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พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542 
ความเป็นมาและหลักการสาํคัญ 

 
1.ทาํไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช 

 ประเทศไทยในฐานะที�เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนบัตั #งแตปี่ 2538 
เพื�อที�จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช ตามพนัธกรณีที�มีในข้อตกลงเรื�องทรัพย์สินทาง
ปัญญาที�เกี�ยวกบัการค้า (ทริปส์-TRIPs) การผลกัดนัเรื�องดงักลา่วเกิดขึ #นเนื�องจากประเทศ
อตุสาหกรรมและบรรษัทข้ามชาตด้ิานการเกษตรต้องการให้ประเทศไทยและประเทศกําลงัพฒันา
ทั #งหมดคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่ของตน 
 อยา่งไรก็ตามข้อตกลงดงักล่าวได้เปิดชอ่งว่างให้มีการร่างกฎหมายพนัธุ์พืชได้หลาย
ลกัษณะคือ 

1 . ให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชโดยใช้กฎหมายสิทธิบตัร  นั�นหมายความวา่ พืชที�รัฐจะต้องให้
การคุ้มครองต้องเป็นพนัธุ์พืชใหมเ่ทา่นั #น  และพนัธุ์พืชดงักลา่วจะต้องมีลกัษณะ 3 ประการคือ 1) 
มีความใหม ่2) มีขั #นตอนการประดษิฐ์ที�สงูขึ #น 3) สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ในทางพาณิชยกรรม/
อตุสาหกรรม 
 การผลกัดนัให้ประเทศกําลงัพฒันาให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชตามกฎหมายสิทธิบตัร เป็น
ความปราถนาอยา่งสําคญัของสหรัฐอเมริกาและประเทศอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ในยโุรป เนื�องจาก
กฎหมายสิทธิบตัรพนัธุ์พืชจะให้สิทธิผกูขาดสงูสดุกบับรรษัทข้ามชาตแิละนกัปรับปรุงพนัธุ์ แตจ่ะ
ไมใ่ห้การคุ้มครองเกษตรกรเลย เชน่ 
 - เกษตรกรต้องซื #อพนัธุ์ทกุครั #งที�ปลกูไมส่ามารถเก็บเมล็ดพนัธุ์ไปปลกูในฤดถูดัไปได้ ไม่
สามารถนํากิ�งพนัธุ์ไปขยายตอ่แล้วปลกูมากกวา่ปริมาณที�ซื #อมาได้ 
 - ผู้ใดก็ตามไมส่ามารถนําเอาพนัธุ์พืชดงักลา่วไปปรับปรุงพนัธุ์หรือพฒันาตอ่ได้เลยถ้า
ไมไ่ด้รับอนญุาต 
 - ผู้ ได้รับสิทธิบตัรสามารถกําหนดได้กระทั�งถึงขั #นตอนการนําเอาผลิตผลจากพนัธุ์พืชนั #นไป
แปรรูป หรือไปใช้ประโยชน์อยา่งอื�นได้ ตวัอย่างเชน่ การนําผลผลิตข้าวไปสีเฉพาะโรงสีที�ตน
ประสงค์  การเอาผลไม้ไปผลิตเป็นนํ #าผลไม้หรือไวน์เท่านั #น เป็นต้น 
 - ไมจํ่าเป็นต้องให้การแบง่ปันประโยชน์ให้กบัเกษตรกร หรือชมุชน ซึ�งเป็นเจ้าของ
พนัธุกรรมซึ�งใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์ 
 - ระยะการให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชยาวนานอยา่งน้อย 20 ปี 
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 2. ให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชตามแบบของสหภาพเพื�อคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่(ยพูอพ -
UPOV)) 
 การคุ้มครองกฎหมายนี #มีลกัษณะใกล้เคียงกบักฎหมายสิทธิบตัรมาก กล่าวคือมุง่ให้การ
คุ้มครองเฉพาะพนัธุ์พืชใหมเ่ทา่นั #น โดยพืชที�จะได้รับการคุ้มครองต้องมีลกัษณะ 3 ประการคือ 1) 
ต้องเป็นพนัธุ์พืชใหม ่2) มีลกัษณะสมํ�าเสมอประจําพนัธุ์ 3 ) มีเสถียรภาพในลกัษณะสําคญั  
 การให้การคุ้มครองตามแบบวิธีการนี #ทําให้บริษัทเมล็ดพนัธุ์และนกัปรับปรุงพนัธุ์ได้รับการ
คุ้มครองง่ายขึ #น จนมกัมีการกลา่วอ้างวา่เกษตรกรทั�วๆไปก็สามารถขอรับการคุ้มครองพนัธุ์พืชตาม
กฎหมายนี #ได้ แตใ่นทางความเป็นจริงจะมีเกษตรกรน้อยมากที�สามารถนําพนัธุ์พืชใหมไ่ปขอรับ
ความคุ้มครองได้   
 ขณะการคุ้มครองพนัธุ์พืชตามแบบของสหภาพเพื�อคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่ จะต้องเป็นไป
ตามรายละเอียดข้อตกลงที�เรียกวา่ ยพูอพ 1991 ซึ�งมีการขยายสิทธิผกูขาดของบริษัทเมล็ดพนัธุ์ให้
เพิ�มมากยิ�งขึ #น (ประเทศที�เข้าเป็นภาคีหลงัปี 1998 จะต้องยอมรับเฉพาะข้อตกลงยพูอพ 1991 
เทา่นั #น)  
 
 3. ให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชตามกฎหมายเฉพาะ (ซุย เจนเนอริส - Sui Generis) 
 อยา่งไรก็ตามข้อตกลงในเรื�องทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดชอ่งให้ประเทศกําลงัพฒันาไม่
จําเป็นต้องออกกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชตามแบบกฎหมายสิทธิบตัร หรือ  ตามแบบของสหภาพ
เพื�อคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่แตใ่ห้ออกกฎหมายเฉพาะได้ 

การเปิดชอ่งดงักลา่วไว้ ทําให้ประเทศไทยสามารถออกกฎหมายที�ให้การคุ้มครอง
เกษตรกรซึ�งเป็นคนสว่นใหญ่ของชาตไิด้มากขึ #น แทนที�จะต้องออกกฎหมายตามแรงกดดนัของ
บรรษัทข้ามชาติและประเทศอตุสาหกรรมแตฝ่่ายเดียว 
 กฎหมายคุ้มครองตามพืชตามแบบกฎหมายเฉพาะของไทยจงึถกูร่างขึ #น โดยให้การ
คุ้มครองทั #งพนัธุ์พืชใหมแ่ละพนัธุ์พืชท้องถิ�น ทั #งนี #โดยนําเอาหลกัการการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมข่องยู
พอพปี 1978 มารวมกบัหลกัการให้การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและชมุชนท้องถิ�นตามข้อตกลงใน
องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(เอฟเอโอ - FAO) และข้อตกลงในอนสุญัญาวา่ด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ( CBD) 
 
2.การเรียกร้องของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ 

 ระหวา่งปี 2537-2539 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างกฎหมาย
คุ้มครองพนัธุ์พืชกนัคนละฉบบั (เนื�องจากทั #งสองกระทรวงตกลงกนัไมไ่ด้ในการบริหารกฎหมาย 
ตา่งฝ่ายเห็นวา่ตนควรเป็นผู้ดแูลกฎหมายฉบบันี #) โดยที�เนื #อหาของกฎหมายนั #นยึดรูปแบบการให้
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การคุ้มครองตามแบบของสหภาพเพื�อคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่ ทั #งนี #โดยได้รับการสนบัสนนุจาก
บรรษัทข้ามชาติด้านเมล็ดพนัธุ์ในประเทศไทย 
 องค์กรพฒันาเอกชน และนกัวิชาการ ได้แสดงความวิตกกงัวลถึงการผลกัดนัของกฎหมาย
ฉบบัดงักลา่วหลายครั #งในชว่งเวลาดงักลา่วแตก็่มิได้รับการสนองตอบเท่าที�ควร จนในที�สดุเมื�อมี
การชมุนมุเรียกร้องของเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกและสมชัชาคนจนเมื�อต้นปี 2540 ที�หน้า
ทําเนียบรัฐบาล รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยทุธจงึได้แตง่ตั #งคณะกรรมการระดบัชาตทีิ�รวม
ตวัแทนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร องค์กรพฒันาเอกชน ตวัแทนชาวบ้าน และ
นกัวิชาการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมาย  
 เมื�อรัฐบาลที�มีนายชวน หลีกภยัเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกชวลิตที�ลาออกไป ได้
มีการแตง่ตั #งคณะกรรมการชดุเดมิเพื�อดําเนินการร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ จนในที�สดุร่างกฎหมาย
ดงักลา่วได้ดําเนินการจนแล้วเสร็จเมื�อปลายปี 2540  
 ต้นปี 2541 กระทรวงเกษตรได้นําเอาร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชไปรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน ทั #งนี #เนื�องจากรัฐมนตรีชว่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเนวิน ชิดชอบ ต้องการ
ผลกัดนัให้มีการใช้กฎหมายสิทธิบตัรเข้ามาแทนกฎหมายฉบบัดงักลา่วแตไ่ด้รับการคดัค้านอยา่ง
กว้างขวางจากเกษตรกร นกัวิชาการ และองค์กรพฒันาเอกชน  
 ในที�สดุกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชก็ได้เสนอเข้าสูก่ารพิจารณาของสภาในปลายปี 2542 
โดยมีการตดัทอนแก้ไขเนื #อหาสาระของกฎหมายบางประการที�เกี�ยวกบัสิทธิและประโยชน์ของ
เกษตรกรออกไป 
 
3. สาระสาํคัญของกฎหมาย  

กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช 2542 ของไทย ถกูร่างขึ #นโดยการถ่วงดลุ ระหวา่งการคุ้มครอง
พนัธุ์พืชใหมข่องนกัปรับปรุงพนัธุ์และบริษัทเมล็ดพนัธุ์ และการเคารพถึงสิทธิและผลประโยชน์ที�
เกษตรกรควรจะได้รับ เป็นการผสมผสานระหวา่งหลกัการให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมต่ามแบบยู
ปอพ 1978 กบัหลกัการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียมที�ปรากฎในอนสุญัญาวา่ด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 1992  

กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชของไทยมีสาระและโครงสร้างสําคญัๆ ดงัตอ่ไปนี #  
3.1 พนัธุ์พืชที�ได้รับการคุ้มครอง แบง่ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ  

3.1.1 พนัธุ์พืชใหม ่เป็นพนัธุ์พืชที�มีการผสมหรือปรับปรุงพนัธุ์ขึ #น อนสุญัญาเพื�อ 
คุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่ถกูผลกัดนัโดยประเทศอตุสาหกรรมและบริษัทเมล็ดพนัธุ์ มีลกัษณะคล้าย
กฎหมายสิทธิบตัรพนัธุ์พืชใหม ่โดยทั�วไปผู้ขอรับการคุ้มครองสว่นใหญ่มกัเป็นบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาต ิ 



 4

ผู้ ที�ขอรับการคุ้มครองจะได้สิทธิผกูขาดในการจดัจําหนา่ยพนัธุ์พืช ตั #งแต ่12-27 ปี 
กลา่วคือ พืชที�ให้ผลผลิตหลงัปลกูไมเ่กิน 2 ปี เชน่ ข้าว อ้อย มีระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปีพืชที�ให้ผล
ผลิตหลงัปลกูเกินกว่า 2 ปี เชน่ ทเุรียน มะมว่ง ส้มโอ ให้ความคุ้มครอง 17 ปี และพืชที�ใช้ประโยชน์
จากเนื #อไม้ เชน่  ยคูาลิปตสั สกั กําหนดเวลาให้ความคุ้มครอง 27 ปี  
 

3.1.2 พนัธุ์พืชพื #นเมือง แบง่ออกเป็นสามประเภทคือ  
1) พนัธุ์พืชพื #นเมืองเฉพาะถิ�น หมายถึงพนัธุ์พืชที�มีอยูเ่ฉพาะใน ชมุชนใน 

ชมุชนหนึ�งภายในประเทศ กฎหมายให้ประโยชน์กบัชมุชนที�เป็น ผู้อนรัุกษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์
จากพนัธุ์พืชนี # แตท่ั #งนี #ต้องให้องค์กรของชมุชนที�เป็นนิติบคุคล เชน่ สหกรณ์ หรือ อบต. เป็นผู้ ทํา
หน้าที�ในการขึ #นทะเบียนแทนชมุชน องค์กรนิตบิคุคลของท้องถิ�นที�ทําหน้าที�แทนชมุชนจะได้ รับ
ผลประโยชน์ร้อยละ 20 ของสว่นแบง่ผลประโยชน์ และในกรณีที�พนัธุ์พืช พื #นเมืองเฉพาะถิ�นนั #นอยู่
ภายใต้การดแูลของเกษตรกรรายใดรายหนึ�ง ให้เกษตรกรผู้นั #นได้รับจดัสรรผลประโยชน์ด้วยร้อยละ 
20  

2) พนัธุ์พืชพื #นเมืองทั�วไป หมายถึงพนัธุ์พืชที�กําเนิดหรือมีอยู่ 
ภายในประเทศ ซึ�งได้มีการใช้ประโยชน์อยา่งแพร่หลาย ผลประโยชน์ใดๆ ที�เกิดขึ #นจากการใช้พนัธุ์
พืชนี #ในการปรับปรุงพนัธุ์ หรือวิจยัเพื�อการพาณิชย์ จะต้องแบง่ปันประโยชน์เข้าสู่กองทนุพนัธุ์พืช  

3) พนัธุ์พืชป่า หมายความถึงพนัธุ์พืชที�มีหรือเคยมีอยูใ่นประเทศตาม 
สภาพธรรมชาตแิละยงัมิได้มีการนํามาใช้เพาะปลกูอยา่งแพร่หลาย การนําพนัธุ์พืชนี #ใช้ประโยชน์
ให้เป็นไปแบบเดียวกนักบัพนัธุ์พืชพื #นเมืองทั�วไป  

3.2 กองทนุพนัธุ์พืช เป็นกองทนุเพื�อจดัตั #งขึ #นเพื�อเป็นทนุในการใช้จา่ยในการช่วยเหลือ
และอดุหนนุกิจการที�เกี�ยวกบัการอนรัุกษ์ การวิจยั และการพฒันาพนัธุ์พืช ของชมุชนและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น  

3.3 คณะกรรมการคุ้มครองพนัธุ์พืช ประกอบไปด้วยคณะกรรมการรวมทั #งสิ #น 22 คน ทั #งนี # 
โดยมีเกษตรกร 6 คน นกัวิชาการ 2 คน และองค์กรพฒันาเอกชน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หน้าที�สําคญัของคณะกรรมการพนัธุ์พืชคือ เสนอให้รัฐมนตรีเป็นผู้ กําาหนดชนิดของพนัธุ์พืชวา่
พนัธุ์พืชใดเป็นพนัธุ์พืชใหมที่�จะได้รับการคุ้มครอง และบริหารกองทนุคุ้มครองพนัธุ์พืช เป็นต้น  
 
 
4. ปัญหาและข้อจาํกัดของกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช  

แม้กฎหมายนี #จะกําหนดให้มีกลไกเพื�อการคุ้มครองพนัธุ์พืชท้องถิ�น และสง่เสริมบทบาท
ของชมุชน และองค์กรท้องถิ�น แตโ่ดยเหตทีุ�หนว่ยงาน ซึ�งรับผิดชอบในการดแูลกฎหมายนี #คือ กรม
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วิชาการเกษตร ซึ�งเป็นหน่วยงานที�ทําหน้าที�เกี�ยวกบัการวิจยัเป็นหลกั ทําให้การดําเนินงานเพื�อ
บงัคบัใช้กฎหมายมีเฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมเ่ทา่นั #น ในขณะที�สว่นที�
เกี�ยวข้องกบัการอนรัุกษ์ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร และสนบัสนนุ บทบาทของชมุชน แทบไมมี่ความ
คืบหน้าใดๆ เลย นบัตั #งแตก่ฎหมายฉบบันี #ประกาศใช้เมื�อปี 2542 ตวัอยา่งเชน่  

1) มีการประกาศชนิดพนัธุ์พืชใหมที่�สามารถขอรับการคุ้มครอง เป็นจํานวนมากถึง 56 
ชนิด และมีผู้ ยื�นขอรับการคุ้มครองแล้วจํานวนมาก เชน่ กล้วยไม้สกลุหวาย จํานวน 21 พนัธุ์ 
ข้าวโพด 7 พนัธุ์ ข้าว 4 พนัธุ์ อ้อย 7 พนัธุ์ แตงโม 6 พนัธุ์ มะระ 4 พนัธุ์ มะเขือเทศ 8 พนัธุ์ ถั�ว
เหลือง 1 พนัธุ์  มนัสําปะหลงั 1 พนัธุ์ แตงกวา 4 พนัธุ์ และแตงร้าน 6 พนัธุ์ เป็นต้น  

2) แตก่ลบัไมมี่การออกกฎระเบียบว่าด้วยการแบง่ปันผลประโยชน์ ในกรณีที�มีผู้ เข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์จากพนัธุ์พืชพื #นเมืองทั�วไป และพนัธุ์พืชป่า รวมทั #งขาดความกระตือรือร้นในการ
คุ้มครองผลประโยชน์เมื�อมีการเข้ามาวิจยัพนัธุ์พืชท้องถิ�นและนําไปจดสิทธิบตัร ตวัอย่างเชน่ กรณี
กวาวเครือ เป็นต้น  

3) ไมมี่การจดัหางบประมาณเพื�อสนบัสนนุกิจการของชมุชนภายใต้กองทนุคุ้มครองพนัธุ์
พืช  

4) ขาดมาตรการเชิงรุกเพื�อให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชพื #นเมือง เฉพาะถิ�น  
 

5. ข้อดีของกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช  

ข้อดีที�สําคญัของกฎหมายคือ สร้างเงื�อนไขให้ผู้ ที�ขอรับการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่ที�นําเอา
พนัธุ์พืชท้องถิ�นไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพนัธุ์ ต้องขออนญุาต และต้องทําสญัญาสว่นแบง่
ประโยชน์ก่อน ด้วยเงื�อนไขนี # ทําให้บริษัทเมล็ดพนัธุ์ไมส่ามารถได้สิทธิผกูขาดในพนัธุ์พืชที�นําเอา
พนัธุ์พืชท้องถิ�นไปปรับปรุงพนัธุ์ได้โดยง่าย และทําให้ขั #นตอนการขอรับความคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่
ลา่ช้าออกไป  

อยา่งไรก็ตาม เมื�อเร็วๆ นี # กลุ่มบริษัทพนัธุ์พืชและนกัปรับปรุงพนัธุ์ ได้เคลื�อนไหวเพื�อให้มี
การแก้ไข โดยเสนอให้มีการแก้ไขนิยาม “พนัธุ์พืชพื #นเมืองทั�วไป” เสียใหม ่เพื�อที�กลุม่ดงักลา่วไม่
ต้องขออนญุาต และไมต้่องแบง่ปันผลประโยชน์เมื�อมีการนําพนัธุ์พืชพื #นเมืองไปใช้ประโยชน์  
 
6. ความเคลื2อนไหวให้มีการแก้ไขกฏหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช  

เพื�อผลประโยชน์ของบริษัทเมล็ดพนัธุ์ สมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทย ซึ�งเป็นองค์กรของ
บรรษัทเมล็ดพนัธุ์ยกัษ์ใหญ่ของไทยและบรรษัทข้ามชาตด้ิานเมล็ดพนัธุ์ ได้ให้เหตผุลในการเสนอ
ให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยอ้างเหตผุลวา่ “คําจํากดัความพนัธุ์พืช
พื #นเมืองทั�วไป เป็นอปุสรรคตอ่งานวิจยัและนวตักรรม และยงัได้เสนอให้มีการแยกกฎหมาย 3 สว่น
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ออกจากกนั คือ งานอนรัุกษ์พนัธ์พืช การแบง่ปันผลประโยชน์ และการคุ้มครองพนัธ์พืช เนื�องจาก
ตา่งมีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ที�แตกตา่งกนัจงึควรจะแยกกฎหมายออกมากํากบัในแตล่ะสว่น
ให้ชดัเจนให้ตรงตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ ของแตล่ะกิจกรรม 

อยา่งไรก็ตามความพยายามในการแก้กฎหมายดงักลา่วในระหวา่งปี 2552-2555 ไม่
ประสบผลสําเร็จ เนื�องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ปัญหามิได้อยูที่�นิยามแตอ่ยู่ที�การบงัคบั
ใช้กฎหมายของกรมวิชาการเกษตรมากกว่า  

ชว่งต้นปี 2556 กลุม่บริษัทเมล็ดพนัธุ์และข้าราชการบางสว่นในกรมวิชาการเกษตรจงึได้
ร่วมกนัยกร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชฉบบัใหมม่าแทนที�กฎหมายเดมิ โดยอ้างวา่เพื�อเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื�อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับปรุงกฎหมายไทยให้ได้มาตรฐาน
ระหวา่งประเทศ โดยเนื #อหาในร่างกฎหมายใหมมี่เนื #อหาตามแบบยพูอพ 1991 พร้อมทั #งกําหนดคํา
นิยามพนัธุ์พืชพื #นเมืองขึ #นใหมเ่พื�อเอื #ออํานวยให้ตนเองสามารถขอรับการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมไ่ด้
โดยสะดวกไปพร้อมๆกนัด้วย 
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ความแตกต่างสาํคัญระหว่าง ยูพอพ 1978 และ 1991 

ยพูอพ1978 ยพูอพ1991 
คุ้มครองเฉพาะพืชที�มีการประกาศก่อนเทา่นั #น คุ้มครองพืชทกุชนิด 
ระยะเวลาคุ้มครองอยา่งตํ�า 15 ปี ระยะเวลาคุ้มครองอยา่งตํ�า 20 ปี 
ให้การคุ้มครองเฉพาะการขายสว่นขยายพนัธุ์ เพิ�มการคุ้มครอง การสง่ออก นําเข้า และสต๊อค 
นกัปรับปรุงพนัธุ์สามารถใช้ประโยชน์เพื�อนํา
พนัธุ์พืชที�ได้รับการคุ้มครองไปปรับปรุงพนัธุ์ตอ่
ได้โดยอิสระ 

นกัปรับปรุงพนัธุ์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้นําพนัธุ์พืช
ไปปรับปรุงพนัธุ์หากมีการแสดงออกของ
ลกัษณะสําคญัที�ได้มาจากพนัธุ์พืชที�ได้รับการ
คุ้มครอง(essentially derived) 

เกษตรกรสามารถเก็บรักษาสว่นขยายพนัธุ์ไป
ปลกูตอ่ในฤดตูอ่ไปได้ 

แตล่ะประเทศสามารถกําหนดห้ามไมใ่ห้
เกษตรกรเก็บรักษาสว่นขยายพนัธุ์ไปปลกูตอ่ 

ไมห้่ามเกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลิตผลและ
ผลิตภณัฑ์ที�ได้จากสว่นขยายพนัธุ์ 

แตล่ะประเทศสามารถกําหนดห้ามมิให้เกษตร
นําผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ไปใช้เว้นแตจ่ะได้รับ
อนญุาตก่อนเทา่นั #น 

 


