
ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ

การจัดการความหลากหลายทางการจัดการความหลากหลายทางชีวชีวภาพภาพ

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม





เนื้อหาการบรรยาย

ภาพรวมความสมัพันธของความตกลงระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
( 4 ฉบับ )

ผลกระทบตอประเทศไทย & ประเทศกําลังพัฒนา
ขอคิดเห็นตอจุดยืน ทาทีของประเทศไทย



ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น

บริบทของความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก

1.กตกิาโลกเรื่อง

ระบบสิทธิใน

ทรัพยากร

2.ระบบกฎหมาย

ทรัพยสินทาง

ปญญา

3. ความกาวหนา

ของเทคโนโลยี  
ชีวภาพสมยัใหม



ความหลากหลายทางชวีภาพ ( Biodiversity)

1. ความหลากหลายของระบบนเิวศ 
( Ecosystem Diversity)

2. ความหลากหลายของชนิดสิง่มีชีวิต   
( Species Diversity)

3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม       
( Genetic Diversity)



ความตกลงระหวางประเทศ (หลัก)

1. Convention on Biological Diversity :CBD -1992

2. International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture :ITPGR - 2001

3. Biosafety Protocol - 2000

4. Agreement on Trade-Related on Intellectual 

Property Rights :TRIPs – 1995

ความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ

CITES ,  Ramsar ,   World Heritage   ect.



ประเด็นในเชิงภาพรวม

1. ประเภทของทรพัยากรชีวภาพ

2. สิทธใินทรัพยากร

3. การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

4. การคุมครองภมูิปญญาทองถิ่น

5. การคุมครองทรัพยสินทางปญญา



Developed 
Country

Developing 
Country

Market

ConsumerBiotech.
1. Products

2. Process

1.Access to GRs

2.Property Rights

3.Traditional Knowledge

4.IPRs Protection

5.Benefit Sharing

6.Biosafety

ประเดน็ในเชิงภาพรวม

1. การเขาถงึทรัพยากรชีวภาพ 

2. สิทธิในทรัพยากร

3. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

4. การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

5. การแบงปนผลประโยชน

6.ความปลอดภยัทางชวีภาพ



การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกกับ ระบบสิทธใินทรัพยากร

จากสมบตัิรวมกนั

ของมนุษยชาติ

ระบบสิทธิอธิปไตยของรัฐ

เหนอืทรัพยากรชีวภาพ

1983 1991 1992 1995

IUPGR IUPGR CBD TRIPs

2001

ITPGR-FA

การแยงชิง

ทรัพยากรพันธุกรรม



สิทธิในทรัพยสิน

สิทธิอธิปไตยของรัฐ

เหนือทรัพยากรชีวภาพ

1. State P. R.
2. Common P. R.
3. Private P. R.
4. Open Access

WTO/ 
TRIPs

CBD

ITPGR

รัฐธรรมนูญ



ประเภททรัพยากรชีวภาพ & ความตกลงระหวางประเทศ

การอนุรักษในถิ่นกําเนิด การอนุรักษนอกถิ่นกําเนิด

1.CBD

2.ITPGR

พืช สัตว จุลินทรยี

3.TRIPs

4.BSP

. .

บังคับใหสทิธิบัตรจุลินทรีย  สวนพืช สัตว ไมบังคับ
สิ่งมีชีวิตทีไ่ดรับการดดัแปลงพันธุกรรม

พืช สัตว จุลินทรยี



อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

เปลี่ยนจาก free access มาสู shared access

รัฐมีสทิธิอธปิไตย (sovereign right ) เหนือทรัพยากร
พันธุกรรม  ออกกฎเกณฑดแูลทรัพยากรในประเทศของตนเองได

หลักการเรื่อง facilitate to access

การเขาถึงภายใตเงื่อนไข mutually agreed terms และ 

prior informed consent



Developed 
Country

Developing 
Country

Market

ConsumerBiotech.
1. Products

2. Process

1. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
- PIC
- Mutually Agreed Term

2. รับรองสทิธิอธิปไตย
เหนือทรัพยากรชีวภาพ

3.การเคารพภูมิปญญาทองถิ่น

4. การคุมครอง IPR ที่ไมขัดแยง
กับวัตถุประสงคของ CBD

5.การแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรมและเทาเทียม

6. การดูแลจัดการสิ่งมีชีวิต
ตัดแตงพันธุกรรม



สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

( ITPGR )



สนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ

1983 - ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย

- ยึดหลัก “ ทรพัยากรพันธกุรรมพืช เปนสมบตัิ

รวมกันของมนุษยชาติ ”

1989 – เพิ่มหลักการเรื่อง สิทธินักปรับปรุงพันธุพืช  และ

 สิทธิเกษตรกร

1991 – เปลี่ยนแปลงหลักการ “ยึดหลักสิทธิอธปิไตย

เหนือทรัพยากรพันธุกรรมที่อยูในอาณาเขตดินแดน”



1993 – ปรับปรุง IUPGR ใหสอดคลองกับ CBD

1994 – การเจรจาปรับปรุง IUPRG  ครั้งที่ 1

2001 – การเจรจาปรับปรุง IUPRG  ครั้งที่ 6

2001 – พฤศจิกายน การประชุมรับรองราง ITPGR-FA

สนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ



สาระสําคัญทั่วไป

มีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ ภายใต Governing Body 

ของประเทศสมาชิก

ใชระบบ Multilateral System กับพันธุพืชที่อยูในบัญชีรายการ

ภาคผนวก ( 64 รายการ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ฯ)

ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรพืชทั้งในถิ่นกําเนิด และนอกถิ่น

กําเนิด

มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

พันธุกรรมพืชอยางยั่งยืน เพื่ออาหารและการเกษตร และเพื่อใหมี

การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียม

สนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ





สนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

ไมไดหามการจดสิทธิบัตรพันธุพืชใหมที่ปรับปรุงขึ้น แตกําหนดให

มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียม (ยกเวนใน

กรณีที่ไมมีเงื่อนไขจํากัดการนําไปศึกษาวิจัย ปรับปรุงพันธุตอ)

หามการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไวระดับหนึ่ง คือ 

หามมิใหนําเอาทรัพยากรพันธุกรรมพืชหรือ สารพันธุกรรม 

(genetic parts) หรือองคประกอบของพืช (their components) ใน

รูปแบบที่ไดมาจากระบบพหุภาคีฯ ไปขอรับ IPR หรือสิทธิใด ที่จะ

ทําใหจํากัดการเขาถึงทรัพยากพันธุกรรมพืช (ขอ 13.2 -d )



สนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ

การคุมครองเกษตรกร

ใหการรับรอง “สิทธิเกษตรกร” (ขอ 9 ) ในดานตางๆ เชน

- การคุมครองภมูิปญญาทองถิน่ที่เกีย่วกับทรพัยากรพันธุกรรมพืช
- สิทธิในการรวมแบงปนผลประโยชนที่เกดิขึ้นจากการใชทรัพยากร

พันธุกรรมพืช

- สิทธิในการรวมตดัสนิใจเรื่องการจดัการพันธุกรรมพืชในระดบัชาติ

- การเกบ็ ใชประโยชน แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุหรือสวนขยายพันธุที่

ไดจากการทําการเกษตร

การคุมครองสิทธิเกษตรกร ใหขึ้นกับความเหมาะสมและกฎหมาย

ของแตละประเทศ



Biosafety Protocol

Precautionary Approach
ประเทศผูรับมีสิทธิไมยอมรับผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ LMOs ได โดย
ไมจําเปนตองมีขอยืนยนัทางวิทยาศาสตรที่หนักแนนทําใหเชื่อวา 
ผลิตภัณฑนั้นๆ อาจทําลายสิ่งแวดลอม หรือเปนภัยตอสุขภาพ แตตองใช
มาตรการเดียวกันทั้งผลิตภัณฑนําเขาและที่ผลิตภายในประเทศ (Art.10.6,
11.8 )

Socio-Economic Consideration
การตัดสินใจนําเขา LMOs สามารถพิจารณาถึงผลกระทบทีม่ีตอ
เศรษฐกิจและสังคมได  ( Art. 26 )



ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น

บริบทของความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก

1.กตกิาโลกเรื่อง

ระบบสิทธิใน

ทรัพยากร

2.ระบบกฎหมาย

ทรัพยสินทาง

ปญญา

3. ความกาวหนา

ของเทคโนโลยี  
ชีวภาพสมยัใหม



ความตกลงวาดวยสิทธิในทรพัยสินทางปญญา

ที่เกี่ยวกับการคา

Agreement on Trade-Related on Intellectual 

Property Rights :TRIPs – 1995

2. ระบบกฎหมายทรพัยสินทางปญญากับสิ่งมชีีวิต



ความตกลงทริปส ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

• ลิขสิทธิ์ และสิทธขิางเคียง

• เครื่องหมายการคา

• สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ***

• การออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

5. สิทธบิัตร ***

6. การออกแบบวงจรรวม

7. ความลบัทางการคา

สาระสําคัญ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา

ขอบเขตการคุมครอง

การไดมาซึ่งสิทธิ

การบังคับตามสิทธิ

การระงับขอพิพาท

ฯลฯ



ความตกลงทริปส ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอ 27 : สิ่งที่ใหสิทธิบัตร

27.1 หลักเกณฑทั่วไป

- New

- Inventive Step

- Industrial Application

27.2 การยกเวนในกรณีมีผลกระทบ

ตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอัน

ดี  หรือกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต

หรือสุขภาพมนุษย สัตว พืช หรือ

สิ่งแวดลอม

ขอ 27.3 บี

ขอยกเวนการใหสิทธิบัตร

(a) วิธีการวินิฉัย อายุรกรรม 

และศัลยกรรมสําหรับการ

รักษามนุษยหรือสัตว

(b) ขอกําหนดเกี่ยวกับการ

ใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต

ใหทบทวน

ในป 1999



ความตกลงทริปส ขอ 27.3 บี : สาระสําคัญ

1. สิ่งที่ตองใหสิทธิบัตร 1. จุลชพี

2. สิ่งที่อาจไมให

สิทธิบัตร ( ไมบังคับ )

3. กรณีการคุมครอง

พันธุพืช

2. กรรมวิธีซึ่งไมใชทางชีววทิยา

3. กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา

1. พืช 2. สัตว

ตองใหความ

คุมครอง

1. ระบบสิทธิบัตร

2. ระบบกฎหมายเฉพาะ

( sui generis system )

3. หรือใชทั้ง 2 ระบบ



ความตกลงทริปส ขอ 27.3 บี : สาระสําคัญ

3. กรณีการคุมครอง

พันธุพืช

ตองใหความ

คุมครอง

1. ระบบสิทธิบัตร 2. ระบบกฎหมายเฉพาะ

( sui generis system )
3. หรือใชทั้ง 2 ระบบ

 หลักเกณฑทั่วไป

- New

- Inventive Step

- Industrial Application

สิทธิแบบ Exclusive Right

ประเดน็

 การจํากัดความหมายวา คือ อนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืช (อนุสัญญายูพอฟ)

1961 1972 1978 1991(คลายระบบสิทธิบัตร)



การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

เปลี่ยนจาก free access มาสู shared access

รัฐมีสทิธิอธปิไตย (sovereign right ) เหนือทรัพยากร    
พันธุกรรม  การออกกฎหมาย/กฎเกณฑในการบริหารจัดการ

แตมีหลักการเรื่อง facilitate to access

การเขาถึงภายใตเงื่อนไข mutually agreed terms และ 

prior informed consent

ความตกลงทริปส ไมไดกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว



การคุมครองภมูิปญญาทองถิ่น

ไมมีกฎหมายรับรองโดยตรง

ITPGR ใหการรับรอง “สิทธเิกษตรกร”
TRIPs เปดโอกาสใหคุมครองโดยระบบกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการคุมครองพันธุพืช



การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

เปนประเด็นที่มีความขัดแยงสูง

ปญหาในทางปฏิบัติระหวาง CBD กับ TRIPs

ปญหาการตีความในขอ 12.3 d ของ ITPGR ( หามการ

คุมครองทรพัยสินทางปญญาไวระดับหนึ่ง )

ปญหาระหวางการคุมครอง “สิทธิเกษตรกร” กับ TRIPs

ปญหาการแกไขทบทวน TRIPs ขอ 27.3 บี



ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น

บริบทของความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก

1.กตกิาโลกเรื่อง

ระบบสิทธิใน

ทรัพยากร

2.ระบบกฎหมาย

ทรัพยสินทาง

ปญญา

3. ความกาวหนา

ของเทคโนโลยี  
ชีวภาพสมยัใหม



3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

เปนเครื่องมือทีน่ําไปสูการขยายการขอรับสิทธิบัตรใน

สิ่งมีชีวิตอยางกาวกระโดด

 หลักเกณฑทั่วไป

- New

- Inventive Step

- Industrial Application



New 
Variety

Wild 
Species

Landrace

เกษตรกร Biotechnology

ประเด็น

1. ความเปนธรรมตอเกษตรกร ชนพื้นเมือง และประเทศกําลัง
พัฒนา  

CBD

ITPGR สิทธิบัตรพันธุพืช

การทบทวน TRIPs



ประเด็น:2. ผลกระทบจากสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต

2.1 สนิคา biotech เปนสินคากึ่งผูกขาด

- ประเทศอุตสาหกรรมถือครองสิทธิบัตร 97% ของทั้งโลก

- สิทธิบัตรในประเทศกําลังพัฒนา 80 % ใหกับนักวิจัยตางประเทศ

2.2 สทิธิแบบกึ่งผูกขาด --> ความมั่นคงทางอาหาร 

ปจจัยสี่   และ ภูมิปญญาทองถิ่น

ดุลการคาระหวางประเทศ



สิทธขิองผูทรงสทิธิบัตร

สิทธิบัตรผลติภัณฑ

สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอ ขายหรือ

นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร

สิทธิบัตรกรรมวิธี

สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย 

เสนอ ขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภณัฑที่ผลิตโดย

ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร



ประเด็น

3. ประเด็นเรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ

การพัฒนา biotec การครอบครอง IPR

อิทธิพลตอรัฐบาล  กติการะหวางประเทศ ประเทศกําลังพัฒนา



จุดยืน นโยบายของประเทศไทยทีเ่หมาะสม ??

ความตกลงระหวางประเทศไดกําหนดหลักการที่เปน

ประโยชน และสรางความเปนธรรมหลายประการ
การจะไดประโยชนจากความตกลงระหวางประเทศอยาง

เต็มที ่ตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชน 
กฎหมายภายใน   องคกรรองรับ   การพัฒนาองค
ความรู ความตื่นตัวของสังคม ฯลฯ
การเรงรัดเขาไป โดยขาดการเตรียมความพรอมที่
เหมาะสม จะสรางปญหาผลกระทบในทางลบไดมาก
เชนกัน



ตอตานการขยายการคุมครองสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต

ปรับแกกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาใหมีความ

เปนธรรมมากขึ้น เชน การรับรองสิทธิเกษตรกร  การ
คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
สรางระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่นขึ้นใหม

จุดยืน นโยบายของประเทศไทยทีเ่หมาะสม ??



สงเสริมพัฒนา “ภูมิปญญาทองถิ่น” ใหสามารถขอรับ
การคุมครองตามระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได

การรับรองและคุมครอง “สิทธิชุมชนทองถิ่น” ตาม
รัฐธรรมนูญ (ม.46)

จุดยืน นโยบายของประเทศไทยทีเ่หมาะสม ??
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