
โครงการศึกษาวจิยัผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา UPOV                

และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑ 

 

 

  
 

ในการเจรจาความตกลงทวภิาคีเพื�อเปิดเขตการคา้เสรีกบัประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และสมาคมการคา้เสรียุโรป (European Free Trade Association)นั9น มีขอ้เสนอในประเด็นสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวา่ดว้ยสหภาพระหวา่งประเทศ
เพื�อการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ (Convention on International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants)  หรืออนุสัญญา UPOV ทั9งที�ประเทศไทยไดใ้ห้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ตาม
พนัธกรณีของความตกลงขององค์การการคา้โลกวา่ดว้ยประเด็นทางการคา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual  Property Rights, TRIPs) ดว้ยการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ� งเป็นระบบกฎหมายเฉพาะที� มี
ประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดของอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ อยู่แล้ว ข้อเสนอการเจรจา
ดงักล่าวได้เคยถูกนาํมาเจรจาแลว้ในการเจรจาจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีกบัประเทศ
ญี�ปุ่น แต่คณะผูเ้จรจาของประเทศไทยไดป้ระสบความสําเร็จในการยืนยนัที�ให้มีการปฏิบติัตามความ
ตกลง TRIPs เท่านั9น โดยประเทศไทยไม่ต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOVตามข้อ
เรียกร้อง 

 
การที�กรมวชิาการเกษตรและกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บการชกัชวนจากสํานกัเลขาธิการ

สหภาพยพูอฟให้เขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVมาโดยตลอดตั9งแต่เริ�มกระบวนการยกร่าง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ แต่ประเทศไทยไม่เคยให้ความสนใจในการเขา้ร่วมเป็นภาคี
สมาชิกอนุสัญญา UPOVแต่อยา่งใด และไม่ไดถ้อดความอนุสัญญา UPOVฉบบัใดฉบบัหนึ�งมาบงัคบั
ใชโ้ดยตรง ยอ่มแสดงใหเ้ห็นจุดยนืที�ชดัเจนเชิงนโยบายของประเทศในดา้นการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ 
ซึ� งตอ้งการให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะอนุสัญญา UPOVมีขอ้กาํหนดบาง
ประการที�ไม่เหมาะสมกบัการนาํมาใชท้นัทีในสภาพเศรษฐสังคมของประเทศไทย โดยปราศจากการ
เตรียมการอย่างเหมาะสม ทั9งนี9 ประเทศภาคีสมาชิกตั9งต้นของอนุสัญญา UPOVนั9นมีเวลาในการ
ปรับตวัตามพฒันาการของอนุสัญญามากวา่ ๔๐ ปี 

 

บทนํา 
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๒ 

 

แมก้ารศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย พบวา่การเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิก
สหภาพยพูอฟนั9น ประเทศไทยจะไม่ไดรั้บประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�งจากการปฎิบติัตามอนุสัญญา 
UPOV๑ ขณะที�เคยมีการใชแ้บบจาํลองในรูปของ Ordered Probit ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบั
ของการลงทุนในการวิจยัและพฒันา กบัการเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV๒ระบุวา่ ประเทศที�มี
สัดส่วนการลงทุนในการวิจยัและพฒันาต่อจีดีพีสูงมีแนวโน้มที�จะเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา 
UPOV โดยประเทศที�เขา้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOVภายใตก้รอบอนุสัญญาฯ ฉบบั ๑๙๙๑ 
มกัจะมีการลงทุนในการวจิยัและพฒันาสูงกวา่ประเทศที�เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOVภายใต้
กรอบอนุสัญญาฯ ฉบบั ๑๙๗๘  โดยเสนอวา่หากประเทศไทยจะเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
จะตอ้งปรับเพิ�มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจยัด้านการเกษตรให้สูงกว่าปีละ ๑๔,๕๐๓ ล้านบาท ทั9งนี9
รัฐบาลไดแ้สดงท่าทีอยา่งชดัเจนวา่ไม่มีนโยบายที�จะเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยไม่เคย
มีการกาํหนดนโยบายเพื�อเตรียมการลดผลกระทบที�จะเกิดขึ9น หากประเทศไทยต้องเขา้เป็นภาคี
สมาชิกอนุสัญญา UPOV ตลอดเวลากวา่ ๑๐ ปีของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชพ.ศ. 
๒๕๔๒ รวมทั9งไม่ยอมรับขอ้เสนอการเจรจาจดัทาํเขตการคา้เสรีทวภิาคีในประเด็นนี9มาอยา่งต่อเนื�อง   

 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี9 มีข้าราชการบางส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักลุ่ม

บริษทัเมล็ดพนัธ์ุกาํลงัพยายามผลกัดนัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกับสาระสําคญัของอนุสัญญา UPOV๓ เพื�อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV โดยอา้งความเป็นสากลแต่อาจไม่ตระหนกัผลเสียหายที�อาจจะเกิดกบัเกษตรกรและ
การจดัการทรัพยากรชีวภาพ ซึ� งเป็นความมั�นคงทางอาหารและการเกษตรของประเทศ การปรับปรุง
แก้ไขดงักล่าวจะทาํให้การยอมรับข้อเสนอการเจรจาจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและสมาคมการคา้เสรียุโรป (European Free Trade Association)
                                                           

๑ ธนิต ชงัถาวร และคณะ ๒๕๕๐.  การศึกษาผลกระทบการที�ประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอนุสญัญาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ (อนุสญัญา UPOV) รายงานการวจิยัเสนอ กรมวชิาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
๒ สมเกียรติ ตั9งกิจวานิชย ์และคณะ ๒๕๔๙  รายงานวจิยั การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบดา้นลบจากการทาํความตกลงการคา้เสรี เสนอต่อสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 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 
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๓ 

 

ซึ� งกาํลงัจะเริ�มการเจรจาใหม่ในอนาคตอนัใกล้นั9น สามารถดาํเนินการได้โดยไม่ตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เนื�องจากไม่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพิ�มเติมแต่ประการใด  

 
ดว้ยตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ9นต่อความมั�นคงทางการเกษตร

และอาหารของประเทศจากการขยายขอบเขตสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช แผนงานฐานทรัพยากร
อาหาร สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจดัให้มีการศึกษาวิจยัผลกระทบ
และขอ้เสนอแนะต่อการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครอง
พนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

o ศึกษาผลกระทบของการแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืชและการเขา้เป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV (UPOV Convention) ต่อเกษตรกรและการจดัการทรัพยากร
ชีวภาพโดยรวมของประเทศ 

o เสนอแนะท่าทีและขอ้เสนอที�เหมาะสมภายใตห้ลกัสิทธิเกษตรกร และอธิปไตยของ
ประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 

o เผยแพร่ผลการศีกษาต่อเกษตรกร องคก์รพฒันาเอกชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ทั9งนี9 มีขอบเขตการดาํเนินงานดงันี9  
o รวบรวมเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้ทราบความเป็นมา เหตุผล 

และรายละเอียดของขอ้เสนอในการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVและการ
แกไ้ขกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช 

o จดัประชุมกลุ่มเฉพาะเพื�อวางกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยเชิญเกษตรกร 
องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ เจา้หนา้ที�หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูที้�
มีส่วนเกี�ยวข้องในการร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธ์ุพืช และผูที้� ศึกษาและติดตาม
อนุสัญญา UPOV 

o เผยแพร่ผลการศึกษาเป็นครั9 งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�มีสถานการณ์ทาง
นโยบายที�เหมาะสม โดยการปรึกษาหารือร่วมกบัแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร 

o จดัทาํรายงานการศึกษาเพื�อเสนอต่อที�ประชุมที�จดัโดยแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร 
และจดัส่งรายงานดงักลบ่าวใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
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๑.๑ อนุสัญญา UPOV 

อนุสัญญาว่าด้วยสหภาพระหว่างประเทศเพื�อการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ (Convention on 
International Union for the Protection of New Varieties of Plants)๔,๕ หรือที�รู้จกักนัตามอกัษรยอ่ของ
ชื�ออนุสัญญาเป็นภาษาฝรั�งเศส(Union internationale pour la protection des obtentions végétales)วา่
อนุสัญญา UPOV (ยูพอฟ) เกิดจากการประชุมทางการฑูตของประเทศในยุโรปเพื�อปรับปรุง
อนุสัญญาปารีสสําหรับการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property) ในกรุงลิสบอน เมื�อพ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) และพ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑)  
เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหาความห่วงกงัวลถึงระบบผูกขาดทางการคา้ของกฎหมายสิทธิบตัรต่อความ
มั�นคงทางอาหาร นอกจากนี9 ยงัมีปัญหาหลายประการในการนาํกฎหมายสิทธิบตัรมาใช้กบัคุม้ครอง
พนัธ์ุพืชใหม่ กล่าวคือ ๑) ยากที�จะตรวจสอบความใหม่ตามเกณฑ์ของระบบสิทธิบตัร หากฐานขอ้มูล
พนัธ์ุพืชที�ใช้นั9นไม่สมบูรณ์พอ  ๒) ยากที�จะอธิบายรายละเอียดของลักษณะประจาํพนัธ์ุในการ
ลกัษณะของสิ�งประดิษฐ์ใหม่ ๓) ยากที�จะระบุว่ากระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุพืชที�ใช้กนัอยูท่ ั�วไปนั9น 
เป็นขั9นการประดิษฐที์�สูงขึ9นตามเกณฑข์องระบบสิทธิบตัร  ๔) ยากที�จะเปิดเผยขอ้มูลให้บุคคลอื�นที�มี
ทกัษะด้านการปรับปรุงพนัธ์ุสามารถสร้างพนัธ์ุพืชใหม่นั9นซํ9 าขึ9 นใหม่ได้  ตามเกณฑ์ของระบบ
สิทธิบตัร  ทั9งนี9 ไดมี้ความพยายามในการสร้างระบบกฎหมายเพื�อใช้คุม้ครองสิทธิของนกัปรับปรุง
พนัธ์ุเหนือพนัธ์ุพืชซึ� งปรับปรุงพนัธ์ุขึ9นใหม่มาตั9งแต่พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๕) สําหรับอนุสัญญา 
UPOV นั9นมีการลงนามรับรองในพ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) และมีผลบงัคบัใชเ้มื�อพ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. 
๑๙๖๘) โดยมี สหราชอาณาจกัร เยอรมนั และ เนเธอร์แลนด์ เป็นสมาชิกเริ�มตน้ในวนัที� ๑๐ สิงหาคม 
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. 

บทที4 ๑ 

ความเป็นมา เหตุผล และรายละเอยีดของข้อเสนอในการเข้าเป็นภาคสีมาชิก

อนุสัญญา UPOV 
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๕ 

 

อนุสัญญานี9 ก็ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงเพื�อให้ความคุม้ครองสิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
(Plant Breeder’s Rights) ให้มากขึ9นตามลาํดบัในพ.ศ. ๒๕๑๕ ๒๕๒๑ และ ๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๗๒  
๑๙๗๘ และ ๑๙๙๑) โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การแกไ้ขปรับปรุงเป็นอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ� ง
เป็นฉบบัปรับปรุงล่าสุดในขณะนี9  เป็นการปรับปรุงแกไ้ขหลงัจากที�มีอนุสัญญานี9ใชบ้งัคบัแลว้ ๒๓ ปี
ภายหลงัการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีชีวภาพและการเปิดกวา้งของระบบการคา้เสรีจากการ
จดัตั9งองค์การการคา้โลก โดยมีการเปลี�ยนแปลงเพื�อเพิ�มสิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ
พืชให้มากขึ9นจนมีระดบัใกลเ้คียงกบัสิทธิตามกฎหมายสิทธิบตัร ซึ� งจะทาํให้ประเทศที�มีตน้ทุนการ
ผลิตทางการเกษตรสูงกวา่สามารถหาประโยชน์จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมาชดเชยรายไดจ้าก
การจาํหน่ายผลิตผล และยงัทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชสามารถแสวงหาประโยชน์จากพนัธ์ุพืชใหม่ที�
นกัเทคโนโลยีชีวภาพนาํไปต่อยอดสร้างพนัธ์ุพืชที�ต่างไปได ้ทั9งนี9 เพื�อให้มั�นใจว่าอนุสัญญานี9 เป็น
เครื�องมือที�มีประสิทธิภาพในการสร้างความเป็นธรรม เป็นหลกัประกนัการลงทุน และสร้างแรงจูงใจ
ในการทาํงานของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ  

 
สาํหรับตวัอยา่งการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ9นกบัอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ ไดแ้ก่ 

• การกาํหนดให้สามารถใช้ทั9งระบบสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุร่วมกบัระบบสิทธิบตัรใน
การคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ จากเดิมที�ใหใ้ชร้ะบบใดระบบหนึ�งเพียงระบบเดียว 

• การกาํหนดให้ภาคีสมาชิกใหม่ตอ้งให้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่อยา่งนอ้ย ๑๕ ชนิด 
และเพิ�มเป็นทุกพืชภายในเวลา ๑๐ ปี จากเดิมที�ภาคีสมาชิกใหม่ตอ้งให้ความคุม้ครอง
พนัธ์ุพืชใหม่เพียง ๕ ชนิด และเพิ�มเป็น ๒๔ พืชภายในเวลา ๘ ปี 

• การขยายระยะเวลาของการคุม้ครองสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ จาก ๑๕ ปีสําหรับพืช
ทั�วไป และ ๑๘ ปีสําหรับไมต้น้ (Tree) และองุ่น เป็น ๒๐ ปีสําหรับพืชทั�วไป และ 
๒๕ ปีสาํหรับไมต้น้ และองุ่น ซึ� งไม่นอ้ยกวา่สิทธิบตัรที�มีอาย ุ๒๐ ปี 

• การขยายขอบเขตของวตัถุแห่งสิทธิจากเฉพาะส่วนขยายพนัธ์ุ ไปรวมผลิตผลซึ� งได้
จากส่วนขยายพันธ์ุที�นักปรับปรุงพนัธ์ุไม่สามารถใช้สิทธิได้ และพนัธ์ุประเภท
อนุพนัธ์สาํคญั (Essentially Derived Variety) ดว้ย  

 
จาํนวนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOVได้เพิ�มขึ9 นอย่างรวดเร็ว (เพิ�มขึ9 น ๓๐ ประเทศ 

ภายใน ๑๑ ปี จากเดิม ๓๘ ประเทศ หลงัอนุสัญญาฯมีผลบงัคบัใช้ ๓๑ ปี) หลงัจากความตกลงของ
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๖ 

 

องค์การการคา้โลกว่าดว้ยประเด็นทางการคา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Agreement on 
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือความตกลง TRIPs)  มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที� 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ� งให้สมาชิกทั9งหมดขององค์การการคา้โลกกว่า ๑๕๐ ประเทศ ตอ้งมี
ระบบคุม้ครองพนัธ์ุพืช เพื�อให้ความคุม้ครองแก่พนัธ์ุพืชใหม่ด้วยระบบกฎหมายสิทธิบตัร ระบบ
กฎหมายเฉพาะ หรือทั9งสองระบบร่วมกนั๖  ปัจจุบนัมี ๖๘ ประเทศ/องคก์รที�ให้สัตยาบนัต่ออนุสัญญา
นี9 ๗  โดยมี ๔๕ ประเทศ/องค์กรดําเนินการตามอนุสัญญา UPOVฉบับค.ศ. ๑๙๙๑  ขณะที� ๒๒ 
ประเทศ/องคก์รดาํเนินการตามอนุสัญญาฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ และมีอีก ๑ ประเทศ คือ เบลเยี�ยม ที�ยงัใช้
อนุสัญญาฉบบัค.ศ. ๑๙๖๑ แกไ้ข ๑๙๗๒ (ตารางที� ๒.๑) อยา่งไรก็ตาม เป็นที�น่าสังเกตวา่จาํนวนภาคี
สมาชิกของอนุสัญญาฯนอ้ยมากเมื�อเทียบกบัระยะเวลาราว ๔๐ ปีที�อนุสัญญานี9 มีผลบงัคบัใช ้ซึ� งอาจ
เป็นไปได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ซึ� งเป็นสมาชิกองค์การการคา้โลกเห็นว่าอนุสัญญา UPOVจะสร้าง
ผลกระทบแก่ระบบเกษตรของประเทศจึงยงัไม่เขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิก 

 
สหภาพยพูอฟไดส้ร้างเครื�องมือที�ทาํให้เกิดความสอดคลอ้งกนัของระบบการคุม้ครองพนัธ์ุ

พืชใหม่ระหวา่งประเทศสมาชิกสหภาพ โดยจดัทาํแนวทางตรวจประเมินคุณสมบติัประจาํพนัธ์ุของ
พนัธ์ุพืชใหม่แต่ละชนิดพืชให้เป็นรูปแบบเดียวกนั  ซึ� งหากมีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลลกัษณะประจาํ
พนัธ์ุระหวา่งประเทศสมาชิกสหภาพก็จะทาํใหช่้วยลดภาระในการตรวจสอบลกัษณะประจาํพนัธ์ุของ
พนักงานเจา้หน้าที�ได้มาก สํานักเลขาธิการสหภาพยูพอฟจึงได้พยายามชี9 ให้เห็นว่าความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพไดท้าํให้มีพนัธ์ุพืชใหม่ที�ไดรั้บการคุม้ครองในประเทศ/องค์กรภาคี
สมาชิกเพิ�มขึ9นอยา่งต่อเนื�อง๘ 
  
 การใหสิ้ทธิเด็ดขาดแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชที�ไดพ้ฒันาพนัธ์ุพืชใหม่เพื�อเป็นแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั�นคงทางอาหารได ้ดงันั9นภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญา UPOVจึงอาจจาํกดัสิทธิเด็ดขาดเพื�อควบคุมผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ9นต่อภาคเกษตรกรรม

                                                           

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 สุรวชิ วรรณไกรโรจน์ และ คมขวญั หนูฤทธิ�  ๒๕๕๑. โครงการศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับจากการที�
ประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสญัญา UPOV ๑๙๙๑. รายงานการวจิยัเสนอ กรมวชิาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๗ 

 

ให้อยูใ่นระดบัที�เกษตรกรสามารถยอมรับได ้โดยอนุสัญญา UPOVไดก้าํหนดให้มีการจาํกดัสิทธินกั
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชใน ๒ ประเด็นที�สาํคญั คือ 
  - การยกเวน้เพื�องานปรับปรุงพนัธ์ุ๙ 
  นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชรายอื�นสามารถนาํพนัธ์ุพืชใหม่ที�ไดรั้บความคุม้ครองไปปรับปรุง
หรือพัฒนาพันธ์ุพืชขึ9 นมาใหม่ เป็นมาตรการที�ปรากฏในอนุสัญญา UPOVมาตั9 งแต่ต้นจนถึง
อนุสัญญาฉบบัปี ค.ศ.๑๙๙๑  ทั9งนี9 ในอนุสัญญาฉบบัปี ๑๙๙๑ ไดข้ยายให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ
ซึ� งเป็นเจา้ของพนัธ์ุพืชใหม่ตั9งตน้นั9นครอบคลุมถึงพนัธ์ุเหมือนคล้าย พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญั 
(Essentially Derived Varieties หรือ EDVs) ที�พฒันาขึ9นใหม่ เช่น พนัธ์ุกลาย  พนัธ์ุผสมกลบั  พนัธ์ุพืช
แปลงพนัธ์ุ และพนัธ์ุที�ยงัคงลกัษณะพิเศษของพนัธ์ุพืชใหม่ตั9งตน้ รวมทั9งพนัธ์ุลูกผสมเดี�ยว  ลูกผสม
สามทาง หรือลูกผสมคู่ซึ� งเกิดจากการใชพ้นัธ์ุพืชใหม่ตั9งตน้ที�ไดรั้บการคุม้ครองนั9นในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุ ทั9งนี9 พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญัที�เกิดขึ9 นใหม่นั9นสามารถขอรับความคุม้ครองพนัธ์ุได้ แต่
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของพนัธ์ุพืชใหม่ตั9งตน้ที�ไดรั้บการคุม้ครองก่อนการจาํหน่าย   
 

- สิทธิพิเศษของเกษตรกร (Farmers’ Privilege)๑๐ 
  ก่อนปีค.ศ. ๑๙๙๑ อนุสัญญา UPOVยินยอมให้เกษตรกรมีสิทธิพิเศษในการเก็บและใช้
เมล็ดพนัธ์ุพืชใหม่ที�ได้รับการคุ้มครอง จากต้นพืชที�เกิดจากเมล็ดพนัธ์ุซึ� งซื9อมาอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายเพื�อใช้เพาะปลูกในฤดูปลูกต่อไป  แต่อนุสัญญา UPOVฉบบัปี ๑๙๙๑ ให้อิสระแก่ประเทศ
ภาคีสมาชิกในการเลือกที�จะตดัหรือคงไวซึ้� งสิทธิพิเศษของเกษตรกรทั9งหมด หรืออาจประกาศรายชื�อ
พืชซึ� งเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุจากตน้พืชที�เกิดจากเมล็ดพนัธ์ุพืชใหม่ซึ� งไดรั้บการคุม้ครองไว้
ปลูกในแปลงของตนได้  สําหรับพืชซึ� งอยู่นอกรายชื�อที�ประกาศนั9น เกษตรกรไม่สามารถจาํหน่าย
หรือแลกเปลี�ยนเมล็ดพนัธ์ุกบัเกษตรกรรายอื�นได ้ทั9งนี9ประเทศภาคีสมาชิกสามารถอาจกาํหนดให้มี
ขอ้จาํกดัหรือกาํหนดใหต้อ้งมีการจ่ายค่าใชสิ้ทธิในกรณีที�เกษตรกรตอ้งการเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้องใน
แปลงเดิมก็ได ้ เพื�อทาํให้บริษทัเมล็ดพนัธ์ุมีรายไดสู้งขึ9นจากการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชที�
ไดรั้บการคุม้ครอง 
 
  

                                                           

๙ Louwaars et.al., 2005. ibid. 
๑๐ Louwaars et.al., 2005. ibid. 
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๘ 

 

ตารางที� ๒.๑  สมาชิกสหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่๑๑ 
 

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  0.2  1991 Act.................... October 15, 2005 
Argentina ................................. December 25, 1994  0.5  1978 Act.................... December 25, 1994 
Australia .................................. March 1, 1989  1.0                    1991 Act.................... January 20, 2000 
Austria ..................................... July 14, 1994  0.75                  1991 Act.....................July 1, 2004 
Azerbaijan ............................... December 9, 2004  0.2                    1991 Act.................... December 9, 2004 
Belarus..................................... January 5, 2003 0.2                    1991 Act.................... January 5, 2003 
Belgium2 .................................. December 5, 1976  1.5                    1961/1972 Act........... December 5, 1976 
Bolivia (Plurinational State of) May 21, 1999  0.2                    1978 Act.................... May 21, 1999 
Brazil ....................................... May 23, 1999  0.25                  1978 Act.....................May 23, 1999 
Bulgaria ................................... April 24, 1998  0.2                    1991 Act.................... April 24, 1998 
Canada..................................... March 4, 1991  1.0                    1978 Act.................... March 4, 1991 
Chile ........................................ January 5, 1996  0.2                    1978 Act.................... January 5, 1996 
China ....................................... April 23, 1999  0.5                    1978 Act3 .................. April 23, 1999 
Colombia ................................. September 13, 1996 0.2                    1978 Act.................... September 13, 1996 
Costa Rica................................ January 12, 2009  0.2                    1991 Act.................... January 12, 2009 
Croatia ..................................... September 1, 2001  0.2                    1991 Act.................... September 1, 2001 
Czech Republic........................ January 1, 1993  0.5                    1991 Act.................... November 24, 2002 
Denmark4 ................................. October 6, 1968  1.5                    1991 Act.................... April 24, 1998 
Dominican Republic ................ June 16, 2007  0.2                    1991 Act.................... June 16, 2007 
Ecuador.................................... August 8, 1997  0.2                    1978 Act.................... August 8, 1997 
Estonia ..................................... September 24, 2000  0.2                    1991 Act.................... September 24, 2000 
European Community.............. July 29, 2005  5.0                    1991 Act.................... July 29, 2005 
Finland..................................... April 16, 1993  1.0                    1991 Act.................... July 20, 2001 
France5..................................... October 3, 1971  5.0                    1978 Act.................... March 17, 1983 
Georgia .................................... November 29, 2008 0.2                    1991 Act.................... November 29, 2008 

                                                           

๑๑ http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/members/pdf/pub423.pdf ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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๙ 

 

Germany .................................. August 10, 1968  5.0                    1991 Act.................... July 25, 1998 
Hungary ................................... April 16, 1983 0.5                    1991 Act.................... January 1, 2003 
Iceland ..................................... May 3, 2006 0.2                    1991 Act.................... May 3, 2006 
Ireland...................................... November 8, 1981  1.0                    1978 Act.................... November 8, 1981 
Israel ........................................ December 12, 1979  0.5                    1991 Act.................... April 24, 1998 
Italy.......................................... July 1, 1977  2.0                    1978 Act.................... May 28, 1986 
Japan........................................ September 3, 1982  5.0                    1991 Act.................... December 24, 1998 
Jordan ...................................... October 24, 2004  0.2                    1991 Act.................... October 24, 2004 
Kenya ...................................... May 13, 1999  0.2                    1978 Act.................... May 13, 1999 
Kyrgyzstan............................... June 26, 2000  0.2                    1991 Act.................... June 26, 2000 
Latvia....................................... August 30, 2002  0.2                    1991 Act.................... August 30, 2002 
Lithuania.................................. December 10, 2003  0.2                    1991 Act.................... December 10, 2003 
Mexico..................................... August 9, 1997  0.75                  1978 Act.....................August 9, 1997 
Morocco................................... October 8, 2006  0.2                    1991 Act.................... October 8, 2006 
Netherlands.............................. August 10, 1968  3.0                    1991 Act6 .................. April 24, 1998 
New Zealand............................ November 8, 1981  1.0                    1978 Act.................... November 8, 1981 
Nicaragua................................. September 6, 2001  0.2                    1978 Act.................... September 6, 2001 
Norway .................................... September 13, 1993  1.0                    1978 Act.................... September 13, 1993 
Oman ....................................... November 22, 2009  1.0                    1991 Act.................... November 22, 2009 
Panama .................................... May 23, 1999  0.2                    1978 Act.................... May 23, 1999 
Paraguay .................................. February 8, 1997  0.2                    1978 Act.................... February 8, 1997 
Poland...................................... November 11, 1989  0.5                    1991 Act.................... August 15, 2003 
Portugal ................................... October 14, 1995  0.2                    1978 Act.................... October 14, 1995 
Republic of Korea.................... January 7, 2002  0.75                  1991 Act.....................January 7, 2002 
Republic of Moldova ............... October 28, 1998  0.2                    1991 Act.................... October 28, 1998 
Romania................................... March 16, 2001  0.2                    1991 Act.................... March 16, 2001 
Russian Federation .................. April 24, 1998  0.5                    1991 Act.................... April 24, 1998 
Singapore.................................... July 30, 2004 0.2                    1991 Act.................... July 30, 2004  
Slovenia ................................... July 29, 1999  0.2                    1991 Act.................... July 29, 1999 
South Africa............................. November 6, 1977  1.0                    1978 Act.................... November 8, 1981 
Spain........................................ May 18, 1980  2.0                    1991 Act.................... July 18, 2007 
Sweden .................................... December 17, 1971  1.5                    1991 Act.................... April 24, 1998 
Switzerland .............................. July 10, 1977  1.5                    1991 Act.................... September 1, 2008 
Trinidad and Tobago ............... January 30, 1998  0.2                    1978 Act.................... January 30, 1998 
Tunisia ..................................... August 31, 2003  0.2                    1991 Act.................... August 31, 2003 
Turkey ..................................... November 18, 2007  0.5                    1991 Act.................... November 18, 2007 
Ukraine .................................... November 3, 1995  0.2                    1991Act..................... January 19, 2007 
United Kingdom ...................... August 10, 1968  2.0                    1991 Act.................... January 3, 1999 
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๑๐ 

 

United States of America......... November 8, 1981  5.0                    1991 Act7 .................. February 22, 1999 
Uruguay ................................... November 13, 1994  0.2                    1978 Act.................... November 13, 1994 
Uzbekistan ............................... November 14, 2004  0.2                    1991 Act.................... November 14, 2004 
Viet Nam ................................. December 24, 2006  0.2                    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.  



โครงการศึกษาวจิยัผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา UPOV                

และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑๑ 

 

การให้สิทธิพิเศษของเกษตรกรนั9นจะมีขอบเขตจาํกดัหรือกวา้งขวางเพียงใด ควรขึ9นกบัวิถี
วฒันธรรม  สภาพเศรษฐกิจสังคม และชนิดของพืช  ตลอดจนกรอบอนุสัญญา UPOVซึ� งประเทศนั9น
ให้สัตยาบนั โดยรัฐบาลแต่ละประเทศอาจให้ความสําคญักบัสิทธิพิเศษของเกษตรกรในระดบัที�
แตกต่างกนั  

 
๑.๒ ความเป็นมา และเหตุผลของขอ้เสนอในการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 

สาํนกัเลขาธิการสหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ไดมี้ความพยายามอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง ใน
การที�จะชกัจูงให้ประเทศต่างๆสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ให้มากที�สุด ผ่าน
การใหส้ัตยาบนัแก่อนุสัญญา UPOV ซึ� งวิธีการที�สํานกัเลขาธิการสหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ใชก้บั
ประเทศไทยตลอดมาตั9งแต่ประเทศไทยอยู่ในกระบวนการยกร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
จนถึงปัจจุบนัคือ การใหค้วามช่วยเหลือในการจดัทาํร่างกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช การพยายามทาํให้
เขา้ใจว่าระบบกฎหมายเฉพาะเพื�อให้ความคุม้ครองแก่พนัธ์ุพืชใหม่ตามความตกลง TRIPs ของ
องคก์ารการคา้โลกนั9นหมายถึงอนุสัญญา UPOV ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือในการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของพนกังานเจา้หน้าที�ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช ทั9งการส่งเจา้หน้าที�และ
วทิยากรจากประเทศภาคีสมาชิกเขา้มาจดัสัมนาและฝึกอบรมแก่บุคลากรไทย และสนบัสนุนบุคลากร
ไทยให้เขา้รับการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ ซึ� งระดบัการให้ความช่วยเหลือนั9นจะขึ9นกบั
ความเป็นไปไดที้�ประเทศนั9นจะใหส้ัตยาบนัแก่อนุสัญญา UPOV สาํหรับประโยชน์ที�สํานกัเลขาธิการ
สหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่จะไดรั้บเมื�อมีภาคีสมาชิกเพิ�มมากขึ9นคือ รายรับที�เพิ�มขึ9นจากค่าสมาชิก
สหภาพซึ� งเป็นค่าสมาชิกรายปี และรายจ่ายต่อหน่วยในการจดัทาํคู่มือการทดสอบลกัษณะประจาํ
พนัธ์ุของพืชแต่ละชนิดที�ลดลงเมื�อมีจาํนวนสมาชิกเพิ�มขึ9น 

 
นอกจากความพยายามของสํานกัเลขาธิการสหภาพคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่แลว้ ประเทศที�มี

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยกีารปรับปรุงพนัธ์ุซึ� งเป็นสมาชิกสหภาพยพูอฟที�มีอาํนาจต่อรองในเวที
โลก ก็มีบทบาทสําคญัในการผลกัดนัให้ประเทศต่างๆเขา้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV ใน
ปัจจุบนั การเจรจาเพื�อจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีเป็นช่องทางหลกัที�ประเทศมหาอาํนาจ
ทางเศรษฐกิจใช้ขบัเคลื�อนให้ประเทศที�มีอาํนาจทางเศรษฐกิจด้อยกว่าจาํเป็นตอ้งเขา้เป็นสมาชิก
สหภาพยพูอฟ  
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๑๒ 

 

สําหรับประเทศไทยนั9น ได้ผ่านการเจรจาเพื�อจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีกบั
หลายประเทศที�เรียกร้องใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV เช่นการเจรจาเพื�อจดัทาํ
ขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวภิาคีกบัประเทศญี�ปุ่น แต่จุดยืนของรัฐบาลไทยในเรื�องนี9ค่อนขา้งมั�นคง
ที�ยงัไม่เขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV แต่จะพยายามทาํให้ระบบการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความตกลง TRIPs และเสริมสร้างความ
สอดคล้อง (Harmonize) ของระบบบริหารจดัการด้านการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่กบัประเทศคู่ภาคี
ขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวภิาคี  

 
อยา่งไรก็ตาม หลงัจากประเทศไทยบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาราว ๑๐ ปี แมจ้ะเป็นการบงัคบัใชที้�ไม่สมบูรณ์เนื�องจากขาดกฎกระทรวงซึ� งตอ้งออกตามความใน
มาตรา ๕๒ อนัเป็นปัจจยัสําคญัยิ�งต่อการให้สิทธิแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชที�ใชพ้นัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป
ในกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุที�เริ�มดาํเนินการหลงัจากพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชมีผลบงัคบัใช ้
ดงันั9นนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชจาํนวนมากจึงยงัไม่ไดรั้บสิทธิการคุม้ครองตามที�ควรจะไดรั้บ ทาํให้ยงัไม่
เกิดผลกระทบใดๆจากการประกาศใชก้ฎหมายต่อวถีิการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรในปัจจุบนั หรืออีก
นัยหนึ� งคือ พระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้
อยา่งไรก็ตาม มีพนกังานเจา้หนา้ที�ตามพระราชบญัญติัดงักล่าวจาํนวนหนึ�งซึ� งไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัทาํพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมี้ความคิดเห็นว่าประเทศไทยในภาพรวม 
น่าจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้เป็นสมาชิกสหภาพยูพอฟ โดยจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกบัภาคี
สมาชิกอื�นของอนุสัญญา UPOV ในการควบคุมการนําเข้าผลิตผลซึ� งได้จากการละเมิดสิทธินัก
ปรับปรุงพนัธ์ุในระบบการคา้ระหวา่งประเทศ อนัเป็นการลดทอนอุปสรรคทางการคา้ที�ไม่ใช่ภาษี 
ศุลการกร ๑๒ และจะทาํให้เกษตรกรมีพนัธ์ุพืชจากต่างประเทศให้ทดลองใช้ในการผลิตมากขึ9 น 
รวมทั9 งจะได้รับความสนับสนุนจากสหภาพยูพอฟมากขึ9 นในด้านการพฒันาขีดความสามารถ 
(Capacity building) ในดา้นการบริหารจดัการระบบคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ เพื�อให้เกิดความสมดุลใน
การคุ้มครองทั9 งพนัธ์ุพืชใหม่และพนัธ์ุพืชดั9 งเดิม๑๓ จึงได้พยายามอย่างยิ�งที�จะทาํให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหมี้ความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญา UPOV มากที�สุดเท่าที�จะ

                                                           

๑๒ จากการสมัภาษณ์ นายจีระศกัดิ�  กีรติคุณากร หวัหนา้ฝ่ายพนัธ์ุพืช กองคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวชิาการเกษตร 
๑๓ จากการสมัภาษณ์ นางชุติมา รัตนเสถียร นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ กองคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวชิาการ
เกษตร 
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และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑๓ 

 

เป็นได ้ซึ� งความพยายามดงักล่าวไดรั้บความสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช เนื�องจาก
จะไดรั้บผลประโยชน์มากยิ�งขึ9น อย่างไรก็ตาม เป็นที�น่าเสียดายวา่ ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุ
พืช (ฉบับที�  ๒) พ.ศ. …. ยงัไม่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้กี�ยวข้องในวงกวา้งเพราะ
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช เป็นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ� งอาจ
เนื�องจากผูที้�ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงดงักล่าวคาดคิดว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อเกษตรกรราย
ย่อยที�มีอยู่จาํนวนมากทั�วทั9งประเทศ๑๔ อย่างไรก็ตาม การที�พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ เป็นผลจากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรและภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งผ่านการจดัทาํ
ประชาพิจารณ์ในทุกภูมิภาค ทาํใหก้ารแกไ้ขปรับปรุงในขณะที�พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้อย่างสมบูรณ์ จึงเชื�อว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องนําร่าง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ….ซึ� งมีการแกไ้ขหลกัการเดิมเพื�อเพิ�มสิทธินัก
ปรับปรุงพันธ์ุให้กว้างขวางมากขึ9 น จะต้องผ่านกระบวนการแบบเดียวกันก่อนที�จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ย่อมจะมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยในระดบัที�สูงกวา่เมื�อครั9 งที�มีการ
ตราพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นครั9 งแรกเป็นอยา่งมาก 

 
การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความสอดคลอ้งกบั

อนุสัญญา UPOVนั9น จะทาํให้กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศซึ� งดูแลการเจรจาจดัทาํเขตการคา้เสรี
เห็นว่า การยอมรับขอ้เสนอจดัทาํเขตการคา้เสรีในประเด็นการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV
จะไม่ เ กิดผลเสียแก่ระบบเกษตรกรรมของประเทศไทย ทั9 งที�ตลอดเวลา ๑๐ ปีซึ� งมีการใช้
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เคยมีนโยบายเพื�อ
เตรียมตวัในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยูพอฟ หรือใช้มาตรการใดในการเตรียมการเพื�อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที�อาจจะเกิดขึ9น อีกทั9งมีการศึกษาพบวา่ประเทศไทยยงัไม่อยูใ่นสถานะที�เหมาะจะ
เขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV๑๕ และเพื�อทาํให้การยอมรับขอ้เสนอจดัทาํเขตการคา้เสรีใน

                                                           

๑๔
 จากการสมัภาษณ์ นางชุติมา รัตนเสถียร นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ กองคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวชิาการ

เกษตร 
๑๕

 สมเกียรติ ตั9งกิจวานิชย ์และคณะ ๒๕๔๙  รายงานวจิยั การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลด
ผลกระทบดา้นลบจากการทาํความตกลงการคา้เสรี เสนอต่อสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั จาก 
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/Article2005july20p2.htm  ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
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และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑๔ 

 

ประเด็นการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVไม่ขัดกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพ.ศ. ๒๕๕๐ อีกดว้ย 

 
การที�ในอนาคตอนัใกลนี้9  ประเทศไทยจะตอ้งมีการเจรจาเพื�อจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้

เสรีทวิภาคีกบัประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สําหรับท่าทีของสหภาพยุโรปจะมีการเสนอ
ให้ประเทศไทยให้การคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ในระดบัเดียวกบัอนุสัญญา UPOV ฉบบั ค.ศ. ๑๙๙๑ 
ขณะที�เมื�อศึกษาแนวทางการจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีของประเทศสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศต่างๆ เช่น จอร์แดน เวียดนาม สิงคโปร์ บาร์เรน โมร็อกโก ออสเตรเลีย แลว้ เชื�อไดว้า่ในการ
เจรจาเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีกบัประเทศสหรัฐอเมริกานั9นจะมีการเรียกร้องให้ประเทศไทยขยาย
ความคุม้ครองสิทธิบตัรสิ�งมีชีวิตทุกชนิด เช่นกนั (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 และให้ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกสหภาพยูพอฟ 
เนื�องจากประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งการยกระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศคู่เจรจา
ใหท้ดัเทียมกบัการ คุม้ครองตามกฎหมายของประเทศสหรัฐ๑๗ ดงัปรากฏอยูใ่น Sec. 2102 ขอ้ b (4) –
ii  ของกฎหมาย Trade Promotion Authority ของสหรัฐ และในกรอบการเจรจาของประเทศสหรัฐกบั
ประเทศไทยตามเอกสารที�ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ (USTR) ยื�นเสนอต่อรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
๑.๓ รายละเอียดของขอ้เสนอในการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 

อนุสัญญา UPOVเป็นเครื�องมือสําคญัที�ทาํให้เกิดความสอดคลอ้งกนัของระบบการคุม้ครอง
พนัธ์ุพืชใหม่ระหว่างประเทศสมาชิก โดยใช้แนวปฏิบติัทางเทคนิคในการตรวจประเมินคุณสมบติั
ประจาํพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชใหม่ฉบบัเดียวกนั  ทาํให้อาจสามารถแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างประเทศที�มี
สภาพภูมิอากาศใกลเ้คียงกนัหรือมีการใช้ระบบโรงเรือนควบคุมสภาพการเพาะปลูกอย่างสมบูรณ์
เหมือนกนั  สํานกัเลขาธิการสหภาพยูพอฟไดพ้ยายามชี9 ให้เห็นวา่ในปัจจุบนัมีพนัธ์ุพืชที�ไดรั้บการ
คุม้ครองในประเทศ/องค์กรภาคีสมาชิกเพิ�มขึ9นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากกฎหมายที�สอดคล้องกบั
อนุสัญญา UPOVเป็นที�ยอมรับของนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชทั�วโลก ซึ� งสํานกัเลขาธิการสหภาพยพูอฟได้

                                                           

๑๖ บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์และวฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ วเิคราะห์ขอ้เรียกร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื�องการคุม้ครอง
สิทธิบตัรพืชและสตัว ์จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 @๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๑๗ http://www.bilaterals.org/spip.php?article3723  ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 



โครงการศึกษาวจิยัผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา UPOV                

และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑๕ 

 

จดัทาํ Guidance on How to Become a Member of UPOV๑๘ และGuidance for the Preparation of 
Laws Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๑๙ เพื�ออาํนวยความสะดวกทั9งในกระบวนการ
เตรียมและยื�นสมคัรเป็นภาคีสมาชิก และกระบวนการจดัทาํกฎหมายให้สอดคลอ้ง (Conform) กบั
อนุสัญญา โดยมีการแปลเป็นภาษาราชการของประเทศเป้าหมายเช่นประเทศไทยดว้ย 

 
สําหรับขอ้เสนอการเจรจาเพื�อจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขตการคา้เสรีทวิภาคีกบัสมาคมการคา้เสรี

ยโุรปนั9นไม่มีลกัษณะที�บีบบงัคบัมากนกั กล่าวคือเพียงตอ้งการใหป้ระเทศไทยมีการคุม้ครองพนัธ์ุพืช
อยา่งนอ้ยในระดบัเดียวกบัอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘๒๐ ดงันั9นขอ้เสนอของสมาคมการคา้เสรี
ยโุรปจึงอาจหมายความวา่ตอ้งการให้ประเทศไทยดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครอง
พนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกเพียงเล็กน้อย เช่น ปรับอายุหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืช
ใหม่ใหเ้ท่ากบัอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ แต่มีความเป็นไปไดว้า่คณะผูเ้จรจาของประเทศไทย
อาจจะสามารถเจรจาให้สมาคมการค้า เสรียุโรปยอมรับว่าการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชซึ� งอยูบ่นแนวคิดพื9นฐานของอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘นั9น 
อยูใ่นระดบัเดียวกบัอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ อยูแ่ลว้ ซึ� งก็จะทาํให้ไม่ตอ้งดาํเนินการแกไ้ข
ปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อยา่งใด 
 

ขณะที�ขอ้เสนอที�เกี�ยวกบัอนุสัญญา UPOVของสหภาพยุโรปมีรายละเอียดปรากฎในArticle 
๑๑ ของขอ้เสนอการเจรจาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญากบัอาเชี�ยน (ASEAN) ซึ� งว่าดว้ยพนัธ์ุพืช (Plant 
Varieties) ดงันี9  “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  นั�นแสดงท่าทีของสหภาพยุโรปที�ไม่แข็ง
กร้าวในการใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยเพียงแต่ให้ใชอ้นุสัญญา UPOV

                                                           

๑๘ http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_13_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
๑๙ http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
๒๐

 จากการสมัภาษณ์ ร.ศ. สุรวชิ วรรณไกรโรจน์ คณะผูแ้ทนประเทศไทยในการเจรจาเพื�อจดัทาํขอ้ตกลงเปิดเขต
การคา้เสรีทวภิาคีกบัสมาคมการคา้เสรียโุรป รอบที�๒ 
๒๑ http://www.bilaterals.org/spip.php?article14281 ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
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และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๑๖ 

 

ฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ เป็นบรรทดัฐานในการคุม้ครองพนัธ์ุพืช รวมทั9งไดก้ล่าวถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกร 
(Farmers’ Privileges) ซึ� งเป็นขอ้ยกเวน้การถือสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชดว้ย อยา่งไรก็ตาม หาก
ประเทศไทยรับข้อเสนอนี9  ก็จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ� งอยู่บนแนวคิดพื9นฐานของอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ ให้อยู่ในกรอบแนวคิด
พื9นฐานของอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ การยอมรับขอ้เสนอการเจรจานี9 จึงจาํเป็นตอ้งผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ทั9 งนี9 เพื�อให้ เป็นไปตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
สาํหรับขอ้เสนอในการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVของประเทศสหรัฐอเมริกานั9น มี

รายละเอียดปรากฎในArticle ๑๔(๓) ของบทที� ๑๔ ซึ� งเป็นขอ้เสนอการเจรจาด้านทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 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 นั�นคือประเทศสหรัฐอเมริกามีความประสงคที์�ชดัเจนวา่ตอ้งการให้คู่เจรจาคือประเทศไทยให้สัต
ยาบรรณต่ออนุสัญญา UPOV ซึ� งนบัเป็นขอ้เสนอที�มีลกัษณะแข็งกร้าว นั�นหมายความวา่ประเทศไทย
จะตอ้งดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกบั
อนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ ตาม Guidance for the Preparation of Laws Based on the 1991 Act 
of the UPOV Convention๒๓ (แนวปฏิบติัเพื�อการร่างกฎหมายบนบรรทดัฐานของอนุสัญญา UPOV
ฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑) แลว้เสนอให้สภาสหภาพยูพอฟพิจารณาให้การยอมรับก่อนที�จะถูกรับเขา้เป็นภาคี
สมาชิกของอนุสัญญา การยอมรับขอ้เสนอการเจรจานี9 จะกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีที�รัฐสภามีมติให้ความ
เห็นชอบก่อนเท่านั9นตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อย่างไรก็ตามเชื�อว่าคณะผูเ้จรจาของประเทศไทยน่าจะเสนอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งให้สัตยา
บรรณต่ออนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการแลกเปลี�ยน 
 
๑.๔ สาระของกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ที�สอดคลอ้งกบัอนุสัญญา UPOV ฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ 
 สหภาพยพูอฟไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพื�อการร่างกฎหมายบนบรรทดัฐานของอนุสัญญา UPOV
ฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ ไวส้ําหรับช่วยประเทศหรือองค์กรที�ตั9 งใจจะจดัทาํร่างกฎหมายให้เป็นไปตาม

                                                           

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 
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๑๗ 

 

อนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ ทั9งกลุ่มที�ประสงค์จะเป็นภาคีสมาชิกใหม่ของอนุสัญญา UPOV 
และกลุ่มสมาชิกเก่าที�ต้องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. 
๑๙๙๑ ซึ� งหากเป็นกรณีประเทศไทยจะรายละเอียดมีดงันี9  
 - นิยาม 

ก)  นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช หมายความวา่  
o บุคคลที�ผสมพนัธ์ุ หรือคน้พบและพฒันา ซึ� งพนัธ์ุพืช 
o นายจา้งหรือผูว้า่จา้งของบุคคลที�ผสมพนัธ์ุ หรือคน้พบและพฒันา ซึ� งพนัธ์ุพืช ที�

ทาํงานตามสัญญาจา้ง หรือโดยสัญญาจา้งซึ� งมีวตัถุประสงคใ์หท้าํการปรับปรุงพนัธ์ุพืชใหม่ 
o ทายาทของบุคคลที�ผสมพนัธ์ุ หรือคน้พบและพฒันา ซึ� งพนัธ์ุพืช หรือนายจา้งหรือ

ผูว้า่จา้งของบุคคลที�ผสมพนัธ์ุ หรือคน้พบและพฒันา ซึ� งพนัธ์ุพืช แลว้แต่กรณี 
 ข) สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ หมายความวา่ สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุที�ระบุในพระราชบญัญติั
นี9  
 ค) พนัธ์ุ หมายความวา่ กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ�ง ซึ� งเป็นกลุ่มยอ่ยภายในหน่วยทางอนุกรมวิธาน
เชิงพฤกษศาสตร์ที�เล็กที�สุดซึ� งเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป โดยกลุ่มของพืชนั9นจะตอ้ง 

o สามารถถูกจาํแนกได้จากการแสดงออกของลักษณะที�เป็นผลของสภาพทาง
พนัธุกรรมหนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั 

o มีลกัษณะที�เป็นผลจากการแสดงออกของสภาพทางพนัธุกรรมหนึ� งหรือหลาย
สภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั แตกต่างจากพืชกลุ่มอื�นใดอยา่งนอ้ยหนึ�งลกัษณะ 

o จดัเป็นหน่วยซึ�งเหมาะสมต่อการขยายพนัธ์ุไดโ้ดยไม่เกิดความเปลี�ยนแปลง 
ง) ยพูอฟ หมายความวา่ สหภาพระหวา่งชาติเพื�อการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ ตามอนุสัญญา

ระหว่างชาติว่าดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ ค.ศ. ๑๙๖๑ และต่อมาถูกกล่าวถึงในฉบบัค.ศ ๑๙๗๒ 
ฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ และในฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ 

จ) สมาชิกอนุสัญญา UPOV หมายความว่า ประเทศสมาชิกของอนุสัญญา UPOV ฉบบั
ค.ศ. ๑๙๖๑ ฉบบัค.ศ ๑๙๗๒ หรือฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ หรือภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV ฉบบัค.ศ. 
๑๙๙๑ 

ฉ) รัฐมนตรี หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๑๘ 

 

 - วตัถุประสงค ์
 ก) กฎหมายฉบบันี9 มีวตัถุประสงคที์�จะใหสิ้ทธิและคุม้ครองสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
 ข) กรมวชิาการเกษตรเป็นหน่วยงานซึ�งทาํหนา้ที�ใหสิ้ทธิแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
 
 - สกุลและชนิดพืชที�จะไดรั้บความคุม้ครอง 
  รัฐมนตรีจะประกาศสกุลและชนิดพืชที�จะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งนอ้ย ๑๕ ชนิดหรือสกุล
เมื�อเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และพืชทุกชนิดหรือสกุลจะไดรั้บความคุม้ครองภายในระยะ 
เวลา ๑๐ ปีหลงัจากพระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

- การปฏิบติัเยี�ยงคนชาติ 
  ก) คนชาติของสมาชิกอนุสัญญา UPOVและบุคคลที�พกัอาศยัและนิติบุคคลที�จดทะเบียน
ภายในอาณาเขตของสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะไดรั้บสิทธิและความคุม้ครองสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ
ตามพระราชบญัญติันี9  เช่นเดียวกบัคนชาติไทย เมื�อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที�ใช้
บงัคบักบัคนชาติไทย 
  ข) คนชาติ หมายความว่าบุคคลที�ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอนุสัญญา UPOV หรือถือ
สัญชาติของประเทศที�เป็นสมาชิกของภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV ในกรณีที�ภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญา UPOVเป็นองคก์ารระหวา่งรัฐ 
 
 - เงื�อนไขการใหค้วามคุม้ครอง 
 ก) สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะใหแ้ก่พนัธ์ุที� 

o ใหม่ 
o แตกต่าง 
o สมํ�าเสมอ 
o คงตวั 

ข) การให้สิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุจะไม่ถูกจาํกดัด้วยเงื�อนไขอื�น เมื�อพนัธ์ุพืชนั9นมีชื�อเรียก
ตามที�กาํหนดในพระราชบญัญติันี9  และนกัปรับปรุงพนัธ์ุปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เงื�อนไขของพระราชบญัญติันี9  รวมทั9งไดช้าํระค่าธรรมเนียมแลว้ (สหภาพยูพอฟเห็นว่านัก
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมซึ� งใช้ในการปรับปรุง
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๑๙ 

 

พนัธ์ุหรือแสดงหลกัฐานการไดม้าซึ� งเชื9อพนัธุกรรมที�ใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย เนื�องจากพนักงานเจ้าหน้าที�ตามพระราชบญัญติันี9 ไม่สามารถยืนยนัความ
ถูกตอ้งของการใชเ้ชื9อพนัธุกรรมได)้ 
 

 - ความใหม่ 
พนัธ์ุจะเป็นพนัธ์ุใหม่ ถา้ในวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครองนั9น ส่วนขยายพนัธ์ุหรือผลิตผลของ

พนัธ์ุพืชยงัไม่เคยถูกจาํหน่ายจ่ายแจกดว้ยประการใดแก่บุคคลอื�นโดยนกัปรับปรุงพนัธ์ุหรือโดยความ
เห็นชอบของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการหาประโยชน์จากพนัธ์ุพืชนั9น 

o ภายในราชอาณาจกัร หนึ�งปีก่อนวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง 
o ภายนอกราชอาณาจกัร สี� ปีก่อนวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง หรือหกปีก่อนวนัที�

ยื�นขอรับความคุม้ครอง กรณีไมต้น้หรือองุ่น  
 

 - ความแตกต่าง 
พนัธ์ุจะมีความแตกต่างเมื�อสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนจากพันธ์ุอื�นซึ� งเป็นที� รู้จัก

โดยทั�วไปในวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง ทั9งนี9 พนัธ์ุอื�นซึ� งเป็นที�รู้จกัโดยทั�วไปนั9น ให้หมายความ
รวมถึงพนัธ์ุที�ยื�นขอรับความคุม้ครองหรือขอจดทะเบียนพนัธ์ุในประเทศหนึ�งประเทศใดในวนัที�ยื�น
ขอรับความคุม้ครอง และไดรั้บความคุม้ครองหรือขอจดทะเบียนพนัธ์ุในเวลาต่อมา 

 
 - ความสมํ�าเสมอ 

พนัธ์ุจะมีความสมํ�าเสมอ ถา้มีความสมํ�าเสมอในลกัษณะประจาํพนัธ์ุที�เกี�ยวขอ้ง โดยอาจมี
ความแปรปรวนซึ�งคาดไดล่้วงหนา้จากวธีิการขยายพนัธ์ุที�ใชส้าํหรับพนัธ์ุพืชนั9น 
 - ความคงตวั 

พันธ์ุจะมีความคงตัว ถ้าลักษณะประจําพันธ์ุที� เกี�ยวข้องไม่เปลี�ยนแปลงหลังจากการ
ขยายพนัธ์ุซํ9 า  หรือหลงัสิ9นสุดวงจรการขยายพนัธ์ุแต่ละวงจร 

 
 - การยื�นขอรับความคุม้ครอง 

ก) วนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครองให้ถือเอาจากวนัที�พนักงานเจา้หน้าที�รับคาํขอซึ� งได้กรอก
ขอ้มูลถูกตอ้งตามพระราชบญัญติันี9  
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ข) กรมวิชาการเกษตรจะไม่ปฏิเสธการให้สิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุหรือจาํกัดอายุสิทธินัก
ปรับปรุงพนัธ์ุด้วยเหตุว่าพนัธ์ุเดียวกันไม่ได้ขอรับความคุ้มครอง ถูกปฏิเสธ หรือสิ9นสุดอายุการ
คุม้ครองในประเทศอื�น 

 
 - สิทธิการยื�นก่อน 

ก) นกัปรับปรุงพนัธ์ุซึ� งยื�นคาํขอที�ถูกตอ้งเพื�อขอรับความคุม้ครองในประเทศหนึ�งประเทศใด
ที�เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVแลว้ จะไดสิ้ทธิการยื�นก่อนในการยื�นคาํขอต่อกรมวิชาการเกษตร
เป็นเวลาสิบสองเดือนนบัจากวนัที�พนกังานเจา้หนา้ที�รับคาํขอซึ� งไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้งของพนัธ์ุพืช
เดียวกนัเป็นครั9 งแรก  

ข) การรับสิทธิการยื�นก่อน นกัปรับปรุงพนัธ์ุจะตอ้งอา้งสิทธิการยื�นคาํขอครั9 งแรกเมื�อยื�นคาํ
ขอแก่กรมวชิาการเกษตร 
  กรมวิชาการเกษตรจะให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุส่งมอบสําเนาคาํขอครั9 งแรกที�มีการรับรองสําเนา
โดยพนกังานเจา้หนา้ที�ของหน่วยงานที�รับคาํขอครั9 งแรก ภายในเวลาไม่นอ้ยกวา่สามเดือนนบัจากการ
ยื�นคาํขอ รวมทั9งให้ส่งมอบตวัอยา่งหรือหลกัฐานที�แสดงวา่พนัธ์ุพืชซึ� งจะเป็นวตัถุแห่งสิทธิในคาํขอ
ทั9งสองฉบบัเป็นพนัธ์ุเดียวกนั 

ค)  นกัปรับปรุงพนัธ์ุมีเวลาสองปีหลงัจากสิ9นสุดระยะเวลาของสิทธิการยื�นก่อน หรือหลงัจาก
คาํขอครั9 งแรกถูกปฏิเสธหรือถูกละทิ9ง เพื�อที�จะส่งมอบขอ้มูลที�จาํเป็น เอกสารหรือสิ�งอื�นใดซึ� งตอ้งใช้
ในการตรวจสอบคาํขอ 

ง) การกระทาํในระหวา่งเวลาสิบสองเดือนของสิทธิการยื�นก่อน เช่นการยื�นคาํขออีกครั9 งหนึ�ง 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือใชพ้นัธ์ุที�ยื�นคาํขอไวค้รั9 งแรก จะไม่ถูกใชเ้ป็นเหตุในการปฏิเสธคาํขอครั9 งถดั
มา การกระทาํดงักล่าวจะตอ้งไม่ก่อสิทธิใหแ้ก่บุคคลที�สาม 

 
 - การตรวจคาํขอ 

การใหสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะกระทาํไดเ้มื�อมีการตรวจสอบแลว้วา่เป็นไปตามเงื�อนไขการ
คุม้ครอง ความใหม่ ความแตกต่าง ความสมํ�าเสมอ และความคงตวั  

ในกระบวนการตรวจสอบนั9น พนกังานเจา้หนา้ที�อาจปลูกพืชหรือดาํเนินการตรวจสอบดว้ย
วิธีอื�นตามความจาํเป็น โดยให้มีการปลูกพืชหรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื�นตามความจาํเป็น หรือ
พิจารณาจากผลการปลูกทดสอบหรือผลการตรวจสอบอื�นซึ� งไดด้าํเนินการไวแ้ลว้ 
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๒๑ 

 

พนกังานเจา้หนา้ที�อาจขอให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุส่งมอบขอ้มูลที�จาํเป็น เอกสาร หรือสิ�งอื�นใด
ทั9งหมดที�ระบุในพระราชบญัญติันี9  
 
 - การคุม้ครองชั�วคราว 

นกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไดรั้บความคุม้ครองชั�วคราวเพื�อปกป้องสิทธิประโยชน์ในช่วงระหว่าง
การประกาศโฆษณาคาํขอกบัการออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ 
 
 - ขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

ก) การกระทาํดงัต่อไปนี9  เกี�ยวกบัส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุที�ได้รับความคุม้ครอง จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากนกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

o การผลิต หรือการขยายพนัธ์ุ รวมทั9งการเพิ�มปริมาณ 
o การปรับสภาพเพื�อการขยายพนัธ์ุ 
o การเสนอขาย 
o การส่งออก 
o การนาํเขา้ 
o การเก็บเพื�อวตัถุประสงคที์�กล่าวแลว้ 

นกัปรับปรุงพนัธ์ุอาจอนุญาตโดยมีขอ้จาํกดัและเงื�อนไขก็ได ้
ข) การผลิต หรือการขยายพนัธ์ุ รวมทั9งการเพิ�มปริมาณ การปรับสภาพเพื�อการขยายพนัธ์ุ การ

เสนอขาย การส่งออก การนาํเขา้ รวมทั9งการเก็บเพื�อการกระทาํที�กล่าวแลว้ ซึ� งผลิตผลที�อาจเป็นพืช
ทั9งตน้หรือส่วนหนึ� งส่วนใดของพืช และผลิตภณัฑ์โดยตรงจากผลิตผลของพืชซึ� งไดจ้ากการใชส่้วน
ขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุที�ได้รับความคุม้ครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้งขออนุญาตจากนักปรับปรุง
พนัธ์ุ เวน้แต่กรณีที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุมีโอกาสที�สามารถบงัคบัใชสิ้ทธิต่อส่วนขยายพนัธ์ุดงักล่าวแลว้ 

ค) พนัธ์ุที�ระบุในขอ้ ก) และขอ้ ข) ใหห้มายความรวมถึง 
o พนัธ์ุซึ� งอนุพทัธ์อย่างสําคญัจากพนัธ์ุที�ไดรั้บการคุม้ครอง ในกรณีที�พนัธ์ุที�ไดรั้บ

การคุม้ครองไม่ไดเ้ป็นพนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สาํคญั 
o พนัธ์ุซึ� งไม่มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนตามพระราชบญัญติันี9  จากพนัธ์ุที�ไดรั้บการ

คุม้ครอง 
o พนัธ์ุซึ� งตอ้งใชพ้นัธ์ุที�ไดรั้บการคุม้ครองในการผลิตทุกครั9 ง 
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๒๒ 

 

ทั9งนี9พนัธ์ุที�จะจดัเป็นพนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สาํคญัของอีกพนัธ์ุหนึ�งนั9น เมื�อ 
o พนัธ์ุนั9นเป็นผลอยา่งชดัเจนจากพนัธ์ุตั9งตน้ หรือจากพนัธ์ุที�เป็นผลอยา่งชดัเจนจาก

พนัธ์ุตั9งตน้ โดยยงัคงการแสดงออกซึ� งลกัษณะสําคญัที�เป็นผลของสภาพทางพนัธุกรรม
หนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั 
o พนัธ์ุนั9นแตกต่างอยา่งชดัเจนจากพนัธ์ุตั9งตน้ และ 
o พนัธ์ุนั9นมีลกัษณะที�เกิดจากการแสดงออกซึ�งลกัษณะสาํคญัที�เป็นผลของสภาพทาง

พนัธุกรรมหนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนัเหมือนพนัธ์ุตั9งตน้ ยกเวน้ความ
แตกต่างซึ� งเป็นผลจากการอนุพทัธ์  
(พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญัอาจไดจ้ากการคดัเลือกพนัธ์ุกลายที�เกิดตามธรรมชาติหรือ
ถูกชักนาํขึ9นหรือจากพนัธ์ุกลายเนื�องจากการเพาะเลี9 ยงเนื9อเยื�อ จากการคดัเลือกตน้ที�
แปรปรวนจากตน้ของพนัธ์ุตั9งตน้ การผสมกลบั หรือการตดัต่อสารพนัธุกรรม) 
 

 - ขอ้ยกเวน้การถือสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไม่ครอบคลุมถึง 

o การกระทาํเพื�อตนเองและไม่มีวตัถุประสงคท์างการคา้ 
o การกระทาํที�มีวตัถุประสงคด์า้นการศึกษาทดลอง 
o การกระทาํที�มีวตัถุประสงค์ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุ โดยไม่กระทาํการอื�นใดซึ� งอยู่

ในขอบเขตสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
   
 - การสิ9นสุดแห่งสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทาํเกี�ยวกบัส่วนหนึ�งส่วนใดของพนัธ์ุพืชที�
ไดรั้บการคุม้ครอง หรือของพนัธ์ุที�อยูใ่นขอบเขตแห่งสิทธิ ซึ� งจาํหน่ายหรือวางตลาดโดยนกัปรับปรุง
พนัธ์ุหรือโดยความเห็นชอบของนกัปรับปรุงพนัธ์ุในราชอาณาจกัร รวมทั9งอนุพนัธ์ของสิ�งที�กล่าว
แลว้ ยกเวน้เป็นการกระทาํที� 

o เกี�ยวขอ้งกบัการนาํพนัธ์ุพืชนั9นไปขยายพนัธ์ุอีกครั9 งหนึ�ง 
o เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกส่วนขยายพนัธ์ุ ผลิตผล หรือผลิตภณัฑ์ที�ผลิตจากผลิตผล

โดยตรงของพนัธ์ุพืช ไปยงัประเทศที�ไม่ให้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชในชนิดหรือสกุล
เดียวกบัพนัธ์ุพืชดงักล่าว ยกเวน้เป็นการส่งออกเพื�อการบริโภคขั9นสุดทา้ย 
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๒๓ 

 

 - ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

ก) ความอิสระในการใชสิ้ทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์ุจะถูกจาํกดัได ้เฉพาะเมื�อเป็นการกระทาํ
เพื�อสาธารณประโยชน์ ยกเวน้ที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี9  

ข) หากรัฐมนตรีอนุญาตให้บุคคลที�สามเข้ากระทาํการใดซึ� งต้องได้รับอนุญาตจากนัก
ปรับปรุงพนัธ์ุ นกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไดรั้บค่าชดเชยอยา่งเป็นธรรม 
  
 - มาตรการควบคุมการคา้ 

สิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุเป็นอิสระจากมาตรการควบคุมการผลิต การออกใบรับรอง หรือ
การตลาดของส่วนขยายพนัธ์ุ ผลิตผล หรือผลิตภณัฑ์ที�ผลิตจากผลิตผลโดยตรงของพนัธ์ุพืช หรือการ
นาํเขา้หรือส่งออกส่วนขยายพนัธ์ุ ผลิตผล หรือผลิตภณัฑที์�ผลิตจากผลิตผลโดยตรงของพนัธ์ุพืช  

มาตรการในวรรคหนึ�ง จะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี9  
 

 - อายขุองสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
สิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุมีอายุ ๒๐ ปีนับจากวนัที�ได้รับสิทธิ สําหรับไมต้น้และองุ่น สิทฺนัก

ปรับปรุงพนัธ์ุจะมีอาย ุ๒๕ ปี 
 

 - การกาํหนดชื�อ  
ก) พนัธ์ุพืชจะตอ้งมีชื�อสําหรับใชเ้รียกขานเป็นการทั�วไป การจดทะเบียนชื�อพนัธ์ุจะตอ้งไม่

เป็นอุปสรรคต่อความอิสระในการใชชื้�อพนัธ์ุที�เกี�ยวขอ้งกบัพนัธ์ุพืชที�ไดรั้บความคุม้ครอง แมอ้ายุการ
คุม้ครองจะหมดลงแลว้ก็ตาม ยกเวน้มีการใชชื้�อนั9นก่อนแลว้ 

ข) ชื�อพนัธ์ุตอ้งทาํให้สามารถบ่งชี9 พนัธ์ุพืชนั9นได ้ชื�อพนัธ์ุตอ้งไม่ประกอบดว้ยตวัเลขเพียง
อยา่งเดียว ยกเวน้เป็นสิ�งที�ปฏิบติักนัในการตั9งชื�อสาํหรับพืชนั9น ชื�อพนัธ์ุตอ้งไม่นาํไปสู่ความเขา้ใจผิด
หรือสร้างความสับสนหลงผิดเกี�ยวกับลักษณะคุณค่า หรือการบ่งชี9 พนัธ์ุหรือนักปรับปรุงพนัธ์ุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ชื�อพนัธ์ุนั9นตอ้งแตกต่างจากชื�อพนัธ์ุอื�นของพืชชนิดเดียวกนัหรือชนิดที�ใกลชิ้ดกนั
ซึ� งมีใชอ้ยูใ่นอาณาเขตของภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV 

ค) นกัปรับปรุงพนัธ์ุตอ้งยื�นชื�อพนัธ์ุต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ของกรมวิชาการเกษตร ถา้ชื�อนั9น
ไม่เป็นไปตามคุณสมบติัขอ้ ข) พนกังานเจา้หน้าที�จะตอ้งปฏิเสธการจดทะเบียนชื�อพนัธ์ุนั9นแลว้ให้
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นักปรับปรุงพนัธ์ุยื�นเสนอชื�อใหม่ภายในเวลาที�กาํหนด ชื�อนั9นจะถูกขึ9นทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตรพร้อมกบัการออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ใหสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

ง) สิทธิของการใช้ชื�อก่อนโดยบุคคลที�สามจะตอ้งไม่ไดรั้บผลกระทบ ถา้ชื�อนั9นถูกใช้โดย
ผูอื้�นแลว้ พนกังานเจา้หนา้ที�ตอ้งแจง้ใหน้กัปรับปรุงพนัธ์ุเพื�อเสนอชื�ออื�นสาํหรับพนัธ์ุพืชนั9น 

จ) พนัธ์ุพืชจะตอ้งใช้ชื�อพนัธ์ุเดียวกนัเมื�อยื�นขอรับความคุม้ครองต่อภาคีสมาชิกอนุสัญญา 
UPOV พนกังานเจา้หนา้ที�จะขึ9นทะเบียนชื�อพนัธ์ุพืชที�ยื�นไว ้ถา้ชื�อนั9นไม่เหมาะสม พนกังานเจา้หนา้ที�
จะตอ้งแจง้ใหน้กัปรับปรุงพนัธ์ุยื�นเสนอชื�ออื�น 

ฉ) กรมวิชาการเกษตรตอ้งแจง้ขอ้มูลการจดทะเบียนชื�อแก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งของภาคี
สมาชิกอนุสัญญา UPOV ทั9งการยื�นชื�อพนัธ์ุ การจดทะเบียน และการยกเลิกชื�อพนัธ์ุ หน่วยงาน
เหล่านั9นอาจตั9งขอ้สังเกตเกี�ยวกบัการจดทะเบียนชื�อต่อกรมวชิาการเกษตรก็ได ้

ช) ผูใ้ดจะเสนอขายหรือวางตลาดส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชที�ไดรั้บความคุม้ครองภายใน
ราชอาณาจกัร ตอ้งใช้ชื�อของพนัธ์ุพืชนั9น แมสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชนั9นจะสิ9นสุดลงแลว้ 
ยกเวน้ไม่สามารถใชชื้�อนั9นไดเ้นื�องจากมีผูอื้�นใชอ้ยูก่่อน 

ซ) ในการเสนอขายหรือวางตลาด เครื�องหมายการคา้ ชื�อพนัธ์ุอาจใช้ร่วมกบัชื�อการคา้หรือ
สิ� งบ่งชี9 อื�นในลกัษณะเดียวกันก็ได้ ในกรณีดงักล่าว ชื�อพนัธ์ุจะต้องมีลกัษณะที�สังเกตเห็นได้ง่าย 
 

 - โมฆะสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะเป็นโมฆะ เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี9 เท่านั9น 

o ตรวจพบว่าพนัธ์ุพืชนั9นขาดคุณสมบติัด้านความใหม่หรือความแตกต่าง ในวนัที�
ไดรั้บสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
o ตรวจพบวา่พนัธ์ุพืชนั9นขาดคุณสมบติัดา้นความสมํ�าเสมอหรือความคงตวั ในวนัที�

ไดรั้บสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
o ตรวจพบว่าผูรั้บสิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุนั9นไม่มีคุณสมบติัเป็นนักปรับปรุงพนัธ์ุ 

ยกเวน้จะโอนสิทธินั9นใหแ้ก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
 

 - การยกเลิกสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุอาจถูกยกเลิกได ้ถา้พนัธ์ุพืชนั9นไม่มีคุณสมบติัดา้นความสมํ�าเสมอหรือ

ความคงตวัอีกต่อไป 
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๒๕ 

 

สิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุอาจถูกยกเลิกได ้ถ้าถูกร้องขอภายในระยะเวลาที�กาํหนด เฉพาะใน
กรณีดงัต่อไปนี9 เท่านั9น 

o นกัปรับปรุงพนัธ์ุไม่ส่งมอบขอ้มูล เอกสาร หรือสิ�งอื�นใด ซึ� งจาํเป็นต่อการยืนยนัถึง
การรักษาพนัธ์ุพืช ต่อกรมวชิาการเกษตร 
o นกัปรับปรุงพนัธ์ุไม่ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับการรักษาสิทธิ 
o นกัปรับปรุงพนัธ์ุไม่เสนอชื�อพนัธ์ุอื�น หลงัจากไดรั้บแจง้วา่ชื�อพนัธ์ุที�จดทะเบียนไว้

ถูกยกเลิก 
 

 - การใชสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
ก) มาตรการทางแพง่ 

o มาตรการชั�วคราวเพื�อป้องกนัหรือระงบัการละเมิดสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ หรือเพื�อ
เก็บหลกัฐานการละเมิดสิทธิ ตามคาํสั�งศาลแพง่ 
o มาตรการเพื�อการดาํเนินการทางแพง่เพื�อยบัย ั9งการกระทาํที�ละเมิดสิทธินกัปรับปรุง

พนัธ์ุ 
o มาตรการเพื�อชดเชยความเสียหายแก่ผูท้รงสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ และเพื�อลดการ

ละเมิดที�อาจจะเกิดตามมา 
o มาตรการเพื�อใหมี้การยดืหรือทาํลายของกลาง 
o มาตรการเพื�อให้ผู ้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของผู ้ทรงสิทธิในการ

ดาํเนินคดี 
o มาตรการเพื�อบงัคบัให้ผูล้ะเมิดตอ้งให้ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลที�สามซึ� งมีส่วนร่วมใน

การผลิตและเผยแพร่สิ�งที�ละเมิดสิทธิ 
ข) มาตรการทางศุลกากร 

o มาตรการเพื�อให้พนกังานเจา้หนา้ที�ศุลการกรสามารถกกั อายดั ยึด  หรือทาํลายสิ�ง
ที�ผลิตโดยละเมิดสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุซึ� งนาํเขา้จากต่างประเทศ 
o มาตรการเพื�อให้พนักงานเจ้าหน้าที�ศุลการกรสามารถกักสิ� งที�ละเมิดสิทธินัก

ปรับปรุงพนัธ์ุซึ� งจะถูกส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
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๒๖ 

 

ค) มาตรการทางปกครอง 
o มาตรการชั�วคราวเพื�อป้องกนัหรือระงบัการละเมิดสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ หรือเพื�อ

เก็บหลกัฐานการละเมิดสิทธิ 
o มาตรการเพื�อยบัย ั9งการกระทาํที�ละเมิดสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
o มาตรการเพื�อใหมี้การกาํจดัหรือทาํลายของกลาง 
o มาตรการเพื�อบงัคบัให้ผูล้ะเมิดตอ้งให้ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลที�สามซึ� งมีส่วนร่วมใน

การผลิตและเผยแพร่สิ�งที�ละเมิดสิทธิ 
o มาตรการที�ให้พนักงานเจ้าหน้าที� ริบ หรือยึด  สิ� งที�ผลิตโดยละเมิดสิทธินัก

ปรับปรุงพนัธ์ุ 
o มาตรการเพื�อให้พนกังานเจา้หนา้ที�ผูรั้บผิดชอบการทดสอบและการให้ใบรับรอง

ส่วนขยายพนัธ์ุ ส่งมอบขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนขยายพนัธ์ุแก่ผูท้รงสิทธิของพนัธ์ุพืชนั9น 
o มาตรการทางปกครองหรือค่าปรับในกรณีการกระทาํผิดพระราชบญัญติัคุม้ครอง

พนัธ์ุพืช หรือการไม่ปฏิบติัตามหรือการใชชื้�อพนัธ์ุอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ง) มาตรการทางอาญา 

การดาํเนินคดีอาญาและกาํหนดโทษทางอาญาในกรณีที�เป็นการกระทาํละเมิดโดยเจตนา
ต่อสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ ในระดบัที�เป็นธุรกิจ 

จ) อนุญาโตตุลาการ 
อนุญาโตตุลาการเป็นกลไกทางเลือกในการยติุขอ้ขดัแยง้ของการใชม้าตรการทางแพง่ 

ฉ) ศาลชาํนญัพิเศษ 
 การจดัตั9งศาลชาํนญัพิเศษเพื�อพิจารณาคดีดา้นสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
 
 - การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ขอ้มูลการยื�นขอรับความคุม้ครอง การไดรั้บสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ การเสนอและการอนุมติั
การตั9งชื�อตอ้งถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ผา่นสื�อสิ�งพิมพสู่์สาธารณชนเป็นประจาํ 
 
 ดงันั9นจึงเห็นไดว้่าการแกไ้ขปรับปรุงให้พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒เป็นไป
ตามแนวปฏิบติัเพื�อการร่างกฎหมายบนบรรทดัฐานของอนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑นั9น จะทาํ
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในหลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมายเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อ
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๒๗ 

 

พิจารณาถึงคาํอธิบายใน Guidance for the Preparation of Laws Based on the 1991 Act of the UPOV 
Convention๒๔ ซึ� งมีการริดรอนอธิปไตยของประเทศมากเกินจาํเป็น 

                                                           

๒๔ http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
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๒๘ 

 

 
 
 
 

 
๒.๑ การเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ9นจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 

การที�ความตกลงขององคก์ารการคา้โลกว่าดว้ยประเด็นทางการคา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือความตกลง 
TRIPs) ไม่มีบทบงัคบัให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายเฉพาะตามแนวทางของอนุสัญญา UPOV 
เนื�องจากประเทศสมาชิกองคก์ารการคา้โลกยงัมีความคิดเห็นที�ความขดัแยง้กนัมากในประเด็นการให้
ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ ในระหวา่งการเจรจามาตรา ๒๗.๓(b) ของความตกลง TRIPs จึงได้
กาํหนดให้มีการทบทวนหลกัการที�กาํหนดไวด้งักล่าว ภายในกาํหนด ๔ ปีนบัแต่วนัที�ความตกลง
จดัตั9งองค์การการคา้โลกมีผลใชบ้งัคบั ซึ� งหมายความวา่ บทบญัญติัมาตรา ๒๗.๓(b) ของความตก
ลงทริปส์ตอ้งไดรั้บการทบทวนภายในวนัที� ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ดงันั9นประเทศสมาชิกองคก์ารการคา้
โลกแต่ละประเทศจึงมีอิสระที�จะตดัสินใจสร้างระบบกฎหมายเฉพาะขึ9นเพื�อให้คุม้ครองพนัธ์ุพืชตาม
ระดบัการพฒันาทางเทคโนโลยีการเกษตรและทางเศรษฐกิจของประเทศตนได้ จนกว่าจะมีการ
ทบทวนแกไ้ขมาตรา ๒๗.๓(b) ของความตกลง TRIPs ๒๕ 

 
อนุสัญญา UPOVถูกจดัทาํขึ9นโดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ เพื�อกาํหนดให้ประเทศสมาชิกให้

ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ในรูปแบบที�ใกลเ้คียงกนั ดว้ยการให้สิทธิเด็ดขาดซึ� งเป็นสิทธิหวงกนัแก่
นกัปรับปรุงพนัธ์ุที�เป็นผูพ้ฒันาพนัธ์ุพืชใหม่  อยา่งไรก็ตาม การให้สิทธิเด็ดขาดแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุ
ไดถู้กขยายเพิ�มขึ9นจนไม่มีความแตกต่างไปจากระบบสิทธิบตัรมากนกั กล่าวคือ ๑) เพื�อให้โอกาสแก่
นกัปรับปรุงพนัธ์ุในการที�จะได้รับค่าตอบแทนการการลงทุนทาํงานพฒันาพนัธ์ุพืช เนื�องจากการ
พฒันาปรับปรุงพนัธ์ุพืชใหม่ชนิดหนึ� งตอ้งใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕  ปี๒๖ ๒) เพื�อสร้าง

                                                           

๒๕ Llewelyn, Margaret. 1998.  European Plant Variety Protection: A Reactionary Time. Bio-Science Law Review 
6: 211- 218. อา้งโดย นนัทน  อินทนนท ์ กฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช : แนวความคิดและบท วเิคราะห์ 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 

บทที4  ๒ 

ผลกระทบของการเข้าเป็นภาคสีมาชิกอนุสัญญา UPOV  

และการแก้ไขพระราชบัญญตัคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๙ 

 

แรงจูงใจในการพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ให้แก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุ และ๓) เพื�อเป็นการรับรู้ถึงสิทธิของนกั
ปรับปรุงพนัธ์ุที�ไดใ้ชค้วาม วิริยะอุตสาหะในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชใหม่ขึ9นมา อยา่งไรก็ตาม หากให้
ความคุ้มครองพนัธ์ุพืชมากเกินไปโดยปราศจากการควบคุม ก็จะทาํให้กลุ่มธุรกิจการเกษตรที�มี
ศกัยภาพในการพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ไดรั้บอาํนาจผูกขาดในการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ซึ� งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมและเศรษฐกิจในภาพรวม๒๗ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อกลุ่มธุรกิจ
การเกษตรเหล่านั9นเป็นวสิาหกิจขา้มชาติ 

 
สําหรับการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ9นจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ซึ� งจะเกิด

ขึ9นกบัเกษตรกรและนักปรับปรุงพนัธ์ุพืชสัญชาติไทย หลงัจาก ประเทศไทยมีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปตาม Guidance for the Preparation of Laws 
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๒๘ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ ๑.๔ ของบทที� ๑ มีดงันี9  
 - นิยาม 

 พนัธ์ุ หมายความว่า กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ�ง ซึ� งเป็นกลุ่มยอ่ยภายในหน่วยทางอนุกรมวิธาน
เชิงพฤกษศาสตร์ที�เล็กที�สุดซึ� งเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป โดยกลุ่มของพืชนั9นจะตอ้ง 

o สามารถถูกจาํแนกได้จากการแสดงออกของลักษณะที�เป็นผลของสภาพทาง
พนัธุกรรมหนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั 

o มีลกัษณะที�เป็นผลจากการแสดงออกของสภาพทางพนัธุกรรมหนึ� งหรือหลาย
สภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั แตกต่างจากพืชกลุ่มอื�นใดอยา่งนอ้ยหนึ�งลกัษณะ 

o จดัเป็นหน่วยซึ�งเหมาะสมต่อการขยายพนัธ์ุไดโ้ดยไม่เกิดความเปลี�ยนแปลง 
การกาํหนดนิยามของคาํวา่ “พนัธ์ุ” ใหม่นี9  จะทาํให้ความหมายของคาํวา่ “พนัธ์ุ” แคบลงมาก ไม่

สามารถครอบคลุมพนัธ์ุป่าที�เป็นพนัธ์ุทางพฤกษศาสตร์ (Botanical variety) ได ้แมจ้ะเป็นพืชถิ�นเดียว 
(Endemic) ในประเทศไทย เนื�องจากพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยทางอนุกรมวิธานเชิง
พฤกษศาสตร์ที�เล็กที�สุดซึ� งเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป ทาํให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพนัธ์ุพืชของประเทศ ทั9งที�นิยามเดิมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ นั9น 

                                                           

๒๗ นนัทน  อินทนนท ์ กฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช : แนวความคิดและบท วเิคราะห์ 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 
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๓๐ 

 

กาํหนดให ้“พนัธ์ุ” เป็นกลุ่มยอ่ยของชนิด (species) จึงสามารถครอบคลุมพนัธ์ุพืชดั9งเดิมซึ� งเป็นพนัธ์ุ
พืชป่าในระดบัพนัธ์ุทางพฤกษศาสตร์ได ้ 

 
 - สกุลและชนิดพืชที�จะไดรั้บความคุม้ครอง 
  รัฐมนตรีจะประกาศสกุลและชนิดพืชที�จะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งนอ้ย ๑๕ ชนิดหรือสกุล
เมื�อเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และพืชทุกชนิดหรือสกุลจะไดรั้บความคุม้ครองภายในระยะ 
เวลา ๑๐ ปีหลงัจากพระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การกาํหนดดงักล่าว จะทาํให้กรมวิชาการเกษตรตอ้งลงทุนเตรียมการเพื�อให้ความคุม้ครองพนัธ์ุ
พืชใหม่แก่พืชทุกชนิดหรือสกุลภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยพืชจาํนวนมากไม่มีการปรับปรุงพนัธ์ุใน
ประเทศไทย ซึ� งจะเป็นการสิ9นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ระบบกสิกรรมของประเทศ 
 
 - เงื�อนไขการใหค้วามคุม้ครอง 
 การให้สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไม่ถูกจาํกดัดว้ยเงื�อนไขอื�น เมื�อพนัธ์ุพืชนั9นมีชื�อเรียกตามที�
กาํหนดในพระราชบญัญติันี9  และนักปรับปรุงพนัธ์ุปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขของ
พระราชบญัญติันี9  รวมทั9งไดช้าํระค่าธรรมเนียมแลว้ (สหภาพยูพอฟเห็นว่านกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชไม่
จาํเป็นตอ้งเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมซึ� งใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุหรือสําแดงหลกัฐานการ
ได้มาซึ� งเชื9 อพนัธุกรรมที�ใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื�องจากพนักงาน
เจา้หนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี9ไม่สามารถยนืยนัความถูกตอ้งของการใชเ้ชื9อพนัธุกรรมได)้ 
 การกาํหนดประเด็นนี9  จะทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุไม่ตอ้งเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมซึ� ง
ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุหรือแสดงหลกัฐานการไดม้าซึ� งเชื9อพนัธุกรรมที�ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย นั�นหมายความวา่พนัธ์ุพืชที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุยื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่นั9น
อาจใช้พนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไปหรือพนัธ์ุพืชป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ผ่านการทาํขอ้ตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ ซึ� งเป็นการกระทาํที�ละเมิดกฎหมาย 
 
 - ความใหม่ 

พนัธ์ุจะเป็นพนัธ์ุใหม่ ถา้ในวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครองนั9น ส่วนขยายพนัธ์ุหรือผลิตผลของ
พนัธ์ุพืชยงัไม่เคยถูกจาํหน่ายจ่ายแจกดว้ยประการใดแก่บุคคลอื�นโดยนกัปรับปรุงพนัธ์ุหรือโดยความ
เห็นชอบของนักปรับปรุงพนัธ์ุ เพื�อวตัถุประสงค์ในการหาประโยชน์จากพนัธ์ุพืชนั9น ภายนอก
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๓๑ 

 

ราชอาณาจกัร สี� ปีก่อนวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง หรือหกปีก่อนวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง กรณี
ไมต้น้หรือองุ่น  

การกาํหนดดงักล่าว จะเป็นการขยายโอกาสให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุนาํพนัธ์ุพืชที�มีการจาํหน่ายจ่าย
แจกนอกราชอาณาจกัรไม่เกินสี� ถึงหกปี แล้วแต่กรณี มายื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ได้  นั�น
หมายความวา่พนัธ์ุพืชที�ขาดความใหม่จากต่างประเทศแลว้ จะสามารถเป็นพนัธ์ุพืชใหม่ในประเทศ
ไทยได ้

 
 - ความแตกต่าง 

พนัธ์ุจะมีความแตกต่างเมื�อสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนจากพันธ์ุอื�นซึ� งเป็นที� รู้จัก
โดยทั�วไปในวนัที�ยื�นขอรับความคุม้ครอง ทั9งนี9 พนัธ์ุอื�นซึ� งเป็นที�รู้จกัโดยทั�วไปนั9น ให้หมายความ
รวมถึงพนัธ์ุที�ยื�นขอรับความคุม้ครองหรือขอจดทะเบียนพนัธ์ุในประเทศหนึ�งประเทศใดในวนัที�ยื�น
ขอรับความคุม้ครอง และไดรั้บความคุม้ครองหรือขอจดทะเบียนพนัธ์ุในเวลาต่อมา 

การกาํหนดในประเด็นนี9  จะทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุสามารถนาํพนัธ์ุพืชซึ� งมีลกัษณะที�ชดัเจนแต่
ไม่แตกต่างกนัมากนกัมายื�นจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ได ้ 

 
 - การยื�นขอรับความคุม้ครอง 

กรมวชิาการเกษตรจะไม่ปฏิเสธการใหสิ้ทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุหรือจาํกดัอายุสิทธินกัปรับปรุง
พนัธ์ุด้วยเหตุว่าพนัธ์ุเดียวกนัไม่ไดข้อรับความคุม้ครอง ถูกปฏิเสธ หรือสิ9นสุดอายุการคุม้ครองใน
ประเทศอื�น 

 การกาํหนดประเด็นนี9  จะเป็นการบงัคบัไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที�ปฏิเสธการให้สิทธินัก
ปรับปรุงพนัธ์ุ แมว้่าพนัธ์ุพืชนั9นถูกปฏิเสธการคุม้ครองจากต่างประเทศนั9น นับเป็นการแทรกแซง
อธิปไตยของประเทศภาคีสมาชิกเป็นอยา่งมาก 
 
 - การคุม้ครองชั�วคราว 

นกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไดรั้บความคุม้ครองชั�วคราวเพื�อปกป้องสิทธิประโยชน์ในช่วงระหว่าง
การประกาศโฆษณาคาํขอกบัการออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ 
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๓๒ 

 

การกาํหนดดงักล่าวจะทาํให้นักปรับปรุงพนัธ์ุได้รับการคุม้ครองชั�วคราวในช่วงระหว่างการ
ประกาศโฆษณาคาํขอกบัการออกหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ เพิ�มจากระยะการ
คุม้ครองปกติตามอายหุนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ 
 
 - ขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

ก) การกระทาํดงัต่อไปนี9  เกี�ยวกบัส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุที�ได้รับความคุม้ครอง จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากนกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

o การผลิต หรือการขยายพนัธ์ุ รวมทั9งการเพิ�มปริมาณ 
o การปรับสภาพเพื�อการขยายพนัธ์ุ 
o การเสนอขาย 
o การส่งออก 
o การนาํเขา้ 
o การเก็บเพื�อวตัถุประสงคที์�กล่าวแลว้ 

นกัปรับปรุงพนัธ์ุอาจอนุญาตโดยมีขอ้จาํกดัและเงื�อนไขก็ได ้
ข) การผลิต หรือการขยายพนัธ์ุ รวมทั9งการเพิ�มปริมาณ การปรับสภาพเพื�อการขยายพนัธ์ุ การ

เสนอขาย การส่งออก การนาํเขา้ รวมทั9งการเก็บเพื�อการกระทาํที�กล่าวแลว้ ซึ� งผลิตผลที�อาจเป็นพืช
ทั9 งต้นหรือส่วนหนึ� งส่วนใดของพืช และผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผลิตผลซึ� งได้จากการใช้ส่วน
ขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุที�ได้รับความคุม้ครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้งขออนุญาตจากนักปรับปรุง
พนัธ์ุ เวน้แต่กรณีที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุมีโอกาสที�สามารถบงัคบัใชสิ้ทธิต่อส่วนขยายพนัธ์ุดงักล่าวแลว้ 

ค) พนัธ์ุที�ระบุในขอ้ ก) และขอ้ ข) ใหห้มายความรวมถึง 
o พนัธ์ุซึ� งอนุพทัธ์อย่างสําคญัจากพนัธ์ุที�ไดรั้บการคุม้ครอง ในกรณีที�พนัธ์ุที�ไดรั้บ

การคุม้ครองไม่ไดเ้ป็นพนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สาํคญั 
o พนัธ์ุซึ� งไม่มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนตามพระราชบญัญติันี9  จากพนัธ์ุที�ไดรั้บการ

คุม้ครอง 
o พนัธ์ุซึ� งตอ้งใชพ้นัธ์ุที�ไดรั้บการคุม้ครองในการผลิตทุกครั9 ง 
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ทั9งนี9พนัธ์ุที�จะจดัเป็นพนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สาํคญัของอีกพนัธ์ุหนึ�งนั9น เมื�อ 
o พนัธ์ุนั9นเป็นผลอยา่งชดัเจนจากพนัธ์ุตั9งตน้ หรือจากพนัธ์ุที�เป็นผลอยา่งชดัเจนจาก

พนัธ์ุตั9งตน้ โดยยงัคงการแสดงออกซึ� งลกัษณะสําคญัที�เป็นผลของสภาพทางพนัธุกรรม
หนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนั 
o พนัธ์ุนั9นแตกต่างอยา่งชดัเจนจากพนัธ์ุตั9งตน้ และ 
o พนัธ์ุนั9นมีลกัษณะที�เกิดจากการแสดงออกซึ�งลกัษณะสาํคญัที�เป็นผลของสภาพทาง

พนัธุกรรมหนึ�งหรือหลายสภาพทางพนัธุกรรมร่วมกนัเหมือนพนัธ์ุตั9งตน้ ยกเวน้ความ
แตกต่างซึ� งเป็นผลจากการอนุพทัธ์  
(พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญัอาจไดจ้ากการคดัเลือกพนัธ์ุกลายที�เกิดตามธรรมชาติหรือ
ถูกชักนาํขึ9นหรือจากพนัธ์ุกลายเนื�องจากการเพาะเลี9 ยงเนื9อเยื�อ จากการคดัเลือกตน้ที�
แปรปรวนจากตน้ของพนัธ์ุตั9งตน้ การผสมกลบั หรือการตดัต่อสารพนัธุกรรม) 

การกาํหนดดงักล่าว จะเป็นการขยายขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพนัธ์ุให้คุม้ครองถึงผลิตผล
และผลิตภณัฑ์โดยตรงจากผลิตผลที�ได้จากการใช้ส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชใหม่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยจะต้องขออนุญาตจากนักปรับปรุงพนัธ์ุ เวน้แต่กรณีที�นักปรับปรุงพนัธ์ุมีโอกาสที�
สามารถบงัคบัใช้สิทธิต่อส่วนขยายพนัธ์ุดังกล่าวแล้ว และยงัจะครอบคลุมถึงพนัธ์ุซึ� งเป็นพนัธ์ุ
ประเภทอนุพนัธ์สําคญัจากพนัธ์ุที�ได้รับการคุม้ครอง ในกรณีที�พนัธ์ุที�ไดรั้บการคุม้ครองไม่ไดเ้ป็น
พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญั การขยายขอบเขตดงักล่าวจึงทาํให้การคุม้ครองพนัธ์ุพืชคลา้ยกบัการให้
สิทธิบตัรการประดิษฐ์มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การคุม้ครองพนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญัในบางกรณี
จะมีสภาพเหมือนกบัการให้สิทธิบตัรในพืช อนัเป็นการทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุมีสิทธิกวา้งขวางเป็น
อย่างมาก การขยายขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุในกรณีนี9 จึงเป็นการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญั
ของอนุสัญญาจากเดิมเป็นอยา่งมาก 
 
 - อายขุองสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 

สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุมีอายุ ๒๐ ปีนบัจากวนัที�ไดรั้บสิทธิ สําหรับไมต้น้และองุ่น สิทฺธินัก
ปรับปรุงพนัธ์ุจะมีอาย ุ๒๕ ปี 

การกาํหนดประเด็นนี9  จะเป็นการเพิ�มระยะเวลาการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ เพื�อให้นกัปรับปรุง
พนัธ์ุสามารถหาผลประโยชน์จากพนัธ์ุพืชที�ไดรั้บการคุม้ครองนานและมากฤดูปลูกขึ9น 
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๒.๒ แนวทางแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมวชิาการเกษตร 
ในช่วงแรกของความพยายามในการยกร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธ์ุพืชใหม่ทั9 งจากความ

ตอ้งการของสมาคมนกัปรับปรุงพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุพืชแห่งประเทศไทย และเพื�อให้เป็นไปตามความ
ตกลง TRIPs กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชยไ์ด้เสนอรูปแบบของกฎหมาย
คุ้มครองพนัธ์ุพืชที�แตกต่างกันออกไป โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ซึ� งเป็น
หน่วยงานของรัฐในการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาได้เสนอให้ใช้ทั9งในรูปแบบของกฎหมาย
สิทธิบตัรพนัธ์ุพืชและกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืชตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที�กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้สนอให้มีการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่โดยอาศยัรูปแบบของ
อนุสัญญา UPOVฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘ โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัระบบสังคมเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย 

 
ต่อมาการเรียกร้องของสมชัชาคนจนในพ.ศ. ๒๕๔๐ ไดท้าํใหก้ารร่างกฎหมายไดร้วมเอาการ

คุม้ครองทรัพยากรชีวภาพตามหลกัการของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพมาผนวก
รวมกับการคุ้มครองพนัธ์ุพืชใหม่ตามหลักการของอนุสัญญาฉบบัค.ศ. ๑๙๗๘  พระราชบญัญติั
คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีทั9งมิติในการส่งเสริมให้งานปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ที�
จะก่อประโยชน์ให้แก่ระบบเกษตรกรรม สังคมและประเทศโดยรวม และมิติที�จะช่วยให้มีการ
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ั�งยนืจากทรัพยากรชีวภาพอนัเป็นปัจจยัพื9นฐานชิ9นสําคญัของประเทศ
อีกดว้ย  

 
หลงัจากพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

เวลาเกือบ ๑๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ กรมวชิาการเกษตรไดเ้ริ�มมีการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที�
อยูใ่นความดูแล เพื�อใหก้ารบงัคบัใชมี้ประสิทธิภาพเหมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ� งพระราชบญัญติั
คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายฉบบัหนึ�งที�ไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง การแกไ้ข
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ที�กรมวชิาการเกษตรไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 
รวมทั9งไดผ้า่นการรับฟังความเห็นของผูเ้กี�ยวขอ้งและจะเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้นั9น มีประเด็นที�ถูกเสนอแกไ้ขดงันี9 ๒๙ 

                                                           

๒๙ กรมวชิาการเกษตร เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น เรื�องการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒  ๘ เมษษยน ๒๕๕๓  
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- นิยาม (มาตรา ๓) 
o “พนัธ์ุพืช” เปลี�ยนไปใชนิ้ยามตามอนุสัญญา UPOV 
o “พนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป” เปลี�ยนไปเพื�อกนัพนัธ์ุพืชที�ครอบครองโดยบุคคลใด

บุคคลหนึ�งเท่านั9น ออกจากการเป็นพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป 
o  “นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช” เปลี�ยนโดยเพิ�ม “การคน้พบและพฒันาพนัธ์ุ” ตามนิยาม

ของอนุสัญญา UPOV 
o “ชุมชน”ตดัประเด็น การสืบทอดวถีิวฒันธรรมโดยต่อเนื�อง 

 
 - คาํศพัท ์ 
   เปลี�ยน “การตดัต่อสารพนัธุกรรม” เป็น “การดดัแปรสารพนัธุกรรม” (มาตรา ๓ 

และมาตรา ๑๓ วรรคสอง) 
   เปลี�ยน “พนัธ์ุพืชใหม่” เป็น “พนัธ์ุพืช” (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ�ง) เปลี�ยน “พนัธ์ุพืช

ใหม่” เป็น “พนัธ์ุพืชที�ขอจดทะเบียนเป็นพนัธ์ุพืชใหม่” (มาตรา ๒๓ วรรคหนึ�ง) 
 
 - องคป์ระกอบของคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช (มาตรา ๕) 
  เพิ�ม “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช” และเปลี�ยน “ผูอ้าํนวยการ

สถาบนัการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก” 

 
 - องคป์ระกอบของพนัธ์ุพืชที�สามารถขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ (มาตรา ๑๒) 

o เพิ�มรายละเอียดของความคงตวั 
o เปลี�ยนเกณฑ์การพิจารณาความแตกต่าง โดยตัดประเด็นความแตกต่างต้อง

เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะที�เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต 
หรือการแปรรูป 
o เปลี�ยนเกณฑก์ารพิจารณาความใหม่ ใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญา UPOV 
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๓๖ 

 

 - สิทธิการยื�นก่อน (มาตรา ๒๐ วรรคสอง) 
o เพิ�ม การนบักาํหนดที�ผูย้ื�นคาํขอตอ้งส่งสําเนาคาํขอหรือหลกัฐานอื�นเพื�อยืนยนัว่า 

พนัธ์ุที�ยื�นขอรับความคุม้ครองในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นพนัธ์ุเดียวกนั 
o เพิ�มวรรคสาม เพื�อให้สามารถใช้สิทธิการยื�นก่อนในกรณีที�คาํขอในต่างประเทศ

นั9น ถูกยกเลิกหรือละทิ9ง  
 

- การตรวจสอบพนัธ์ุพืชใหม่ 
เปลี�ยนให้มีการประกาศโฆษณาคาํขอที�ผ่านการตรวจสอบ ก่อนมีการตรวจสอบ

ภาคสนาม (มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒) 
 

- อายหุนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ 
เปลี�ยนอายกุารคุม้ครองใหเ้ท่ากบัที�กาํหนดในอนุสัญญา UPOV 

 
- การคุม้ครองชั�วคราว 

เพิ�มการคุม้ครองชั�วคราวตั9งแต่การประกาศโฆษณาคาํขอ ให้แก่ผูย้ื�นคาํขอจดทะเบียน
พนัธ์ุพืชใหม่ 

- การใชชื้�อพนัธ์ุ 
เพิ�มหน้าที�ของผูท้รงสิทธิในการใช้ชื�อพนัธ์ุตามอนุสัญญา UPOV อีกสองประการ 

(มาตรา ๓๔) 
 

- การบงัคบัใชสิ้ทธิ 
เปลี�ยน อาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช ในการป้องกนัหรือบรรเทาเหตุที�มีต่อความมั�นคงของ
ประเทศ ในการรักษาความมั�นคงทางอาหาร การป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ หรือเพื�อ
ประโยชน์สาธารณะ จาก “การออกคาํสั�งเพิกถอนหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียน
พนัธ์ุพืชใหม่” เป็น “การออกคาํสั�งระงบัการใชสิ้ทธิ หรือยกเลิกหนงัสือสําคญัแสดงการ
จดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ โดยตอ้งชดเชยค่าเสียหายจากคาํสั�งดงักล่าว แก่ผูท้รงสิทธิดว้ย” 
(มาตรา ๓๖ วรรคสาม) 
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๓๗ 

 

- เงื�อนไขและวธีิการขึ9นทะเบียนชุมชน 
ตดั “การสืบทอดระบบวฒันธรรมร่วมกนัมาโดยต่อเนื�อง” (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ�ง) 
เปลี�ยนผูรั้บคาํขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น จาก “คณะกรรมการคุม้ครอง

พนัธ์ุพืช” เป็น  “อธิบดีกรมวชิาการเกษตร” (มาตรา ๔๕ วรรคสอง) 
 

- การจดัทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น 
เปลี�ยนวิธีการจัดทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธ์ุพืชพื9นเมือง

เฉพาะถิ�น จาก “ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชก่อน” เป็น  
“ตามระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด” (มาตรา ๔๘ วรรคสอง) 

 
- เงื�อนไขการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป (มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓) 

เปลี�ยนเงื�อนไขการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป จาก “การเขา้ถึงเพื�อ
ศึกษา ทดลอง หรือวจิยั ที�มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ในทางการคา้ ให้ปฏิบติัตาม
ระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด” เป็น “การเขา้ถึงเพื�อศึกษา ทดลอง 
หรือวิจยั ให้ปฏิบติัตามระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด และถ้า
ประสงค์จะกระทาํเพื�อประโยชน์ในทางการคา้ ให้ขออนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที�
และทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์” 

 
- โทษของการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป 

เพิ�มใหมี้การกาํหนดโทษของการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุ
พืชพื9นเมืองทั�วไป เป็น “โทษปรับไม่เกินสองหมื�นบาท โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
หรือผูที้�อธิบดีมอบหมายมีอาํนาจเปรียบเทียบปรับได”้ 

 
 ดงันั9นจึงเห็นไดว้า่การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 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) เป็นไปเพื�อใหเ้กิด
ความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญา UPOV โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประเด็นการแกไ้ขมาตรา ๓๖ วรรคสาม เป็น
“การออกคาํสั�งระงบัการใชสิ้ทธิ หรือยกเลิกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ โดย
ตอ้งชดเชยค่าเสียหายจากคาํสั�งดงักล่าว แก่ผูท้รงสิทธิดว้ย” ซึ� งเป็นการใหสิ้ทธิแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุผู ้
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๓๘ 

 

ทรงสิทธิมากกวา่อนุสัญญา UPOV แต่ยงัมีอีกหลายประเด็นที�ยงัไม่เป็นไปตาม Guidance for the 
Preparation of Laws Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๓๐ เช่น ๑) การกาํหนดนิยาม
ของคาํวา่ “นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช” ที�ยงัไม่รวมทายาท ๒) การที�ไม่กาํหนดใหก้ารคุม้ครองพนัธ์พืชใหม่
ของทุกชนิดหรือสกุลภายในระยะ เวลา ๑๐ ปี ๓) การคงเงื�อนไขการขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ ให้
จาํเป็นตอ้งเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมซึ�งใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุและแสดงหลกัฐานการ
ไดม้าซึ� งเชื9อพนัธุกรรมที�ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และ ๔) การที�ไม่ขยาย
ขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ ใหค้รอบคลุมถึงผลิตผล อนุพทัธ์อยา่งสาํคญั และพนัธ์ุซึ� งตอ้งใชพ้นัธ์ุ
ที�ไดรั้บการคุม้ครองในการผลิตทุกครั9 ง 
 
 

                                                           

๓๐ http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
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๓๙ 

 

 
 
 
 

 
๓.๑ ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ9นจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 
 ประเทศภาคีก่อตั9งสหภาพยพูอฟตอ้งให้เวลา  ๗  ปีหลงัจากลงนามรับรองอนุสัญญา UPOV 
ก่อนที�จะใหส้ัตยาบนัเพื�อใหอ้นุสัญญาฯมีผลบงัคบัใช ้เพื�อเตรียมการรองรับผลของการเปลี�ยนแปลงที�
จะเกิดขึ9 นกับเกษตรกรภายในแต่ละประเทศ  การที�ประเทศไทยจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ให้เป็นไปตาม Guidance for the Preparation of  Laws 
Based on the 1991 Act of  the UPOV Convention ซึ� งมีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้ ๒.๑ ของบทที� ๒ 
เพื�อให้สภาสหภาพยูพอฟพิจารณายอมรับก่อนที�จะสามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหภาพยูพอฟได ้
การเปลี�ยนแปลงอย่างฉับพลันที�จะเกิดขึ9 นจากการอนุวตัรตามอนุสัญญา UPOV  น่าจะสร้าง
ผลกระทบต่อระบบกสิกรรมของไทยเป็นอยา่งมาก ซึ� งผูว้จิยัเห็นวา่ผลกระทบดา้นต่างๆที�จะเกิดขึ9น มี
ดงัต่อไปนี9  

๓.๑.๑ผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที�จะเกิดขึ9 นต่อเกษตรกรในประเด็นสิทธิ

เกษตรกร ซึ� งในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัพนัธ์ุพืชและทรัพยากรชีวภาพไดแ้ก่ สิทธิในการได้
ใชเ้มล็ดพนัธ์ุในราคาที�เหมาะสม สิทธิในการเก็บรักษาส่วนขยายพนัธ์ุเพื�อการเพาะปลูก
ในฤดูถดัไป การคดัเลือกพนัธ์ุพืชไวใ้ช้เพาะปลูก การมีส่วนร่วมในการจดัการและใช้
ประโยชน์อย่างย ั�งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนไดรั้บส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรที�ตนเป็นผูป้กป้องดูแลอยู่๓๑ พบว่าพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีลกัษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ (sui generis system ) ที�จดัทาํขึ9นให้

                                                           

๓๑ มูลนิถิชีววถีิ. ประชาชนกบัการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ. จาก http://rrr.biothai.net.web.print.php 
อา้งอิงโดย สงกรานต ์จิตรากร. ๒๕๕๑. รางานฉบบัสมบูรณ์ ครงการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเกษตรกร จาก
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่และสินธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากร
พนัธุกรรมพืชเพื�ออาการและการเกษตร ที�เกี�ยวเนื�องกบัขอ้ตกลงการคา้ทวภิาคีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคูค่า้ 
เสนอต่อกรมวชิาการเกษตร 

บทที4 ๓ 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบที4จะเกดิขึ;นต่อเกษตรกร  

และผลกระทบโดยรวมต่อการจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  



โครงการศึกษาวจิยัผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา UPOV                

และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๔๐ 

 

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐสังคมของประเทศไทยซึ� งเป็นสังคมเกษตรกรรม โดยการ
คุม้ครองทั9งพนัธ์ุพืชใหม่นั9นมีการผ่อนปรนเงื�อนไขการคุ้มครองพนัธ์ุพืชใหม่ไม่ให้
เขม้งวดจนเกินไป เพื�อลดผลกระทบต่อเกษตรกร๓๒ ผูว้ิจยัพิเคราะห์แลว้เห็นวา่การเขา้
เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยปราศจากการเตรียมการนั9น อาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อเกษตรกรในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี9  คือ 

 - สกุลและชนิดพืชที�จะไดรั้บความคุม้ครอง 
 การที�จะใหค้วามคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่แก่พืชทุกชนิดหรือสกุลภายในระยะ เวลา ๑๐ 

ปีนั9น ผูว้ิจยัเห็นว่านอกจากจะเป็นการสิ9นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรไทยแลว้ยงัจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชชาวต่างประเทศหรือ
วิสาหกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ� งจะเข้ามาผูกขาดธุรกิจในพนัธ์ุพืชใหม่ของพืชที�นัก
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชชาวไทยยงัไม่ไดด้าํเนินการปรับปรุงพนัธ์ุ อนัจะเป็นอุปสรรคสําคญัที�
นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชชาวไทยจะเขา้มาดาํเนินการปรับปรุงพนัธ์ุพืชนั9นในอนาคต ทั9งนี9
การใหค้วามคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่แก่พืชทุกชนิดหรือสกุล จะดาํเนินการควบคู่กบัการที�
ขยายขอบเขตสิทธิไปคุม้ครองผลิตผลดว้ย เพื�อให้ความคุม้ครองแก่สินคา้ที�เป็นผลิตผล
จากพืชซึ� งไม่สามารถปลูกใหผ้ลผลิตไดใ้นประเทศไทย ที�นาํเขา้จากต่างประเทศ 

 
 - ความใหม่ 
การที� ให้โอกาสนักปรับปรุงพัน ธ์ุนําพัน ธ์ุพืชที� มีการจําหน่าย จ่ายแจกนอก

ราชอาณาจกัรไม่เกินสี� ถึงหกปี แลว้แต่กรณี มายื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ได ้ผูว้ิจยั
เห็นว่าจะทําให้ระบบกสิกรรมของประเทศไทยมีโอกาสใช้พันธ์ุพืชใหม่ช้ากว่า
ต่างประเทศ ซึ� งทาํให้เสียโอกาสด้านแข่งขนัทางการตลาดแก่ประเทศที�นักปรับปรุง
พนัธ์ุยื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ไวก่้อน นอกจากนี9 ยงัจะสร้างปัญหาแก่ผูที้�จะไป
จดัหาพนัธ์ุพืชดงักล่าวจากประเทศที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุยื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ไว้

                                                           

๓๒ บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์และ วฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ. วเิคราะห์ขอ้เรียก ร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื�องการ

คุม้ครองสิทธิบตัรพืชและสตัว ์จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๓ 
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๔๑ 

 

ก่อน มาใชใ้นการผลิตภายในราชอาณาจกัรก่อนที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุนาํพนัธ์ุพืชนั9นมายื�น
ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ในราชอาณาจักร เพราะบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกประการที�จะไดม้าซึ� งส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชนั9นและอาจนาํมาลงทุน
ขยายพนัธ์ุใหไ้ดส่้วนขยายพนัธ์ุจาํนวนมากก่อนที�จะมีการให้สิทธิคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่
แก่นักปรับปรุงพนัธ์ุ แต่จะต้องถูกรอนสิทธิโดยอาจต้องทาํลายส่วนขยายพนัธ์ุนั9 น
ทั9งหมดหรือตอ้งชาํระค่าอนุญาตใช้สิทธิ ซึ� งผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการรอนสิทธิมากเกินไป
อยา่งไม่เป็นธรรม ซึ� งการพิจารณาความใหม่โดยยนิยอมให้มีระยะเวลาหลงัการจาํหน่าย
จ่ายแจกส่วนขยายพนัธ์ุโดยนกัปรับปรุงพนัธ์ุหรือโดยความเห็นชอบของนกัปรับปรุง
พนัธ์ุ เพื�อวตัถุประสงค์ในการหาประโยชน์จากพนัธ์ุพืชนานมากขึ9นเท่าไร ก็จะทาํให้
เกิดผลเสียหายจากการรอนสิทธิมากขึ9นเท่านั9น 

 
 - ความแตกต่าง 
การตัดทอนระดับความแตกต่าง (Minimum distance) ระหว่างพนัธ์ุพืชที�ยื�นจด

ทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ กบัพนัธ์ุที�เป็นที�รู้จกัโดยทั�วไปนั9น ผูว้ิจยัเห็นว่าจะทาํให้มีผูน้าํ
พนัธ์ุพืชซึ� งมีลกัษณะไม่แตกต่างกนัมากนกั มายื�นจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่จาํนวนมาก 
ทาํให้เกษตรกรเกิดความสับสนในการเลือกใชพ้นัธ์ุในการผลิต จนอาจเป็นเหยื�อของผู ้
จาํหน่ายส่วนขยายพนัธ์ุดงัที�ไดพ้บในกรณีพนัธ์ุพืชขึ9นทะเบียน ซึ� งเป็นการเพิ�มภาระแก่
เกษตรกรในการที�จะตอ้งลงทุนจดัหาพนัธ์ุพืชเหล่านั9นมาปลูกทดสอบในแปลงของตน 

 
 - การยื�นขอรับความคุม้ครอง 
การที�บงัคบัไม่ให้พนกังานเจา้หนา้ที�ปฏิเสธการให้สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ แมว้่าพนัธ์ุ

พืชนั9นถูกปฏิเสธการคุม้ครองจากต่างประเทศนั9น ผูว้ิจยัเห็นวา่จะทาํให้มีผูน้าํพนัธ์ุพืชที�
ถูกปฏิเสธการคุ้มครองจากต่างประเทศเข้ามายื�นจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ใน
ราชอาณาจกัร อนัเป็นการสร้างภาระการตรวจสอบแก่พนกังานเจา้หนา้ที�โดยไม่จาํเป็น 
ส่งผลใหก้ระบวนการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ทั9งระบบตอ้งชา้ลง ทั9งยงัเป็นการกา้วล่วง
อธิปไตยของภาคีสมาชิกมากเกินความจาํเป็น 
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๔๒ 

 

 - การคุม้ครองชั�วคราว 
การให้การคุม้ครองชั�วคราวแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุในช่วงระหว่างการประกาศโฆษณา

คาํขอกบัการออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่นั9น ผูว้จิยัเห็นวา่จะทาํ
ให้แรงกดดนัให้พนักงานเจา้หน้าที�เร่งทาํงานเพื�อจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ลดลงมาก 
นอกจากนี9  ยงัจะทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุไดรั้บความคุม้ครองในพนัธ์ุพืชใหม่ (ระยะการ
คุม้ครองชั�วคราวรวมกบัระยะการคุม้ครองตามอายุหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียน
พนัธ์ุพืชใหม่) ยาวนานขึ9น  ซึ� งทาํใหร้าคาส่วนขยายพนัธ์ุอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกตินานขึ9น 

 
 - ขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
การขยายขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุใหคุ้ม้ครองผลิตผลและผลิตภณัฑ์โดยตรงจาก

ผลิตผลที�ไดจ้ากการใชส่้วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชใหม่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้งขอ
อนุญาตจากนกัปรับปรุงพนัธ์ุ เวน้แต่กรณีที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุมีโอกาสที�สามารถบงัคบั
ใชสิ้ทธิต่อส่วนขยายพนัธ์ุดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัเห็นวา่จะทาํให้อาจเป็นการสร้างภาระการ
ต่อสู้ข้อกล่าวหาแก่เกษตรกรหรือผูค้ ้าผลิตผลการเกษตรและผลิตภณัฑ์โดยตรงจาก
ผลิตผล ในการพิสูจน์วา่ผลิตผลและผลิตภณัฑ์โดยตรงจากผลิตผลที�ตนมีอยู่นั9นไดจ้าก
การใชส่้วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชใหม่ และการกระทาํละเมิดดงักล่าวเป็นความผิดทาง
อาญาที�ยอมความได้ อาจจะทาํให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากเกษตรกรหรือผูค้ ้า
ผลิตผลการเกษตรที�เกี�ยวขอ้งในการยอมความเพื�อไม่ให้มีการดาํเนินคดี โดยผูรั้บมอบ
อาํนาจจากผูท้รงสิทธิดงัที�พบในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ�  

 
 ส่วนการขยายขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุให้คุม้ครองพนัธ์ุซึ� งอนุพทัธ์อยา่งสําคญั
จากพันธ์ุที�ได้รับการคุ้มครอง ในกรณีที�พ ันธ์ุที�ได้รับการคุ้มครองไม่ได้เป็นพันธ์ุ
ประเภทอนุพนัธ์สําคญั ผูว้ิจยัเห็นวา่การขยายสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุดงักล่าวคือการให้
สิทธิบตัรแก่ลกัษณะเฉพาะที�เด่นต่างจากพนัธ์ุพืชอื�นในชนิดเดียวกนันั�นเอง๓๓ จึงเสมือน
กบัใหสิ้ทธิบตัรในสิ�งมีชีวติซึ� งจะสร้างผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อระบบกสิกรรมสําหรับ

                                                           

๓๓
 เช่น หากพนัธ์ุพืชใหม่นั9นคือขา้วโพดพนัธ์ุจตุลกัษณ์ ที�สามารถปลูกเพื�อเก็บเกี�ยวฝักแก่ไดม้ากถึง ๔ ฝัก เมื�อไดรั้บ

ความคุม้ครองแลว้ ขา้วโพดพนัธ์ุอื�นที�ปลูกแลว้สามารถเก็บเกี�ยวฝักแก่ได ้๔ ฝัก ก็จะเป็นอนุพนัธ์ุสาํคญัของพนัธ์ุจตุ
ลกัษณ์ จึงเท่ากบัลกัษณะที�เก็บเกี�ยวฝักแก่ได ้๔ ฝัก ถูกจดสิทธิบตัรไว ้
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ประเทศซึ� งจะเริ�มให้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ เนื�องจากนกัปรับปรุงพนัธ์ุผูท้รงสิทธิ
จะมีสิทธิเหนือพนัธ์ุพืชทุกพนัธ์ุที�มีลกัษณะพิเศษของพนัธ์ุพืชใหม่ที�ไดรั้บความคุม้ครอง 
ซึ� งจะทาํให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชรายอื�นตอ้งจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อนนาํพนัธ์ุพืชที�
ตนอนุพทัธ์จากพนัธ์ุพืชใหม่ที�ไดรั้บความคุม้ครองนั9นออกจาํหน่าย อนัอาจจะส่งผลให้
ราคาจาํหน่ายส่วนขยายพนัธ์ุพืชอยู่ในระดบัที�สูงมาก ทั9งนี9 จะตอ้งตระหนกัดว้ยว่าอายุ
การคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่บางกลุ่ม (ไมต้น้และองุ่นตามอนุสัญญา UPOV) นั9นมากกว่า
อายสิุทธิบตัร   
 นอกจากนี9 การขยายสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุดงักล่าวยงัจะทาํให้เกิดผลเสียแก่เกษตรกร
หรือบุคคลสัญชาติไทยซึ� งตอ้งการประกอบอาชีพนกัปรับปรุงพนัธ์ุในลกัษณะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที�ไม่มีกาํลงัการลงทุนรวบรวมและเก็บรักษาเชื9อพนัธุกรรม
เพื�อใช้ในกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุ๓๔ เนื�องจากบุคคลเหล่านี9 อาจจะตอ้งใช้พนัธ์ุพืช
ใหม่ที�เป็นพนัธ์ุการคา้ซึ� งมีการจาํหน่ายส่วนขยายพนัธ์ุโดยทั�วไป เป็นพนัธ์ุตั9งตน้ในการ
สกดัสายพนัธ์ุแทเ้พื�อใช้เป็นพนัธ์ุพ่อ-แม่ในการสร้างพนัธ์ุลูกผสม ซึ� งอาจจะถูกจดัเป็น
พนัธ์ุประเภทอนุพนัธ์สําคญัตามที�ระบุไวใ้น Guidance for the Preparation of Laws 
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention๓๕ ทาํให้ตอ้งทาํความตกลงชาํระค่า
อนุญาตใชสิ้ทธิแก่นกัปรับปรุงพนัธ์ุผูท้รงสิทธิในพนัธ์ุใหม่ตั9งตน้ ก่อนที�จะนาํพนัธ์ุใหม่
ออกจาํหน่ายเชิงธุรกิจได ้การขยายขอบเขตสิทธิดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์แก่ผูที้�เริ�มงาน
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชก่อนผูอื้�น ซึ� งในกรณีพืชเศรษฐกิจนั9น ผูที้�เริ� มงานปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ก่อนผูอื้�นมกัเป็นวสิาหกิจขา้มชาติ 

 
 - อายขุองสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ 
การเพิ�มระยะเวลาการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่เป็น ๒๐ ปีนบัจากวนัที�ไดรั้บสิทธิ สําหรับ

ไม้ต้นและองุ่น จะมีอายุ ๒๕ ปีตามอนุสัญญา UPOVนั9น ผูว้ิจ ัยเห็นว่าจะทาํให้นัก

                                                           

๓๔
 จากการสมัภาษณ์นายสุขเกษม จิตรสิงห์ บริษทั เฟอร์ติไลเซอร์ แอนดไ์บโอซีดส์ จาํกดั 

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. 
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และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๔๔ 

 

ปรับปรุงพนัธ์ุพืชผูท้รงสิทธิได้รับประโยชน์เกินสมควร อันเป็นการรอนสิทธิของ
เกษตรกรในการใช้พนัธ์ุพืชมากขึ9น โดยระยะเวลาการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ตามอายุ
หนังสือสําคญัเดิมนั9นเหมาะกบัระบบเกษตรกรรมของไทยซึ� งสามารถเพาะปลูกได้
ตลอดปี ขณะที�อายุหนงัสือสําคญัซึ� งเสนอให้ปรับแกน้ั9นเหมาะกบัระบบเกษตรกรรม
ของประเทศในเขตหนาวที�เพาะปลูกพืชไดปี้ละครั9 งเท่านั9น ซึ� งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาที�
นกัปรับปรุงพนัธ์ุใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุ และเมื�อพิจารณาจากจาํนวนครั9 งที�ผูท้รงสิทธิ
สามารถจาํหน่ายส่วนขยายพนัธ์ุตลอดอายุหนังสือสําคัญแล้ว จะพบว่าผูท้รงสิทธิ
สามารถจาํหน่ายในประเทศไทยไดม้ากครั9 งกวา่ในต่างประเทศ  )๓ x ๑๒-๑๗ ครั9 ง เทียบ
กบั ๒๐ ครั9 ง ในกรณีทั�วไป และ ๒๕ ครั9 ง เทียบกบั ๒๗ ครั9 ง ในกรณีไมต้น้( 

นอกจากนี9  การกาํหนดระยะเวลาการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่นั9น มกักระทาํควบคู่กบัการ
กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรักษาสิทธิให้เป็นแบบก้าวหน้า๓๖ เพื�อให้นักปรับปรุง
พนัธ์ุพืชผูท้รงสิทธิละสิทธิให้เป็นสาธารณสมบติัก่อนหมดระยะเวลาการคุม้ครอง แต่
มาตรการนี9 จะใช้ได้ผลกับนักปรับปรุงพันธ์ุพืชที�มีทุนน้อยหรือมีรายได้จากส่วน
ขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพืชใหม่จาํกดัเท่านั9น 

 
๓.๑.๒ ผลกระทบที�จะเกิดต่อการจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 
การที�พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ใน

การขอรับความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ เช่น การกาํหนดให้มีการเปิดเผยแหล่งที�มาของ
สารพนัธุกรรมที�ใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุ (Disclosure of Origin) การกาํหนดให้การ
เข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรมพืชต้องเป็นไปโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้า (Prior 
Informed Consent) และการกาํหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งนกัปรับปรุง
พนัธ์ุกับเจ้าของหรือผูดู้แลเชื9อพนัธุกรรม เป็นต้น๓๗ ผูว้ิจ ัยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ9นจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVมีดงัต่อไปนี9  คือ 

                                                           

๓๖ เกรียงศกัดิ�  สุวรรณธราดล ๒๕๕๓. รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา UPOV อนัเป็นผลเกี�ยวเนื�องมาจากการจดัทาํเขตการคา้เสรี เสนอต่อกรมวชิาการเกษตร 
๓๗ บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์และ วฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ วเิคราะห์ขอ้เรียก ร้องของสหรัฐในการเจรจา FTAเรื�องการ

คุม้ครองสิทธิบตัรพืชและสตัว ์จาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/ content1/show.pl?0303 ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๓ 
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และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๔๕ 

 

- นิยาม 

การใชนิ้ยามของคาํวา่ “พนัธ์ุ” ตามอนุสัญญา UPOVนั9น  ทาํให้ความหมายของคาํว่า 
“พนัธ์ุ” แคบลง ซึ� งผูว้ิจยัเห็นวา่เหมาะกบัการใชจ้ดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ แต่อาจจะทาํ
ให้สร้างปัญหาในการจดัการพนัธ์ุพืชป่า เพราะจะทาํให้ไม่สามารถคุม้ครองพนัธ์ุป่าที�
เป็นพนัธ์ุทางพฤกษศาสตร์  )Botanical variety   (ได ้แมจ้ะเป็นพืชถิ�นเดียว   ) Endemic   (ใน

ประเทศไทย ทั9งที�นิยามเดิมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ .ศ  .๒๕๔๒  นั9น มี
ความหมายกวา้งเหมาะสมที�จะใชไ้ดท้ั9งกรณีพนัธ์ุพืชใหม่และพนัธ์ุพืชดั9งเดิม โดยพนัธ์ุ
พืชใหม่นั9 นจะมีประเด็นคุณสมบัติด้านความแตกต่างเป็นองค์ประกอบที�ท ําให้มี
ความจาํเพาะต่อพนัธ์ุปลูก (Cultivar) 

 

- เงื�อนไขการใหค้วามคุม้ครอง 
 การที�สหภาพยูพอฟเห็นว่าการเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมซึ� งใช้ในการ

ปรับปรุงพนัธ์ุหรือแสดงหลกัฐานการไดม้าซึ� งเชื9อพนัธุกรรมที�ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุ
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งไม่ถูกใช้เป็นเงื�อนไขในกระบวนการพิจารณาคาํขอจด
ทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ โดยเห็นว่าควรมีกฎหมายเพื�อการจดัการทรัพยากรชีวภาพแยก
ต่างหากนั9น ผูว้ิจยัเห็นวา่การตดัเงื�อนไขดงักล่าวออก จะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพ
ในการจดัการทรัพยากรชีวภาพอย่างร้ายแรง เพราะการที�พนกังานเจา้หน้าที�ของรัฐมี
หน้าที�ร่วมกนักาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง จะทาํให้การบงัคบัใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงขึ9นกว่าการบงัคบัใช้กฎหมายแต่ละฉบบัแยกจากกนัโดย
อิสระ ยิ�งไปกว่านั9 น ข้อกําหนดของสหภาพยูพอฟในประเด็นนี9 จึงเท่ากับเป็นการ
สนบัสนุนโจรสลดัชีวภาพ (Biopirate) ทางออ้มอีกดว้ย 

 ดงันั9นจะเห็นไดว้า่การเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV นั9น อาจจะส่งผลกระทบทั9งต่อ
ระบบเกษตรกรรมและการจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ โดยเพิ�มสิทธิโอกาสในการแสวงหา
ประโยชน์จากเกษตรกรให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุทั9งโดยการเพิ�มบริบทของวตัถุแห่งสิทธิและระยะเวลาที�
จะสามารถใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ�งนักปรับปรุงพนัธ์ุจากต่างประเทศ ซึ� งเป็นการลดทอนสิทธิ
เกษตรและลิดรอนความมั�นคงทางอาหารของประเทศ และยงัลดโอกาสที�จะทาํให้เกิดนกัปรับปรุง
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๔๖ 

 

พนัธ์ุพืชรายยอ่ยรายใหม่ รวมทั9งลดโอกาสการกาํกบัดูแลการเขา้ถึงและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน
จากการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 
  
๓.๒ ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ9นจากการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตามแนวทางของกรมวชิาการเกษตร 
 นอกจากการที�อาจจะเกิดผลกระทบจากการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ซึ� งเป็นไปตามอนุสัญญา 
UPOVดงัที�กล่าวแลว้ในหัวขอ้ ๓.๑ แล้ว การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตรที�ผ่านการรับฟังความเห็นของผูเ้กี�ยวขอ้งในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓นั9น ยงัอาจสร้างผลกระทบต่อการจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศดงัต่อไปนี9  คือ 

- นิยาม (มาตรา ๓) และเงื�อนไขและวธีิการขึ9นทะเบียนชุมชน (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ�ง) 
การแกไ้ขโดยตดัประเด็น “การสืบทอดวิถีวฒันธรรมโดยต่อเนื�อง” จากนิยามคาํว่า 

“ชุมชน”และตดั “การสืบทอดระบบวฒันธรรมร่วมกนัมาโดยต่อเนื�อง” จากเงื�อนไขการ
ขึ9นทะเบียนชุมชน  อาจจะทาํให้วิสาหกิจดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุดาํเนินการจดัตั9งชุมชน
ตามนิยามใหม่ขึ9 นเพื�อเป็นตัวแทนนําพนัธ์ุพืชที�ปรับปรุงพนัธ์ุได้ใหม่ ไปยื�นขอจด
ทะเบียนพนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น เพื�อรับสิทธิที�มีขอบเขตกวา้งกวา่สิทธินกัปรับปรุง
พนัธ์ุเหนือพนัธ์ุพืชใหม่ (มีสิทธิเด็ดขาดเหนือการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง และวิจยั 
และอาจต่ออายกุารคุม้ครองได)้ และยงัสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนคุม้ครอง
พนัธ์ุพืชเพื�อใช้ในการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชได้อีกด้วย ผูว้ิจยัเห็นว่า จะเป็นการผิด
เจตนารมณ์เดิมของพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ� งตอ้งการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนที�ดาํรงวิถีวฒันธรรมด้วยกนัมาอย่างต่อเนื�อง โดยคณะผูจ้ดัทาํร่าง
กฎหมายได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนหนึ� งชุมชนใดที�มีการดํารงวิถีวฒันธรรม
ดว้ยกนัมาอยา่งต่อเนื�องนั9นอาจตั9งถิ�นฐานภูมิลาํเนาแยกจากกนัต่างภูมิภาคก็ได ้จึงใชก้าร
ดาํรงวิถีวฒันธรรมดว้ยกนัมาอย่างต่อเนื�องเป็นเงื�อนไขการเป็นชุมชน โดยไม่กล่าวถึง
พื9นที�การตั9งถิ�นฐานทางภูมิศาสตร์แต่อยา่งใด  

การแกไ้ขคาํนิยามใหมี้ความหมายกวา้งขึ9น จะทาํให้อาจเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่
กลุ่มบุคคลอื�นที�ไม่ใช่ชุมชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และยงัเป็นการลดทอนการนาํ
เงินกองทุนคุม้ครองพนัธ์ุพืชช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการของชุมชนตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายใหก้ารอนุรักษพ์นัธ์ุพืชอีกดว้ย 
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๔๗ 

 

- การจดัทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น 
การเปลี�ยนวิธีการจดัทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พนัธ์ุพืชพื9นเมือง

เฉพาะถิ�น จาก “ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชก่อน”  
เป็น “ตามระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด” (มาตรา ๔๘ วรรคสอง) 
ผูว้ิจยัเห็นว่า อาจจะตดัโอกาสที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชจะช่วยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
จากผูที้�ประสงคจ์ะเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น เพื�อการปรับปรุง
พนัธ์ุ ศึกษา ทดลองหรือวจิยัเพื�อประโยชน์ในทางการคา้ 

 
- เงื�อนไขการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป (มาตรา ๕๒ และมาตรา 

๕๓) และกาํหนดโทษของการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืช
พื9นเมืองทั�วไป (มาตรา ๖๖/๑) 

การเปลี�ยนเงื�อนไขการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป จาก “การเขา้ถึง
เพื�อศึกษา ทดลอง หรือวจิยั ที�มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ในทางการคา้ ให้ปฏิบติั
ตามระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด” เป็น “การเข้าถึงเพื�อศึกษา 
ทดลอง หรือวิจยั ให้ปฏิบติัตามระเบียบที�คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชกาํหนด และ
ถา้ประสงคจ์ะกระทาํเพื�อประโยชน์ในทางการคา้ ให้ขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที�
และทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์” และการเพิ�มโทษของการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ
การเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป เป็น “โทษปรับไม่เกินสองหมื�นบาท 
โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูที้�อธิบดีมอบหมายมีอาํนาจเปรียบเทียบปรับได้” 
ผูว้ิจยัเห็นว่า ปกติบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะดาํเนินการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง 
หรือวิจัยในเรื� องใด ย่อมจะมีวตัถุประสงค์แห่งการลงทุนที�แน่นอนแล้ว การแก้ไข
ปรับปรุงเงื�อนไขการเขา้ถึงพนัธ์ุพืชป่าและพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไปตามแนวทางของกรม
วิชาการ อาจจะเป็นช่องทางทาํให้บุคคลที�ไม่ตอ้งการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
แ ล ะ เ งื� อ น ไ ข ที� กํา ห น ด ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ซึ� ง อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๕ ๒ 

สามารถเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพโดยอา้งว่าเป็นการกระทาํโดยมิไดมี้วตัถุประสงค์เพื�อ
ประโยชน์ในทางการคา้ จนเกิดผลการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั ที�สามารถ
จะนําไปพฒันาเป็นสินค้าได้ จึงขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที�และทาํข้อตกลง
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๔๘ 

 

แบ่งปันผลประโยชน์ ซึ� งทาํให้กองทุนคุ้มครองพนัธ์ุพืชไม่ได้รับผลประโยชน์จาก
ขั9นตอนแรกของการเขา้ถึง นอกจากนี9  การที�ไม่มีการเก็บตวัอยา่งทรัพยากรชีวภาพไวใ้ช้
ในการอา้งอิง จะทาํให้ไม่สามารถตรวจติดตามการนาํสิ�งประดิษฐ์จากการใชท้รัพยากร
ชีวภาพไปขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื�องจากยงัไม่มีการบงัคบัให้เปิดเผย
แหล่งที�มาของทรัพยากรชีวภาพ และหลักฐานการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที�ใช้
สร้างสรรคสิ์�งประดิษฐ์ที�ยื�นขอรับสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา อยา่งไรก็ตาม การยงัคง
มาตรา ๑๙ (๕) ไว ้จะยงัคงทาํให้สามารถกาํกบัดูแลดา้นการจดัการทรัพยากรชีวภาพได้
ระดบัหนึ�ง 

 
 ดงันั9นจะเห็นไดว้่าการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ตาม
แนวทางของกรมวิชาการเกษตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๓นั9น อาจจะส่งผลกระทบเพิ�มเติมจากการเขา้เป็น
ภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ในดา้นการจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศ โดยจะลดทอนการ
สนบัสนุนชุมชนให้มีบทบาทในการบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์อยา่งย ั�งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ 
และยงัจะลดทอนขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากรชีวภาพของพนกังานเจา้หนา้ที� 
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๔๙ 

 

-  
 
 
 
 
 
 ผูว้ิจยัสังเคราะห์แนวทางที�เหมาะสมต่อการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV และการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร และ
การบริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพของประเทศอยา่งย ั�งยนื ดงันี9  
 
๔.๑ การเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 
 การเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV นั9น ไม่ใช่สิ�งที�ประเทศใดประเทศหนึ�งจาํเป็นตอ้ง
กระทาํ ดงัที�พบในกรณีขอ้สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาฉบบัอื�นๆ เช่น Patent Cooperation Treaty (PCT) ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การตดัสินใจที�จะนาํประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV หรือไม่นั9น จะต้องอยู่บนผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ9 นกับ
ประเทศ โดยเกษตรกรรายยอ่ยควรไดรั้บความสาํคญัมากกวา่ระบบกสิกรรมโดยรวมของประเทศ  ใน
ประเด็นดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOVจะทาํให้ประเทศไทยเป็นที�
ยอมรับวา่มีกฎหมายซึ�งใหค้วามคุม้ครองพนัธ์ุพืชในลกัษณะเดียวกบัประเทศอื�นที�ผกูพนักบัอนุสัญญา 
UPOV ฉบบัค.ศ. ๑๙๙๑ อนัหมายความวา่จะเกิดความร่วมมือในการคุม้ครองผลิตผลจากพนัธ์ุพืชใหม่
ที�ไม่ไดเ้พาะปลูกในประเทศนั9นๆ ความยอมรับดงักล่าวอาจจะทาํให้มีการส่งออกส่วนขยายพนัธ์ุของ
พนัธ์ุพืชที�ปรับปรุงพนัธ์ุในต่างประเทศมายงัประเทศไทยมากขึ9น ซึ� งน่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมี
พนัธ์ุพืชใหม่ให้เกษตรกรเลือกใช้เพาะปลูกมากขึ9 น และเป็นฐานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุที�สําคญัของ
ภูมิภาค นาํรายไดเ้ขา้ประเทศเพิ�มขึ9น ทั9งนี9 ขึ9นกบัระดบัความเขม้งวดของการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย  
นอกจากนี9  การที�ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะทาํให้มีโอกาสที�จะไดรั้บความ
ช่วยเหลือในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคนิคและด้านการบริหารจดัการแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที�ของกรมวิชาการเกษตร ซึ� งจะทาํให้การทาํงานตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที�มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9นอีกดว้ย 

 

บทที4 ๔ 

ข้อเสนอแนะด้านแนวทางที4เหมาะสมต่อการเข้าเป็นภาคสีมาชิกอนุสัญญา 

UPOV และการแก้ไขพระราชบัญญตัคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๕๐ 

 

สาํหรับสิ�งที�ประเทศไทยจะตอ้งดาํเนินการหลงัจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 
โดยอาจไม่เกิดผลดีกบัประเทศนั9น ไดแ้ก่ ๑) การที�ประเทศไทยจะตอ้งสูญเสียอิสระบางส่วนในการ
ตดัสินใจให้ความคุ้มครองพนัธ์ุพืชใหม่ เนื�องจากอนุสัญญาฯได้กาํหนดห้ามการตดัสินใจในบาง
ประเด็น ๒) การที�วิสาหกิจต่างชาติซึ� งมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและทุนสูง เขา้มายึดครองตลาด
ส่วนขยายพนัธ์ุ (เมล็ดพนัธ์ุและกิ�งพนัธ์ุ) ของประเทศไทย ผา่นการจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ของทั9งพืช
เศรษฐกิจและพืชที�นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชชาวไทยยงัไม่ไดป้รับปรุงพนัธ์ุมากยิ�งขึ9น ๓) การที�ประเทศ
ไทยจะต้องสูญเสียความมั�นคงทางอาหารและการเกษตร เนื�องจากการพึ� งพาพนัธ์ุพืชใหม่จาก
ต่างประเทศมากยิ�งขึ9น ๔) การที�เกษตรกรจะตอ้งมีภาระตน้ทุนส่วนขยายพนัธ์ุที�ใช้ในการเพาะปลูก
มากขึ9น  เนื�องจากอายกุารคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ยาวนานและระบบตลาดส่วนขยายพนัธ์ุของไทยไม่ได้
เป็นระบบตลาดแข่งขนัเสรีอย่างแทจ้ริง วิสาหกิจต่างชาติซึ� งมีส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนที�สูงจึงจะ
สามารถกําหนดราคาสินค้าให้อยู่ในระดับสูงที� สุดได้ ๕) การที�ประเทศไทยจะต้องสูญเสีย
ประสิทธิภาพการดูแลจดัการทรัพยากรชีวภาพลง  

 
การที�การเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะสร้างผลกระทบอนัไม่พึงประสงคใ์นหลาย

ดา้น ประเทศไทยจึงมีนโยบายที�จะไม่เขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV มาโดยตลอด อย่างไรก็
ตาม หากประเทศไทยเปลี�ยนแปลงนโยบายจากปัจจุบนั เพื�อจะเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 
ผูว้ิจยัพิเคราะห์แล้ว มีความเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบกสิกรรมจากการเขา้เป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV ที�อาจจะเกิดขึ9นจากการเพิ�มสิทธิโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากเกษตรกรให้
นกัปรับปรุงพนัธ์ุทั9ง และลดโอกาสที�จะทาํให้เกิดนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชรายย่อยรายใหม่ รวมทั9งลด
โอกาสการกาํกบัดูแลการเขา้ถึงและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศ ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบในวงกวา้งและรุนแรงต่อสภาพเศรษฐสังคมของประเทศในระยะยาว
ไดห้ากปราศจากการเตรียมความพร้อมที�เหมาะสม ดงันั9นผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางที�เหมาะสมต่อการ
เขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ดงัต่อไปนี9  ผูว้จิยัจึงเห็นวา่รัฐบาลควรจะตอ้ง 
 - เร่งสนบัสนุนการสร้างวิสาหกิจชุมชนดา้นพนัธ์ุพืชที�เขม้แข็ง และสามารถพึ�งพาตนเองได้
อยา่งย ั�งยนืใหท้ั�วถึงและรวดเร็ว 
 การที�มีความเป็นไปได้สูงที�สหภาพยูพอฟจะมีการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญา UPOV ให้
ลดทอนสิทธิพิเศษของเกษตรกรในการเก็บส่วนขยายพนัธ์ุไวใ้ชเ้อง ซึ� งจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
เกษตรกรในการจดัหาส่วนขยายพนัธ์ุมาใชเ้พาะปลูก ดงันั9นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรสร้างกลไกทางเลือก
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๕๑ 

 

ให้แก่เกษตร เพื�อไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งพาส่วนขยายพนัธ์ุจากวิสาหกิจดา้นเมล็ดพนัธ์ุซึ� งมีความพยายาม
ร่วมกันในการกําหนดราคาสินค้าเพื�อสร้างกําไรสูงสุด โดยในระยะเริ� มต้นนั9 น ภาครัฐจะต้อง
สนบัสนุนดา้นพนัธ์ุพืชทั9งที�เป็นเมล็ดพนัธ์ุหลกัหรือท่อนพนัธ์ุซึ� งปรับปรุงพนัธ์ุโดยนกัวิชาการภาครัฐ 
และในกรณีที�สมาชิกของชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ และมีความพร้อม ควรจดั
ฝึกอบรมเพื�อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับปรุงพนัธ์ุ จนเกษตรกรมีทกัษะความสามารถ 
ความรู้และประสบการณ์มากเพียงพอ ในการผลิตพนัธ์ุดีสําหรับทอ้งที�ชุมชนนั9นๆ โดยนกัปรับปรุง
พนัธ์ุของชุมชนเอง  และควรจดัตั9งเครือข่ายศูนยพ์นัธ์ุพืชชุมชน เพื�อจะทาํให้เกษตรกรรายย่อยทั9งใน
ชุมชนเดียวกนัและต่างชุมชนไดมี้โอกาสเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุและท่อนพนัธ์ุคุณภาพดีตอบสนองความ
ตอ้งการของเกษตรกรในราคาตํ�า อนัจะเป็นทางเลือกที�แทจ้ริงในการใชพ้นัธ์ุพืชของเกษตรกร  
 

- บรรเทาผลกระทบจากการขยายขอบเขตของสิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ 
การที�สิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ตามอนุสัญญายูพอฟจะขยายสู่อนุพนัธ์สําคญั  พนัธ์ุพืชที�เหมือน

คลา้ย และพนัธ์ุลูกผสม (ลูกผสมเดี�ยว ลูกผสมคู่ และลูกผสมสามทาง) ของพนัธ์ุพืชใหม่ จะส่งผลเสีย
ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดา้นเมล็ดพนัธ์ุ และนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชรายย่อยของไทย  ที�
จะตอ้งเจรจาขออนุญาตในการจาํหน่ายส่วนขยายพนัธ์ุที�อนุพทัธ์จากพนัธ์ุพืชที�ไดรั้บความคุม้ครอง 
เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดา้นเมล็ดพนัธ์ุ และนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชรายย่อยของไทย  
ไม่มีขีดความสามารถในการรวบรวม เก็บรักษาและพฒันาเชื9อพนัธุกรรมไดเ้อง ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ควรมี
การสร้างเสริมกลไกเพื�อบรรเทาผลกระทบดงักล่าว โดยดาํเนินการสร้างเครือข่ายเชื9อพนัธุกรรม
ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและพนัธมิตรจากประเทศกาํลงัพฒันาซึ� งมีเกษตรกรรายยอ่ยเป็นส่วนใหญ่ 
เพื�อจะได้มีฐานเชื9อพนัธุกรรมที�หลากหลายเพียงพอสําหรับการปรับปรุงพนัธ์ุโดยไม่ต้องพนัธ์ุ
ประเภทอนุพนัธ์สําคญัจากพนัธ์ุที�ไดรั้บความคุม้ครองของวิสาหกิจขา้มชาติ นอกจากนี9 การมีฐาน
พนัธุกรรมของตนเองที�กวา้งและมีคุณภาพ ยงัเป็นทรัพยสิ์นที�ประเมินมูลค่าไม่ไดใ้นอนาคต ซึ� งจะทาํ
ให้การพฒันาพนัธ์ุพืชของประเทศไทยเป็นไปไดอ้ย่างย ั�งยืน ไม่ว่าการที�ประเทศจะตอ้งเขา้เป็นภาคี
อนุสัญญา UPOV หรือแม้กระทั�งจะต้องเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากร
พนัธุกรรมพืชอาหารและการเกษตร (ITPGRFA) 
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๕๒ 

 

- สร้างเสริมองคค์วามรู้และขีดความสามารถดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุของประเทศ 
การที�มีความเป็นไปไดสู้งที�วิสาหกิจขา้มชาติจะเขา้มาผูกขาดตลาดส่วนขยายพนัธ์ุมากขึ9น

ตามระดบัความเขม้งวดของการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชที�อนุวตัรตามอนุสัญญา 
UPOV ซึ� งทําให้ประเทศสูญเสียความมั�นคงด้านอาหารและการเกษตร องค์ความรู้และขีด
ความสามารถดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุของประเทศจึงเป็นเครื�องมือที�จาํเป็นในการรักษาเอกราชในดา้น
อาหารและการเกษตรของประเทศไว ้ผูว้จิยัจึงเห็นวา่รัฐบาลจะตอ้งกาํหนดวาระแห่งชาติเป็นนโยบาย
ให้หน่วยงานวิจัยด้านพืชภาครัฐทั9งหมดทาํการวิจยัเพื�อพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่รองรับการผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื�อง โดยเนน้การสร้างองค์ความรู้และเชื9อพนัธุกรรมที�จะ
เป็นประโยชน์ต่อนกัปรับปรุงพนัธ์ุ และนกัขยายพนัธ์ุพืชรายยอ่ยและชุมชนตลอดจนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มดา้นปรับปรุงพนัธ์ุพืชและดา้นขยายพนัธ์ุของคนไทย เช่น งานวจิยัและพฒันาดา้น
การจดัหา รวบรวม ประเมินคุณสมบติัและประเมินสมรรถนะการผสมพนัธ์ุของทรัพยากรพนัธุกรรม
ทั9งจากแหล่งกาํเนิด แหล่งผลิต และธนาคารเชื9อพนัธุกรรมทั�วโลก เนื�องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี9 มีขีด
ความสามารถจาํกดัในการลงทุนเพื�อดาํเนินงานวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�ตอ้งใช้
เทคโนโลยีระดบัสูงในศึกษาวิจยั ซึ� งการใช้เทคโนโลยีระดบัที�สูงที�สุดในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง ยงัจะ
ทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงด้วย ทั9 งนี9
เทคโนโลยีที�จะถูกนาํมาเผยแพร่จะตอ้งเป็นเทคโนโลยีที�มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัสูงพอควร 
และเป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายหลกัดว้ย 

 
 - แกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช 

การที�สหภาพยพูอฟไม่ให้มีการกาํหนดระดบัความแตกต่างขั9นตํ�า (Minimum distance) ขึ9น 
แต่ไดแ้นะนาํว่าควรใช้พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืชในการสร้างหลกัประกนัดา้นคุณภาพของพนัธ์ุพืชที�
จาํหน่ายในราชอาณาจกัร ผูว้จิยัจึงเห็นวา่กรมวิชาการเกษตรซึ� งมีหนา้ที�ในการดูแลไม่ให้เกษตรกรถูก
เอาเปรียบ จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งสร้างกลไกเพื�อการควบคุมให้ส่วนขยายพนัธ์ุที�จะนาํออกจาํหน่ายจ่าย
แจกนั9นต้องเป็นพนัธ์ุซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ไม่สร้างความสับสนแก่เกษตรกร และมี
คุณภาพสูง เพื�อปกป้องสิทธิเกษตรกร คลา้ยกบัการใช้กลไกการควบคุมคุณภาพของวสัดุการเกษตร 
เพื�อใหเ้กษตรกรไม่ถูกหลอกลวงไดโ้ดยง่าย 
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๕๓ 

 

 - เร่งประกาศใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
 การที�สหภาพยพูอฟไม่ใหใ้ชก้ารเปิดเผยแหล่งที�มาของเชื9อพนัธุกรรมและการแสดงหลกัฐาน
การไดเ้ชื9อพนัธุกรรมมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าจะตอ้งทาํให้มีการพฒันากลไกที�มี
ประสิทธิภาพสูงในการกาํกบัดูแลการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพ แต่ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายวา่ดว้ย
การบริหารจดัการทรัพยากรชีวภาพทุกกลุ่มที�มีอยูภ่ายในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ ทาํให้ทรัพยากร
ชีวภาพอนัเป็นสมบติัสําคญัของประเทศถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่ย ั�งยืน จากการ
แพร่กระจายของสิ�งมีชีวิตต่างถิ�น และจากการลกัลอบฉกฉวยของชาวต่างชาติ การจะตดัเงื�อนไข
ประเด็นขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที�มีการใชพ้นัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไปหรือพนัธ์ุพืชป่าหรือ
ส่วนหนึ�งส่วนใดของพนัธ์ุพืชดงักล่าวในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชที�ยื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ จีงมี
ความจาํเป็นอย่างยิ�ง ที�ตอ้งมีการตรากฎหมายเพื�อสร้างกลไกที�มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรชีวภาพขึ9นใชใ้นประเทศไทย โดยควรตอ้งอยูใ่นความดูแลของหน่วยงานที�มิใช่กรมวิชาการ
เกษตร เพื�อใหเ้กิดการตรวจสอบดูแลอยา่งจริงจงั 
 

เมื�อไดมี้การปฏิบติัตามแนวทางที�เสนอขา้งตน้อยา่งครบถว้นแลว้ ประเทศไทยจึงจะสามารถ
เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั�นคงของประเทศในด้าน
ทรัพยากรชีวภาพและความมั�นคงทางอาหารมากนัก อย่างไรก็ตาม การที�องค์กร GRAIN๓๘ ได้
รายงานวา่วิสาหกิจขา้มชาติขนาดใหญ่ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุและเมล็ดพนัธ์ุ และดา้นเคมีการเกษตร 
กําลังมีความพยายามในการผลักดันให้แก้ไขปรับปรุงอนุสัญญายูพอฟอีกครั9 งหนึ� ง โดยจะตัด
ขอ้ยกเวน้การถือสิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ดา้นสิทธิพิเศษของเกษตรกรและขอ้ยกเวน้ของนักปรับปรุง
พนัธ์ุออกโดยสิ9นเชิง เพื�อใหก้ารคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่มีลกัษณะคลา้ยสิทธิบตัรมากยิ�งขึ9น ผูว้ิจยัเห็นวา่
หากสมาชิกสหภาพยพูอฟตดัสินใจแกไ้ขปรับปรุงอนุสัญญา UPOV อีกครั9 ง ก็น่าจะเป็นไปเพื�อเพิ�ม
ขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุ ในสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยอาจตอ้งรีบเขา้เป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV เนื�องจากจะได้สามารถผูกพนักับอนุสัญญาฯฉบับค.ศ. ๑๙๙๑ซึ� งให้สิทธินัก
ปรับปรุงพนัธ์ุนอ้ยกวา่อนุสัญญาฯฉบบัใหม่ 
 
 
 

                                                           

๓๘http://www.grain.org/briefings/?id=202 
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๕๔ 

 

๔.๒ การแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ผูว้ิจยัพิเคราะห์แล้ว มีความเห็นว่า แนวทางในการแก้ไขพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในขณะที�กฎหมายยงัมีผลบงัคบัใชเ้พียงบางส่วนนั9น กรมวิชาการเกษตรควรนาํผลการ
ศึกษาวจิยัถึงอุปสรรคปัญหาของการบงัคบัใชก้ฎหมายในช่วง ๑๐ ปี ที�ผา่นมา เป็นจุดเริ�มตน้ก่อนที�จะ
พยายามแกไ้ขหลกัการอื�นที�ยงัไม่เคยมีการบงัคบัใช ้รวมทั9งอาจพิจารณาถึงขอ้ผิดพลาดในการใชศ้พัท์
ในพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และอาจตอ้งปรับบางประเด็นเพื�อให้เป็นไปตาม
การเปลี�ยนแปลงของสังคมไทย โดยผูว้จิยัขอเสนอประเด็นที�สมควรแกไ้ขในขั9นตน้ ดงัต่อไปนี9  
 - นิยามคาํวา่ “พนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป” 
 ควรแกเ้ป็น “"พนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป" หมายความวา่ พนัธ์ุพืชที�กาํเนิดภายในประเทศหรือมี
อยู่ในประเทศ ซึ� งไดมี้การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพนัธ์ุพืชที�ไม่ใช่
พนัธ์ุพืชใหม่ พนัธ์ุพืชพื9นเมืองเฉพาะถิ�น หรือพนัธ์ุพืชป่า ทั9งนี9 ไม่รวมถึงพนัธ์ุพืชที�บุคคลไดม้าจาก
การนาํเขา้ พฒันา คดัเลือกหรือปรับปรุงพนัธ์ุ และยงัอยูใ่นความครอบครองของบุคคลดงักล่าวแต่ผู ้
เดียวภายในประเทศ เพื�อกนัเอาพนัธ์ุพืชซึ� งเพิ�งถูกนาํเขา้ประเทศมาในระยะเวลาไม่นานนกัออกจาก
การเป็นพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป ขณะที�ตอ้งรวมพนัธ์ุพืชที�มีแพร่กระจาย จนมีผูถื้อครองอยู่หลายคน 
ใหเ้ป็นพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป เพราะเมื�อไม่เป็นสมบติัเฉพาะตวัของบุคคลหนึ�งบุคคลใด ก็สมควรนาํ
ประโยชน์ที�อาจจะเกิดขึ9น เขา้สู่กองทุนคุม้ครองพนัธ์ุ 

 

 - นิยามคาํวา่ “การพฒันาพนัธ์ุ” 
เนื�องจากยงัมีผูไ้ม่เขา้ใจความหมายของคาํว่า “การพฒันาพนัธ์ุ” ที�ใช้ในกฎหมายนี9  จึงควร

ตอ้งเพิ�มนิยาม “การพฒันาพนัธ์ุ” หมายความว่า การนาํพนัธ์ุพืชที�ยงัมิไดถู้กนาํมาใชเ้พาะปลูกอย่าง
แพร่หลาย มาปลูกประเมินคุณค่า เพื�อจะนาํไปเผยแพร่ใหมี้การเพาะปลูกต่อไป  

 
 - นิยามคาํวา่ “ชุมชน” 
 ควรแก้ไขเป็น “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที�ตั9 งถิ�นฐานและสืบทอดวิถี
วฒันธรรมร่วมกนัมาโดยต่อเนื�อง เพื�อทาํให้ชุมชนซึ� งยงัไม่มีการร่วมกนัอนุรักษ ์หรือพฒันาพนัธ์ุพืช 
สามารถมาขอรับความสนบัสนุน ช่วยเหลือในกิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์การวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืช 

จากกองทุนคุม้ครองพนัธ์ุพืชได ้
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๕๕ 

 

 - องคป์ระกอบคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
 ควรแกไ้ขเพิ�มเติมโดย เพิ�ม “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช” และเปลี�ยน 
“ผูอ้าํนวยการสถาบนัการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก” 
 
 - อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
 ควรเพิ�มเติมอาํนาจหน้าที�ให้คณะกรรมการคุ้มครองพนัธ์ุพืชอีกหนึ� งประการ โดยแก้ไข
มาตรา ๖ (๓) เป็น “ให้ความเห็นหรือคาํแนะนําแก่รัฐมนตรีเกี�ยวกับการแก้ไขปรับปรุง และการ
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี9 ” 
 เนื�องจากเป็นการเพิ�มหลกัประกนัวา่ การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชนั9น 

จะเป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ โดยจะเกิดผลเสียนอ้ยที�สุดแก่ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีผูแ้ทนเป็น
คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
 
 - การประกาศพืชใดใหพ้นัธ์ุพืชใหม่จะไดรั้บการคุม้ครอง 
 ควรแกไ้ขปรับปรุงจาก “มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี
อาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดพืชชนิดใดให้เป็นพนัธ์ุพืชใหม่ที�จะไดรั้บการคุม้ครอง
และพืชชนิดใดที�มีความสาํคญัต่อความมั�งคงของประเทศ” 

เป็น “มาตรา ๑๔  ใหรั้ฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอาํนาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากาํหนดรายชื�อพืชที�พนัธ์ุพืชใหม่จะไดรั้บการคุม้ครอง และพืชใดที�มีความสําคญัต่อ
ความมั�งคงของประเทศ”  

เนื�องจากขอ้ความเดิมนั9นในมาตรานี9 ใช้คาํว่าชนิดในความหมายที�ต่างการใช้ในมาตราอื�นๆ 
คือมาตรานี9  คาํวา่ “ชนิด” แปลวา่ “Kind”  ไม่ใช่ “Species” ในมาตราอื�น โดยขอ้ความที�แกไ้ขใหม่จะ
ทาํให้สามารถประกาศรายชื�อพืชทั9งระดบัชนิด สกุล หรือวงศ์ก็ได ้โดยไม่มีปัญหาความสับสนของ
การใชศ้พัทค์าํเดียวกนัในสองความหมาย 

 
- การตรวจสอบคุณสมบติัของพนัธ์ุพืชที�ยื�นขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ 
ควรแกไ้ขปรับปรุงมาตรา ๒๒ วรรคสอง จาก 
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๕๖ 

 

 “เมื�ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ที�ตามวรรคหนึ�งแลว้ เห็นวา่
คาํขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๙ ให้อธิบดีมีคาํสั�งให้ประกาศโฆษณาคาํขอจด
ทะเบียนดังกล่าวภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ได้รับรายงาน โดยให้ผูข้อจดทะเบียนเป็นผูอ้อก
ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจาํนวนที�จ่ายจริง  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง” 

เป็น “เมื�ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจา้หน้าที�ตามวรรคหนึ� งแล้ว 
เห็นวา่คาํขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๙ และพนัธ์ุพืชมีคุณสมบติัตาม มาตรา๑๑ 
มาตรา๑๒ ไม่ตอ้งห้ามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ� ง และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้
อธิบดีมีคาํสั�งใหป้ระกาศโฆษณาคาํขอจดทะเบียนดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บรายงาน 
โดยให้ผูข้อจดทะเบียนเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจาํนวนที�จ่ายจริง  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวง”  

เนื�องจากพนักงานเจ้าหน้าที�จะต้องมั�นใจในความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลคาํขอจด
ทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ ก่อนที�จะดาํเนินการประกาศโฆษณา เพราะหากประกาศโฆษณาคาํขอจด
ทะเบียนที�ยงัมีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ก็จะทาํให้ผูที้�อ่านขอ้มูลเขา้ใจถึงรายละเอียดของ
พนัธ์ุพืชผดิจากความเป็นจริง ทาํใหไ้ม่สามารถยื�นคาํคดัคา้นคาํขอจดทะเบียนไดถู้กตอ้ง 

 
- เงื�อนไขการขออนุญาตเขา้ถึงและทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
ควรแกไ้ขปรับปรุงมาตรา ๕๒  วรรคแรก จาก “ผูใ้ดเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุพืช

พื9นเมืองทั�วไป พนัธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของพนัธ์ุพืชดงักล่าว เพื�อการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจยัเพื�อประโยชน์ในทางการคา้ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที� และทาํ
ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาํเงินรายไดต้ามขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเขา้กองทุน
คุม้ครองพนัธ์ุพืช ทั9งนี9  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง” 

เป็น “ผูใ้ดเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไป พนัธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึ�งส่วนใด
ของพนัธ์ุพืชดังกล่าว เพื�อการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์ในการ
แสวงหาสิทธิเด็ดขาดเหนือทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เกิดขึ9น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที� 
และทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาํเงินรายไดต้ามขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเขา้
กองทุนคุ้มครองพนัธ์ุพืช ทั9 งนี9  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนดใน
กฎกระทรวง” 



โครงการศึกษาวจิยัผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา UPOV                

และการแก้ไขพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

๕๗ 

 

เนื�องจากผูที้�ไม่แสวงหาสิทธิเด็ดขาดเหนือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ควรจะต้องแบ่งปัน
ผลประโยชน์เขา้กองทุนคุม้ครองพนัธ์ุพืช เพราะไดล้งทุนในการปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยเพื�อสาธารณะประโยชน์แล้ว ยงัต้องมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งขันซึ� งไม่ต้องแบ่งปัน
ผลประโยชน์เขา้กองทุนฯ อนัเป็นการบั�นทอนขวญัและกาํลงัใจของผูที้�มีจิตสาธารณะ ผูว้ิจยัเห็นว่า
กองทุนฯ ควรแบ่งปันผลประโยชน์จากผูที้�จะแสวงหาสิทธิเด็ดขาดเหนือทรัพยสิ์นทางปัญญาจากผล
ปรับปรุงพนัธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวจิยัดว้ยพนัธ์ุพืชพื9นเมืองทั�วไปและพนัธ์ุพืชป่าเท่านั9น 
 
 หลงัจากมีการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชตามที�เสนอไวข้า้งตน้แลว้เป็น
เวลา ๕ ปี กรมวชิาการเกษตรควรดาํเนินการวจิยัสถาบนัเพื�อศึกษาปัญหาอุปสรรคที�เกิดผูใ้ชป้ระโยชน์
จากกฎหมายฉบบันี9 และผลกระทบที�เกิดขึ9นกบัระบบกสิกรรมของประเทศ เพื�อจะไดป้รับปรุงการ
บริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 


