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ภาคหนึ่ง 

รูจักองคกรการคาโลก 
 

1. กํากับทิศทางการคาและการพัฒนา 
    โดยองคกรครอบโลก 
 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง   ภายใตขออางเพ่ือการพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจโลก   อเมริกา และประเทศ

มหาอํานาจ  ไดรวมกันกอต้ัง    สถาบันการเงินและการพัฒนาระหวางประเทศขึ้น ที่สําคัญ  2 สถาบัน คือ  
ธนาคารโลก  และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ชื่อยอวา  ไอ เอ็ม เอฟ)  

ธนาคารโลก ทําหนาที่จัดระเบียบ   กํากับทิศทางการพัฒนาของโลก   รวมทั้งใหประเทศ
สมาชิกกูเงินเพ่ือการพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจ    

บทบาทของธนาคารโลกในประเทศไทย คือ  การกํากับใหนโยบายการพัฒนาของประเทศ
ไทย  เปนไปเพ่ือสรางความเจริญเตบิโตดานเศรษฐกิจ  มุงเนนการสงออก   แมแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทย ฉบับที ่ 1  ป พ.ศ. 2504 ธนาคารโลกก็ไดสง
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามารวมเขียน 

ไอ เอ็ม เอฟ  ทําหนาที่    จัดระเบียบดานการเงินโลก   เอ้ือใหประเทศตางๆ ในโลก มี
สภาพคลองทางการเงิน  และใหประเทศสมาชิก  กูเงินในกรณีที่เกดิวิกฤตทางการเงิน  

ป พ.ศ. 2540 เม่ือประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดกูยมืเงินจาก ไอ เอ็ม เอฟ  
เปนเงิน  17,500 ลานเหรียญอเมริกา  หรือ     ลานบาทไทย  พรอมๆ กับเงื่อนไขเงินกู ที่
ประเทศไทยจะตองออกกฎหมาย 11 ฉบับ  เอ้ือประโยชนในการทําธุรกิจของชาวตางชาติใน
ประเทศไทย   1 ใน 11 ฉบับ ที่สําคัญ นั้นคือ  การที่ประเทศไทยตองอนุญาตใหคนตางชาติเขา
มาเชาที่ดินทาํกินในประเทศไทย  ไดยาวนาน ถึง 100 ป   

ป พ.ศ. 2538 สองสถาบันนี้รวมกับอเมรกิา และประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป  ผลักดันใหมี
ตั้งสถาบันการคาโลก  เพ่ือทําหนาที่ออกกฎระเบียบ  และขอตกลงในการทําการคารวมกันของ
ประเทศตางๆ ในโลก  ใชชื่อวา  องคกรการคาโลก   หรือ  ดับ บิว ที โอ ( World  Trade  
Organization: WTO) 

 
2.  องคกรการคาโลก   
    เจรจาการคาภายใตเงือ้มมือนายทุน 
 
องคกรการคาโลก  กอตั้งเม่ือ 1 มกราคม 2538  ปจจุบันมีสมาชิก 142 ประเทศ (ณ 

กันยายน 2544)  มีสํานักงานใหญอยู ประเทศสวติเซอรแลนด  



ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกองคกรการคาโลก  เม่ือ   ……. การเขารวมเปนสมาชิก  

หมายความวา  ประเทศไทยจะตองยอมปฏิบัตติามเงื่อนไขขอตกลงการคา   และกฎหมาย
ระหวางประเทศทีถู่กกําหนดขึ้น   โดยองคกรการคาโลก 

องคกรการคาโลก  มีขอตกลงหรือกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกตองปฎิบัติ
ตามทั้งสิ้น   

เติมขอมูล 
 
 

ภาคสอง 
ขอตกลงทรัพยสินทางปญญา 

 
3.  ขอตกลงทรัพยสินทางปญญา 
     ผูกขาดพันธุพืช และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ขอตกลงทรัพยสินทางปญญา ชื่อยอวา ทริปส (TRIPs Trade-related Agreement on 
Intellectual  Property  Rights)  เปนหน่ึงในขอตกลงสําคญัขององคกรการคาโลก   ซึง่
ครอบคลุมการผูกขาดทรัพยสินทางปญญาไวแทบทุกประเภท  ประเภทที่สําคัญและเก่ียวของ
กับเกษตรกร คือ   การผูกขาดทรัพยสินทางปญญาโดยกฎหมายสิทธบิัตร  และกฎหมายนัก
ปรับปรุงพันธุ   
 ประเทศอุตสาหกรรมที่มีอเมริกาเปนผูนาํ  ไดผลักดันใหประเด็นเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญาบรรจุเปนหน่ึงในขอตกลงสําคญัขององคกรการคาโลก   เพ่ือที่ประเทศสมาชิกตางๆใน
โลก  จะไดมีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตามมาตรฐานที่ประเทศอุตสาหกรรมเหลานี้กําหนด      
ซึ่งจะสามารถตอบสนองตอผลประโยชนทางการคาของประเทศเหลานี้ไดอยางเตม็ที่  
 
4.  ซอนเงื่อนวาคุมครอง 
    แทจริง  คือผูกขาด 
 
 ขอตกลงทรัพยสินทางปญญา  มาตรา 27  ไดกําหนดเกี่ยวกบัสิ่งทีอ่าจขอรับสิทธิบตัรไว
ดังนี้ 
 มาตรา 27 ขอ 1 กําหนดใหประเทศสมาชิกองคกรการคาโลกตองใหความคุมครอง  
หรือใหสิทธิบตัร   ผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลติในทุกสาขาเทคโนโลยี   ภายใตเง่ือนไข  3 
ประการคือ ตองเปนผลิตภัณฑใหม  มีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น  และสามารถนําไปใชในทาง
อุตสาหกรรมการคาได 



มาตรา 27 ขอ 2  ระบุวา  ประเทศสมาชิกองคกรการคาโลก  อาจไมใหความคุมครอง
หรือ  ไมใหสิทธิบตัร  ผลติภัณฑที่เม่ือมีการนําไปใช  อาจกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเปนการคิดคนที่กอใหเกิดอันตรายตอชวีิตหรอื
สุขภาพของมนุษย สตัว  และพืช    หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอสิ่งแวดลอม 

มาตรา 27 ขอ 3 ระบุวาประเทศสมาชิกองคกรการคาโลกอาจไมใหความคุมครอง
หรือไมใหสิทธิบตัรในเรื่องดังตอไปน้ี 
(a) วิธีการวินิจฉยั อายุรกรรม และศลัยกรรมสําหรับการรักษามนุษยหรือสัตว 
(b) พืชและสตัว    ที่มิใชจุลชีพ   กรรมวิธีทางชีววิทยาที่จําเปนสําหรับการผลิตพืชและ

สัตว ที่มิใชกรรมวิธีทางชีววทิยาและจลุชวีวทิยา   
  

ทั้งน้ีประเทศสมาชิกองคกรการคาโลกจะตองออกกฎหมายคุมครองพันธุพืช ไมวาดวย
วิธใีดวธิีหนึ่ง    จะใชกฎหมายสิทธบิัตร   หรือใชกฎหมายเฉพาะทีมี่ประสิทธิภาพก็ได  

อยางนอยกฎหมายทรัพยสนิทางปญญา  ยังเปดชองวาง  ใหประเทศสมาชิกองคกร
การคาโลก   ปฏิเสธระบบสิทธิบตัร   ไมใหมีการผูกขาดในพันธุพืช  พันธุสัตว  หรอืสิ่งมีชีวิตได
ในมาตรา 27 ขอ 3 (บ)ี    

ดังนั้นอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรม  จึงพยายามผลักดัน  เพ่ือลมมาตรา  27 ขอ 3 
(บ)ี  สรางเง่ือนไขใหประเทศตางๆ ใหสิทธิบตัรหรือ ใหอํานาจผูกขาดพันธุพืช  พันธุสัตว  หรือ
สิ่งมีชีวติ  ที่ประเทศของตนผลิตขึ้นมา   

 
5. ผูกขาดพันธุพืชทัว่โลก 
    ผลประโยชนบริษัทเมล็ดพันธุขามชาต ิ
 
ขอตกลงทรัพยสินทางปญญา  ใชขออางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการคิดคนพันธุพืชใหมหรือ  

ผลิตภัณฑใหม    โดยใหสิทธิผูกขาดการครอบครองแกเจาของสิทธิบตัร  ที่ไปทําการจด
ทะเบยีนพันธุพืชใหม  ผลิตภัณฑใหม  หรือความรูใหมนั้น  เปนเวลานานถึง 20 ป   

สิทธินักปรบัปรุงพันธุ  หมายถึง การใหสิทธิผูกขาดกับผูปรับปรุงพันธุพืช  พันธุสัตว 
เม่ือนักปรับปรุงพันธุสามารถปรับปรุงพันธุพืช  พันธุสตัวใหเกิดเปนพืช หรือสัตว พันธุใหมที่มี
ลักษณะแตกตางไปจากเดมิ   

ตัวอยางเชน เม่ือนักปรับปรุงพันธุ    นําขาวพื้นเมือง 2 ชนิดผสมพันธุกัน  เกิดเปนขาว
พันธุใหม  ทีมี่ลักษณะแตกตางไปจากเดิม    นักปรบัปรุงพันธุคนนั้นสามารถนาํขาวพันธุใหมไป
ยื่นจดสิทธิบตัร   ใหอํานาจผูกขาดการใชประโยชนพันธุขาวนั้นกับนกัปรับปรุงพันธุได 

หลักการของสิทธิบตัร  ใหการยอมรับเฉพาะพันธุพืชใหม  สิ่งใหมที่ไดรับการคดิคนขึ้น   
หากกลับไมยอมรับในภูมิปญญาพ้ืนบาน   และมองวาพันธุพืชพ้ืนบาน  ไมสมควรไดรับการ



คุมครองใหสิทธิบตัร  เน่ืองจากไมมีกรรมวิธีในการผลติที่สูงขึน้กวาเดิม  พืชพันธุพ้ืนบานจึงควร
เปนทรัพยสินสาธารณะที่ผูใดก็สามารถเอาไปใชประโยชนทางการคาได 

สิทธิบตัร  จึงเปนเครื่องมือของบริษทัธุรกิจเมล็ดพันธุ     ที่ไมไดตองการคุมครองพันธุ
พืชใหม  หรือนักปรับปรุงพันธุตวัจริง    เน่ืองจาก   ระบบสิทธิบตัร  ไมไดใหความคุมครองพันธุ
พืชที่ถูกพัฒนา  และคนคดิมานับรอยนับพันป  โดยนักปรับปรุงพันธุพ้ืนบาน    แตใหความ
คุมครองกับนักวิทยาศาสตรของบริษทัธรุกิจเมล็ดพันธุ  ที่ขโมยพันธุพืชพื้นบาน   ไปปรับปรุง
เปนพันธุพืชใหม    ที่ตอบสนองตอผลประโยชนการคาของบริษทัเมล็ดพันธุตนเทานั้น 

 
6. สิทธิบัตรพันธุพืช  ละเมิดสิทธิเกษตรกร 

สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต  ละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 

การใชกฎหมายสิทธิบัตรจะทําใหเกษตรกรในประเทศไทย  ไดรับผลกระทบที่สําคัญคือ 

1) ประเทศอุตสาหกรรม และบริษัทเมล็ดพนัธุขามชาต ิ   สามารถผกูขาดพันธุพืชพันธุสัตว  โดย

เกษตรกรจะตองซื้อเมล็ดพนัธุจากบริษทัทีถ่ือสิทธิบัตรในทกุครั้งทีท่ําการเพาะปลูก      

สิทธิบัตรพนัธุพืชและสัตว   สามารถกีดกนัมิใหผูใดนําพันธุพืชไปใชประโยชน   ไมวาจะเปน

การปรับปรุงพนัธุข้ึนใหม หรือการวิจัยในเรือ่งใด ๆ จากพนัธุพชืนัน้ 

2) ประเทศอุตสาหกรรม และบริษัทขามชาติ  สามารถครอบครองทรัพยากรพันธกุรรมในประเทศ

ไทย   ทั้งนี้โดยการนาํเอาพนัธุกรรมที่ไดจากประเทศไทย    ไปเปลีย่นแปลงเพียงเลก็นอย  หรือ

นําเอาพนัธุกรรม  หรือยีนทีม่ีคุณสมบัติตาง ๆ จากพนัธุพื้นบานไปจดสิทธิบัตร 

3) การใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชวีิต  จะทําใหบริษทัขามชาติ    สามารถถือสิทธิในพนัธุกรรม  และยีน

ของชนพื้นเมืองในประเทศกาํลังพัฒนา ซึ่งเปนการละเมดิสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน  และ

ละเมิดอธิปไตยของประเทศโลกที่สาม 

 

 
7. กฎหมายนกัปรับปรุงพนัธุ 

ใหสิทธิพิเศษเฉพาะนกัปรับปรุงพนัธุ 
 

หากประเทศอตุสาหกรรมในยุโรปไมสามารถกดดันใหประเทศไทย   ยอมรับสิทธิบัตร

ส่ิงมีชีวิตได       ประเทศอุตสาหกรรมในยโุรปมีแผนที่จะใหประเทศไทยใชกฏหมายคุมครองพันธุ

พืชตามรูปแบบยุโรปแทน  

กฎหมายคุมครองพันธุพืชแบบยุโรปนี ้(เรียกสั้นๆ วาแบบยูปอพ) ใกลเคียงกนัมากกบั

กฎหมายสิทธบิัตร   คือใหมกีารผูกขาดพนัธุพชืได    แตใหสิทธนิักปรับปรุงพนัธุนาํพันธุพืชที่จด



ทะเบียนแลว   ไปปรับปรุงพนัธุไดอีก    (ผูกขาดพนัธุพืชแตไมผูกขาดพันธุสัตว  ยนี  จุลินทรีย  และ

การปรับปรุงพนัธุ)   

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย  หากประเทศไทยยอมรับกฎหมายยูปอพ  คือ 

1) ทําใหเกิดการผูกขาดพนัธุพชืพันธุสัตว      เกษตรกรไมมสิีทธิเก็บพนัธุพืชทีถู่กจดทะเบียนโดย
บริษัทขามชาติไวทําพันธุตอ   แตใหสิทธนิักปรับปรุงพนัธุทีจ่ะนําพันธุไปผสมพันธุตอได 

2) กฎหมายตามรูปแบบนี้จะใหการคุมครองพันธุพืชใหมเทานั้น  ไมใหความคุมครองพันธุพืช

พื้นบานของเกษตรกรและชุมชนทองถิน่  

3) กฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทยซึง่ใหการคุมครองพันธุพืชทองถิน่จะตองถูกสงกลบัมาแกไข
เนื่องจากขัดกบักฎหมายระหวางประเทศฉบับนี ้

 

ภาคสาม 
สงครามแยงชิง  ครอบครองพันธกุรรม 

 
8. สิทธิบัตรสิ่งมีชวีิต 
    ไมเวนแมแตเลือด และอวัยวะมนษุย 
 
ป พ.ส. 2519 นายจอน มัว (John Moore)  ชาวอเมริกา  ซึ่งปวยเปนโรคมะเร็งในเม็ด

เลือดขาว  ไดไปทําการผาตดัเอามามของตนเองที่มีขนาดใหญถึง 7 เทาของคนปกติออก  ที่
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง    

ตอมานายแพทยที่ทําการผาตัดนายมัวไดคนพบวามามที่ตัดออกมาของนายมัว  มี
สารสําคัญที่ใชรักษาโรคมะเร็ง  และเอดสได   นายแพทยคนดังกลาวจึงไดนําสารตัวนีไ้ปจด
สิทธิบตัร   ผกูขาดไมใหผูใดนําสารดังกลาวไปใชประโยชนทางการคาไดอีก   รวมทั้งขาย
สิทธิบตัรน้ีใหบริษทัยาขามชาติแซนดอส (ปจจุบันรวมกับซีบา-ไกกี้ เปลี่ยนชื่อเปน โนวาติส)  ใน
มูลคา 675 ลานบาท   

เม่ือนายมัวเรยีกรองสิทธิเหนือรางกายตนเอง  ขอความยุติธรรมตอศาล   ใหมีการ
แบงปนผลประโยชนในมามของตนเองจากบริษทัยาโนวาติส  หลังจากตอสูในศาลหลายป   ศาล
อเมริกาไดเห็นชอบตามกฎหมายสิทธิบตัร   สั่งใหผลประโยชนเปนของบริษัทยา    โดยที่นาย
มัวไมมีสิทธิรบัผลประโยชนใดๆ  

กรณีคลายคลงึกัน  ป พ.ศ. 2532 นักวิจัยจากสถาบันสขุภาพอเมริกา  ไดเดินทางเขาไป
ในประเทศปาปว  นิวกีนี ประเทศในปาเขตรอนอุดมสมบูรณ   และขอดูดเอาเลือด  ชนเผา ฮา
กาไฮ  ไปทําการวิจัย  เม่ือพบวาเลือดของคนเผานี้สามารถรักษาโรคลูคีเมีย  หรอืมะเร็งในเม็ด
เลือดได   สถาบันน้ีไดนําเลอืดดังกลาวไปจดสิทธิบตัร   ผูกขาดหามใครนําเลือดชนเผาฮากาไฮ
ไปใชประโยชนอีก  ยกเวนสถาบันตนเอง 



 
9. ฉกความรูชนเผาปกากะญอ 
    ภายใตขออาง  เพื่อศึกษาวิจัย 
 
 ป พ.ศ. 2538  มูลนิธิชวีวทิยาชาติพันธุ  ประเทศอังกฤษ    ซึ่งอางวามี

เปาหมายเพื่อวิจัยสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบานจากทั่วโลก  ไดทาํโครงการรวมกับบรษิัทริ
ชมอนเด  ประเทศไทย   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  สงคนเขามาเก็บขอมูล   
รวบรวมพันธุพืชสมุนไพร    และความรูในการรักษาโรคของชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ใน
ภาคเหนือ 

โครงการนี้ไดวาจางใหผูสูงอายุ  ผูประกอบพิธีกรรม และหมอยาพื้นบานชาวปกากะญอ   
จํานวน 150  คน  ใหขอมูลกับโครงการเกี่ยวกับพันธุพืชสมุนไพร  และวิธใีนการรักษาโรคโดย
ผูใหขอมูลไดรบัคาตอบแทนคนละ 100 บาท 

เง่ือนงําคือ  โครงการนี้  ไดใหชาวปกากะญอ  เซ็นเอกสารรับรองวา  เต็มใจใหขอมูล  
และใหสทิธิกบับรษิัทริชมอนเด  และมูลนิธิฯ ในการศกึษาขอมูลตางๆ ของชาวปกากะญอ   
ตอมาไดพบวา  มูลนิธิชวีวทิยาชาติพันธุ ของอังกฤษนี้  เคยนําผลติภัณฑยา  ทีไ่ดจากการวิจัย
พันธุพืชสมุนไพรในปาเอมซอน   ไปจดสิทธิบตัรผูกขาดการใชประโยชนแลว  และมีแผนจะขาย
สิทธินี้ใหกบับริษัทขายยายกัษใหญตางชาติเซเนกา  ในมูลคาหลายพันลานบาท 

การเขามาเกบ็รวบรวมพันธุพืชสมุนไพร  และรวบรวมความรูเรื่องยาของชาวปกากะญอ
ของโครงการวิจัยนี้    จึงเปนการเขามาลักลอบขโมยพันธุกรรม และความรูของชาวปกากะญอ
ไปจดสิทธิบตัร  ผูกขาดเพื่อผลประโยชนการคาดานอุตสาหกรรมยา  

 
 
10. เชื้อราไทย  มูลคามหาศาล 
   ถูกแยงชิงโดยนักวิจัยอังกฤษ   
 
ป พ.ศ. 2536 ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ (ชื่อสั้นวา ศูนยไบโอ

เทค)  รวมกับมหาวิทยาลยัพอรธ  สมัธ  ประเทศอังกฤษ  ไดสนับสนนุทุนปริญญาเอก  ให
นักศึกษาไทย 2 คน ที่ศึกษาดานสิ่งมีชีวติขนาดเล็ก (จุลชีววิทยา)   ในประเทศไทย 
 ในระหวางที่นกัศึกษาทําการศึกษาวิจัยในประเทศไทยสามป   อาจารยจาก
มหาวิทยาลยัพอรธ  สมัธ ชาวอังกฤษ  ไดถือโอกาสเก็บตวัอยางเชือ้ราจากปาชายเลน  และ
ชายฝงทะเลอันดามันของไทย  ไปจํานวน 200 สายพนัธุ    โดยที่ไมยอมแบงตัวอยางเชื้อรา
เหลานั้นใหประเทศไทยเกบ็รักษา     โดยอางวาตัวอยางเชื้อราดังกลาว  เก็บโดยคนของ
มหาวิทยาลยั   สิทธิทางกฎหมายจึงควรเปนของมหาวทิยาลัยที่อังกฤษ 



 คาดเดาวา  ตวัอยางเชื้อราที่เก็บไปจากประเทศไทยดงักลาว คงจะมีสารพันธุกรรม หรือ
สารสําคัญ ทีส่ามารถใชเปนยารักษาโรคสําคัญ  โดยเฉพาะเอดส และมะเร็ง  ซึ่งจะมีคุณคา
มหาศาล   หากมหาวิทยาลยัพอรธสมัธ   ขายเชื้อราดังกลาวใหกับบริษัทคายาขามชาต ิ

 
11. ปลน   ภูมิปญญาไทย 
       ชิงกําไร  ตลาดขาวหอมมะล ิ
 
ขาวหอมมะลขิองไทย  แปลเปนภาษาฝรั่งวา จัสมนิ (Jasmine)     บริษทัไรซ เทค จาก

อเมริกา  เล็งเห็นกําไรงาม จากการใชชื่อพันธุขาวไทยขายในตลาดโลก  จึงไดตั้งชือ่พันธุขาว
ของตนวา   พันธุขาวจัสมาติ  (Jasmati)  รวมทั้งจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  หามประเทศ
ใดใชชื่อขาวพนัธุนี้คาขายอีกตอไป     

การแอบอางชื่อขาวไทย   เพ่ือผลประโยชนการคา      ทําใหผูบริโภคเขาใจวาขาวพันธุ
จัสมาติ  เปนขาวหอมมะลขิองไทย   

บริษทัไรซ เทค นี้  อดีตเคยนําขาวบัสมาติ   พันธุขาวเกาแกของของชาวนาอินเดีย  ไป
ปรับปรุงพันธุเพียงเล็กนอยเปนพันธุขาวใหม   นําไปจดสิทธิบตัร  ผกูขาดการคาในตลาดโลก   
ชาวนาอินเดียผูพัฒนาคนคดิขาวพันธุนี้มานับรอยป   จึงตองสูญเสียผลประโยชนจากกฎหมาย
สิทธิบตัร   

โดยบริษัทไรซ  เทค  ไดกลายเปนเจาของพันธุขาวบสัมาติ   ชาวนาที่ใดในโลกไมมี
สิทธิ์ที่จะปลูกขาวพันธุนี้   หากจะปลูก  ตองซื้อเมล็ดพันธุจากบรษิทันี้เทานั้น    เมล็ดพันธุที่ซือ้
มา   หากเกษตรกรลักลอบเก็บไวทําพันธุตอ   จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายสิทธิบตัร 

ปจจุบัน  อเมริกา  โดย โครงการ        ไดรวบรวมเชื้อพันธุขาวหอมมะลิ ของไทยไวได
ทั้งหมด   ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงพันธุ   คาดวาอีกสองป  เม่ือปรับปรุงพันธุเสร็จ       
ขาวหอมมะลขิองไทยจะถกูนําไปจดสิทธิบตัร    และชาวนาไทยอาจจะตองเผชญิชะตากรรม
เดียวกับชาวนาอินเดีย    

 
ภาคสี่ 

ทําลายพันธุกรรมพื้นบาน  เพื่อครอบครองพันธุกรรมโลก 
 
12. แยงชงิพนัธุกรรมไป  ไมพอ 
      สงกลับ  พันธุกรรมอันตรายจีเอ็มโอ 
 
สิ่งมีชีวติทุกชนิด ไมวาจะเปน  พืช  สัตว  มนุษย  หรอื สิ่งมีชีวิตเลก็ๆ ที่เรามองดวยตา

เปลาไมเห็น (เชน แบคทีเรยี  เชื้อรา)   ลวนมี “ ยีน  หรือ สารพันธุกรรม “  ที่ใชกาํหนด



ลักษณะเฉพาะ   เชน   ความสามารถในการตานทานโรคของมนุษย   ความสามารถในการ
ตานทานยา    แมลง  และยา   หญาของพืชบางชนิด    

ปกติการผสมพันธุกันของสิง่มีชีวิต    จะเปนการผสมพันธุกันของ สตัวกบัสตัว         
หรือพืชกับพืชชนิดเดียวกนั    เชน  การผสมพันธุขาวระหวางพันธุหอมมะลิกับพนัธุเหลืองทอง   
จะไดขาวพันธุใหมที่มีลักษณะที่ตองการ       ซึ่งเกิดจากการที่นํา “สารพันธุกรรม” ของพืชทั้ง

สองพันธุนี้    มาผสมใสกันโดยธรรมชาติ     
ยี่สิบกวาปที่ผานมา  นักวิทยาศาสตรบรษิัทเมล็ดพันธุและสารเคมีตางชาติ  ไดพัฒนา

เทคโนโลยตีวัใหม  ชื่อวา  เทคโนโลยตีัดตอพันธุกรรม  โดยสามารถนําสารสารพันธุกรรม   จาก
พืชและสตัวตางชนิดมาผสมใสกัน   

ตัวอยางกรณีเหลานี้ คือ ใสสารพันธุกรรมปลาทีต่านทานน้ําเย็น ในพันธุมะเขือเทศ ทาํ
ใหมะเขือเทศตานทานอากาศเย็นได    ใสสารพันธุกรรมมนุษย ใน พันธุววั  ทําใหวัวผลติน้ํานม
คลายมนษุยได   ใสสารพันธุกรรมที่สามารถฆาหนอนจากแบคทีเรยีบีที ในฝาย เพ่ือใหฝายฆา
หนอนได    และใสสารพันธกุรรมตานทานยาฆาหญา จาก     ใน ขาวโพด และถัว่เหลือง   
เพ่ือใหขาวโพด และถัว่เหลอืง  ตานทานยาฆาหญาได    

เราเรียกพืชพันธุใหม   สัตวพันธุใหม ที่ถกูแปลงพันธุกรรมเหลานี้วา   พืชจีเอ็มโอ  และ
สัตวจึเอ็มโอ (GMOs Genetically Modified Organisms) 

 
13. อนาคตเกษตรกรไทย 

ภายใตระบบผูกขาดของบริษัทเมล็ดพันธุ 
 

ปจจุบันบรษิัทเมล็ดพันธุ และสารเคมีการเกษตร 5 ยักษใหญ คือ มอนซานโต  โนวาติส  
อะเวนติส   เอสตา-เซเนกาจาก    พยายามอยางยิ่งที่จะคากําไร  และผูกขาดพันธุพืชจีเอ็มโอ     
โดยการผลักดันใหมีการยอมรับสิทธบิัตรพันธุพืชจีเอ็มโอของบริษทัตนตามขอตกลงทรัพยสิน
ทางปญญา   เติมขอมูล 

นอกจากนั้นบริษัทคาเมล็ดพันธุเหลานีย้งัพยายามที่จะใสสารพันธุกรรมควบคุมการงอก
ของเมล็ดในพชืจีเอ็มโอ  เพ่ือทําใหพืชจีเอ็มโอ ไมสามารถขยายพันธุตอได  

พืชจีเอ็มโอเหลานี้  สามารถทําลายพันธกุรรมพืชพ้ืนบาน    เน่ืองจากเกสรของพืชจีเอ็ม
โอ  สามารถผสมขามไปสูพืชพันธุพ้ืนบานไดอยางงายดาย    รวมทั้ง แมลง  นก และลม  อาจ
ทําใหเกิดการแพรกระจายของพืชจีเอ็มโอ    

ในอนาคต พืชพันธุพ้ืนบาน จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกผสม  ปนเปอนโดยพืชจีเอ็มโอ  และ
ทําใหพืชพื้นบานเหลานั้นสญูหาย  ไมสามารถขยายพนัธุตอไปไดอีก     

อนาคตเกษตรกรจีงตองซื้อเมล็ดพันธุจีเอ็มโอจากบริษัทเอกชนเหลานี้ทุกปในราคาที่
แพงขึ้น    เชน ฝายบีที (ฝายจีเอ็มโอ)  ราคากิโลกรัมละ 600 บาท สูงกวาฝายพันธุพ้ืนเมืองถึง 
30 เทา    



รวมทั้งบริษัทยังสามารถขายสารเคมีการเกษตร    ใหกับเกษตรกรไดในปริมาณที่มาก
ขึ้น     เน่ืองจากเมื่อเกษตรกรใชเมล็ดพันธุพืชจีเอ็มโอ    เกษตรกรจําเปนตองใชยากาหญาที่
เมล็ดพันธุจีเอ็มโอตานทานไดเทานั้น    เชน   เม่ือปลูกถั่วเหลืองราวดอัพ  หรือขาวโพดราวด
อัพ (ถั่วเหลือง และขาวโพดจีเอ็มโอ) หากฉีดยาฆาหญายี่หออ่ืน  จะทําใหตนถัว่เหลืองหรือ
ขาวโพดตายได    เกษตรกรจึงตองซื้อยาคาหญาชนิดที่ตนพืชตานทานได   ซึ่งก็คือยาฆาหญา
ราวดอัพยี่หอเดียวเทานั้น    

ประมาณวาการใชพืชจีเอ็มโอตานทานยาฆาหญา  จะทําใหมีการใชยาฆาหญาในการทํา
เกษตร  เพ่ิมขึ้นถึงสามเทาตัว   และทําใหแมลงที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมสญูหายไป 

 
14. อาหารผีดิบจากพืชและสัตวจเีอ็มโอ 

เสี่ยงเกินไปสําหรับมนุษย 
 
มีรายงานทางวิทยาศาสตรหลายชิ้นที่กลาวถึงผลกระทบของพืชจีเอ็มโอ  และอาหารผี

ดิบที่ไดจากพืชจีเอ็มโอ 
พบวาหนูทดลองที่กินมันฝรั่งจีเอ็มโอ  มีภูมิตานทานโรคลดลง  หัวใจ  ตับ ไต สมอง 

และกระเพาะอาหาร  เจริญเติบโตผิดปกต ิ
วัวที่ถูกฉีดสารพันธุกรรมเรงน้ํานม (วัวจีเอ็มโอ)  มีอาการโครงกระดูกทรุด  เกิดโรค

ตอมน้ํานมอักเสบ    แมวัวมีอัตราการตายสูงขึ้น   ลูกววัมีอัตราการเกิดต่ําลง  ในขณะที่มี
แนวโนมกอใหเกิดมะเร็งในสัตวที่ด่ืมนมวัวนีเ้ขาไป    

อาหารเสริมจีเอ็มโอ  แอลทริปโตฟาน (L-tryptophan)  อาหารเสริมที่ถูกตัดตอยีนจาก
แบคทีเรยีใสเขาไป  ทําใหผูบริโภคของญี่ปุนเกิดอาหารบวมตามขอ  ปวดหัว  ผิวหนังพอง   
เสียชวีิตทั้งสิน้  37 ราย  พิการถาวร 1,500  ราย    

มนุษยที่กินอาหารจีเอ็มโอ  จะทําใหแบคทีเรียในระบบยอยอาหารทํางานผิดปกติ   มี
แนวโนมด้ือยาปฏิชีวนะ หรอืยารักษาโรคตางๆ  

 

ภาคหา 
วาระประชาชน   ทางออกเกษตรกรไทย 

 
15. ความหลากหลายของทรพัยากรพันธุกรรม 

ฐานชีวิตชุมชนเกษตรกรรม…ที่ตองรกัษาไว 
 

 ประเทศไทย เปนประเทศมีทรัพยากรพันธุกรรมอุดมสมบูรณ  หลากหลายชนิดและสาย
พันธุที่บรรพบรุุษไดคัดเลือกไว   เกษตรกรและชุมชนทองถิ่นจึงควรมบีทบาทสําคญัในการเปน



ผูใชประโยชน  และดูแลรักษา  พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมพูนใหทรัพยากรพันธุกรรมเหลานี้    
หลากหลายงอกงามขึ้น    

โดยการรวมกันเปนเครือขายเกษตรกรผูอนุรักษพันธุพืช  พันธุสัตวพ้ืนบาน  คัดเลือก
พันธุแทและพัฒนาใหเกิดสายพันธุที่เหมาะสมกับทองถิ่น    

อีกทั้งชวยกันรณรงคใหเกษตรกรทั้งหลาย  ทําระบบเกษตรกรรมทีร่ักษาสิ่งแวดลอม   
รักษาทรัพยากรพันธุกรรม    ใหเกิดความหลากหลาย      บนฐานความคิดความเชื่อที่เคารพ
และเกื้อกูลตอธรรมชาติ   ดังเชนรูปแบบเกษตรกรรมพื้นบานที่มีอยู   เชน การทําไรหมุนเวียน  
เกษตรผสมผสาน  สวนสมรม  สวนดูซง  วนเกษตร  เกษตรอินทรีย   เกษตรปลอดสาร และ
อ่ืนๆ 

รวมทั้งรวมกันอนุรักษความรูพ้ืนบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น  ในการผลิตยาสมุนไพร  ผลิต
เหลาพื้นบาน  ถายทอดความรูสูลูกหลาน   เฝาระวังไมใหโจรสลัดพันธุกรรม   เขามีการฉกฉวย
ใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมในทองถิ่น   และปองกันการแพรขยายของพืชจีเอ็มโอที่สา
สามารถทําลายพันธุพืชพื้นบานได 
 

16. ยกเลิกสทิธิบัตรสิ่งมชีีวติ 
ผนวกหลักการสิทธิเกษตรกร 

 
 กฎหมายคุมครองพันธุพืชไทย  ซึ่งมีผลบังคบัใชเม่ือ ป พ.ศ. 2542   ไดใหความ
คุมครองกับพันธุพืชพื้นเมืองทั้งที่มีอยูเฉพาะในทองถิน่ใดทองถิ่นหน่ึง  พันธุพืชพื้นเมืองที่มีอยู
ทั่วไปในประเทศไทย  และพันธุพืชปา   รวมทั้งพืชปรับปรุงใหม ที่ไดรับการประกาศชื่อจาก
คณะกรรมการพันธุพืช    

เกษตรกรไทย จึงมีหนาที่สําคัญตองติดตามขาวสาร   และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพันธุพืช   ใหรักษาผลประโยชนและคุมครองพันธุพืชพื้นบานของเกษตรกร   ไม
ประกาศรายชือ่คุมครองพันธุพืชใหมที่อาจสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของ
เกษตรกรได 

รวมทั้งรวมกับองคกรชาวนาทั่วโลก    รณรงคเรียกรองใหรัฐบาลไทย  และประเทศโลก
ที่สามมีจุดยืนการคา  บนฐานเพื่อผลประโยชนของเกษตรกรรายยอย    โดยยกเลิกกฎหมาย
สิทธิบตัรพันธุพืช  พันธุสัตว  หรือสิทธิบตัรสิ่งมีชวีิต     ผนวกเอาหลักการสิทธิเกษตรกร  สิทธิ
ชุมชนทองถิ่นตอการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  
เขาไปเปนกฎหมายระหวางประเทศ 

 
 

 



นิยาม:  โจรสลัดพันธุกรรม  คือ  ชื่อเฉพาะของบรษิัทเมล็ดพันธุและสารเคมีขามชาติ  ที่ใช
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือใหบริษัทตนไดรับสิทธิ์ผูกขาด  การเปนเจาของและใช
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม  และความรูจากทัว่ทุกมุมโลก  โดยไมไดคํานึงถึง  คุมครอง 
หรือใหผลตอบแทนใดๆ กบัเกษตรกรผูอนุรักษพันธุกรรม และความรูพ้ืนบาน 
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