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เรื อง เสนอความเห็นเกียวกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ....
เรี ยน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สําเนาส่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ตามทีกรมวิชาการเกษตรได้ ดําเนินการเพือให้ มียกเลิก พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และให้ มีการยก
ร่ าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ โดยได้ จดั ให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 ทีกรมวิชาการเกษตรแล้ ว
นัน
มูล นิ ธิ ชี ว วิ ถี ไ ม่เ ห็ น ด้ ว ยกับ การยกเลิ ก กฎหมายและร่ า งกฎหมายคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช ฉบับ ใหม่ ดัง กล่า ว
เนืองจากเห็นได้ ชดั เจนว่าเป็ นการร่างกฎหมายเพือตอบสนองต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ ลดทอนสิทธิของ
เกษตรกร และมีการเปลียนแปลงสาระสําคัญของกฎหมายหลายประการทีทําให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชพืนเมืองไม่
เป็ นไปเพือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและชุมชนท้ องถิน
จากการวิเ คราะห์ รายละเอี ย ดของร่ า งพระราชบัญญัติค้ ุมครองพัน ธุ์พื ช พ.ศ. ...ที กรมวิชาการเกษตร
เผยแพร่ในการประชุมรับฟั งความคิดเห็นนัน พบว่าสาระสําคัญของการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมีสาระสําคัญ
ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีสาระเช่นเดียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามสนธิสญ
ั ญายูพอฟ (UPOV1991) ซึง
มูลนิธิชีววิถีเห็นว่าเป็ นความพยายามในการหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ทีการเข้ าร่ วมใน
ั ญาระหว่างประเทศจําเป็ นต้ องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา
สนธิสญ
การร่ า งกฎหมายคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช ใหม่ข องกรมวิ ช าการเกษตรในครั งนี ยัง เป็ นการร่ า งกฎหมายที เป็ น
ประโยชน์ ต่อบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่จากต่างชาติ ดังจะเห็นได้ ว่าข้ อเรี ยกร้ องให้ ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีใน
สนธิสญ
ั ญายูพอฟเป็ นหนึงในข้ อเรี ยกร้ องสําคัญในการเจรจาเอฟทีเอระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรปซึงจะเริ ม
เจรจาอย่างเป็ นทางการในเร็ วๆ นี
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จากการพิจารณาร่างกฎหมายทีกรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ในการประชุมรับฟั งความคิดเห็นมีสาระสําคัญ
ทีมูลนิธิชีววิถีไม่เห็นด้ วยเบืองต้ น ดังนี
1. การแก้ ไ ขนิ ย ามพัน ธุ์ พื ช พื นเมื อ งเฉพาะถิ น (มาตรา 3) โดยให้ ค วามหมาย “พื ช พื นเมื อ งเฉพาะถิ น”
หมายความว่า “เป็ นพืชทีมีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึงภายในราชอาณาจักร” จะทําให้ ไม่มีชุมชนใด
ได้ รับประโยชน์ เพราะพืชซึงหมายถึงชนิดพืช(species) เช่น ข้ าว ทุเรี ยน ส้ มโอ มะม่วง ฯลฯ ปรกติสามารถ
พบได้ ทวไปในหลายๆชุ
ั
มชน ในขณะทีคําว่า “เป็ นพันธุ์พืชทีมีอยู่เฉพาะในชุมชน” ตามกฎหมายเดิม เปิ ด
โอกาสให้ ชมุ ชนสามารถนําสายพันธุ์ (varieties)ทีไม่พบในชุมชนอืนมาขอรับการคุ้มครองได้
2. การแก้ ไขนิ ย ามพัน ธุ์ พื ช พื นเมื อ งทั วไป (มาตรา 3) และยกเว้ นให้ นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ไ ม่ ต้ อ งแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จาก “พันธุ์พืชทีพิสูจน์ ได้ ว่าเป็ นพันธุ์ทีผ่านกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์” จะเปิ ดช่องให้ บริ ษัท
เมล็ดพันธุ์ไม่ต้องแบ่งปั นผลประโยชน์ในกรณีทีใช้ พนั ธุ์พืชพืนเมืองทัวไปเพือใช้ ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
เพราะโดยทัวไปการปรับปรุ งพันธุ์กว่าจะเป็ นสายพันธุ์พืชใหม่นนั จะมีการผสมพันธุ์หลายๆครัง จนพันธุ์พืช
พืนเมืองทัวไปซึงใช้ เป็ นฐานในการปรับปรุ งพันธุ์ไม่ปรากฎอยู่ในลําดับสุดท้ ายของกระบวนการปรับปรุ ง
พันธุ์พืชใหม่
3. การขยายระยะเวลาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (มาตรา 34)เป็ น 25 ปี สําหรับไม้ ยืนต้ น) และ 20 ปี สําหรับ
พันธุ์พืชอืนๆทัวไป เป็ นการขยายระเวลาการผูกขาดพันธุ์พืชใหม่ให้ นานขึนเอืออํานวยประโยชน์แก่บริ ษัท
เมล็ดพันธุ์มากกว่าจะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของเกษตรกรในการเข้ าถึงพันธุ์ในราคาไม่แพง จากเดิมที
กํ าหนดไว้ ที 12 ปี สําหรั บพืชทัวๆไป (พืชทีให้ ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ์ได้ หลังจากปลูกจากส่วน
ขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกินสองปี ) 17 ปี (พืชทีให้ ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ์ได้ หลังจากปลูกจาก
ส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี ) และ 27 ปี (พืชทีใช้ ประโยชน์จากเนือไม้ )
4. ยกเลิ ก ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ซึ งกฎหมายเดิ ม ให้ ได้ ม าจากการคัด สรรกั น เองของตัว แทนเกษตรกร องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ และนักวิชาการ มาเป็ นการแต่งตังแทน (มาตรา 6) เป็ นการลดทอนการมีสว่ นร่วมของ
เกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ และนักวิชาการอิสระในการมีส่วนร่ วมบริ หารและบังคับใช้ กฎหมาย
การแก้ ไขกฎหมายในมาตรานีในทีสุดแล้ วจะมีแต่ผ้ ทู รงคุณวุฒิทีมีผลประโยชน์หรื อใกล้ ชิดบรรษัทเอกชน
เช่นเดียวกับกรณีการแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
5. การขยายสิทธิและเอืออํานวยประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเมล็ดพันธุ์ เช่น การให้ สิทธิแก่ผ้ ทู รงสิทธิเหนือ Essentially
Derived Variety-EDV(มาตรา 43) จะทําให้ สิทธิของนักปรับปรุ งพันธุ์ทีได้ สิทธิก่อนซึงส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัท
ขนาดใหญ่ ได้ รับสิทธิ อย่า งกว้ างขวางและกี ดกัน นักปรั บปรุ ง พันธุ์ พื ชที เพิ งริ เริ มการพัฒ นาพัน ธุ์ ทํ า ให้
ประเทศไทยต้ องพึงพาบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่และบรรษัทข้ ามชาติมากยิงขึน
6. การบัญญัติให้ ผลผลิตทีได้ จากการเก็บเกียว (มาตรา 40) และผลิตภัณฑ์(มาตรา 41) ของพืชทีได้ มาจาก
ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่จะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิพนั ธุ์พืชใหม่ เป็ นการให้ ขยายสิทธิ
ผูกขาดแก่บริ ษัทเมล็ดพันธุ์ออกไปนอกเหนือส่วนขยายพันธุ์จะส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเกษตรกรและ
ระบบอาหารอย่างร้ ายแรง หลักการนี ของยูพอฟ 1991 ใกล้ เคียงกับการให้ สิทธิ ผูกขาดการโดยการจด
“สิทธิบตั รสิงมีชีวิต” ซึงหลายประเทศทัวโลกไม่ให้ การยอมรับ
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มูลนิธิชีวิถีขอเรี ยกร้ องให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการแก้ ไขกฎหมายดังกล่าว และเรี ยกร้ องให้
การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ตามแนวทางต่อไปนีแทน
1. แทนทีจะร่ างกฎหมายขึนมาใหม่ทังฉบับ ควรดําเนินการเพือบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 ให้ ได้ อย่างเต็มทีก่อน เพราะปั ญหาหลักของกฎหมายฉบับนีอยู่ทีกรมวิชาการเกษตรใช้ เวลานาน
เกินไปในการออกกฎเกณฑ์ เกียวกับการแบ่งปั นผลประโยชน์ทีเกียวกับการใช้ ประโยชน์จากพันธุ์พืช
พืนเมืองทัวไป พันธุ์พืชป่ า และพันธุ์พืชเฉพาะชุมชน การแก้ ไขทีสมควรกระทํามีเพียงเฉพาะการนิยาม
ความหมายของชุมชน (มาตรา 44 เดิม) ให้ ชดั เจนเพือให้ กฎหมายฉบับนีสามารถให้ การคุ้มครองชุมชน
ได้ ในทางปฏิบตั กิ ็เพียงพอแล้ ว
2. ให้ นําเอาหลักการและแนวทางการคุ้มครองสิทธิ เกษตรกรของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และสิทธิ
เกษตรกร (Protection of Plant Varieties and the Farmers’ Rights Act)ของอินเดีย ทีรับรองสิทธิของ
เกษตรในพันธุ์พืชมาพิจารณาเพือปรับใช้ กบั กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย
3. ให้ แต่งตังนักวิชาการอิสระ ตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ทีเคยร่ วมร่ างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ.2542 ตัวแทนของเกษตรกรรายย่อยจากเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และนักวิชาการกฎหมาย
ด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาทีศึกษาการแบ่งปั นผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ อย่างน้ อย 5 คน เข้ า
ร่วมเป็ นคณะกรรมการเพือแก้ ไขร่ างกฎหมายดังกล่าวเพิมเติมเพือให้ มีการถ่วงดุลระหว่างการคุ้มครอง
พัน ธุ์พื ชใหม่-พันธุ์พืชพื นเมื อง และ บริ ษั ทเมล็ดพัน ธุ์-เกษตรกรรายย่อย มากกว่า ร่ างกฎหมายให้
เอืออํานวยต่อบริ ษัทเมล็ดพันธุ์เป็ นหลักเหมือนทีปรากฎในสาระของร่างกฎหมายฉบับนี
จึงเรี ยนมาเพือทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิฑรู ย์ เลียนจํารูญ)
ผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี
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