


• สิ่งมีชวีิตขนาดเลก็ที่ไมอาจมองเห็น

ดวยตาเปลา

• มีความสําคัญตอระบบนเิวศของ

โลกใบนี้ 
• มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ

ดํารงอยูของมนุษย

จุลินทรียคืออะไร



ประเภทของจุลินทรีย 

• bacteria, 
• fungi, 
• archaea, 
• protists; 
• microscopic plants ( green 
algae); and animals such as 
plankton
• Some microbiologists also 
include viruses, but others 
consider these as non-living. 



อาณาจักรสิ่งมีชีวิต



ปฏิทินเวลาของสิ่งมีชีวิต



มูลคาของผลิตภัณฑที่ไดจากจุลินทรีย

สาร ผลิตภัณฑ มูลคา($)

อาหาร วิตามิน อาหาร
เสริม

กรดอะมิโน โปรไบโอติกส พรี
ไบโอติกส

86 พันลาน

ยาและผลิตภัณฑ
การแพทย

ยา วัคซีน สารปฏิชีวนะ 32 พันลาน

เอนไซม เอนไซมการหมัก เสนใย ยอย
สลาย การแพทย

1.6 พันลาน

ปุยชีวภาพและ
สารชีวภาพควบคุมแมลง

เชน  เชื้อบีที 380 ลาน

ที่มา : The Biotechnology Promise, UNCTAD 2004



ศักยภาพของประเทศไทยในการเก็บรักษาจลุนิทรีย

WDCM-World Data Center for
Microorganisms

การเก็บตัวอยางจุลินทรยีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ

ตางๆในเอเชีย พบวาหองปฏิบัติการและสถาบันในประเทศมีขีด

ความสามารถในการเก็บรักษาจุลินทรียสูงเปนอันดับที ่3 เปนรอง

เฉพาะประเทศญี่ปุน จนี และเกาหลี เทานั้น

หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆของประเทศไทย

สมัครเขาเปนสมาชิกของเครือขายสหพนัธจุลินทรียโลกถึง 58 แหง 

ถือวามากที่สุดในโลก  



COUNTRY CCS CULTURES

Japan 24 113,484

China 20 71,516

Korea (Rep. of) 14 67,572

Thailand 58 42,541

India 20 12,090

Indonesia 16 10,505

Taiwan 2 10,398

Viet Nam 1 6,449

Iran 5 5,949

Philippines 5 3,372

Malaysia 5 2,508

Pakistan 5 1,603

Singapore 2 1,389

Israel 3 776

Sri Lanka 4 136

Hong Kong 1 60

ที่มา WDCM STATISTICS 2009

จํานวนตัวอยางจุลินทรียจาก WDCM Statistics 2009



ศักยภาพการเก็บรักษาและใชประโยชนจากจุลินทรียของประเทศไทย

• เครือขายศูนยเก็บรักษาจุลินทรียแหงประเทศไทย (คจท.)

– 1) หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียไบโอเทค (BIOTEC Culture 

Collection หรือ Microbe Bank) 

– 2) ศูนยเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียทางการแพทยแหงชาติ  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

– 3) หนวยเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

– 4) ศูนยจุลินทรยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.)

• การเก็บรักษาจุลินทรียขององคกรและสถาบันอื่นๆ ประมาณมากกวา 50 แหง 



ลําดับศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ

เกณฑที่ใชในการวัดอันดับของไทย

• จํานวนบุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 1,000 คน 46

• จํานวนบุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 40

• จํานวนสิทธิบัตรที่ใหกบัคนในประเทศ 46

• จํานวนสิทธิบัตรทีไ่ดรบัการคุมครองในตางประเทศ 47

• จํานวนสิทธิบัตรตอประชากร 100,000 คน 46

• ประสทิธิภาพการผลิตสิทธิบัตร 42

ที่มา : International Institute of Management Development 2006 และ 
World Compeitiveness Yearbook 2006



ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยโดยภาพรวมนัน้ ยังอยูในระดับปาน
กลางคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆทั่วโลก โดยวัดจากเกณฑตางๆ 
เชน สัดสวนของนักวิจัยตอประชากร จํานวนสิทธิบัตร และประสิทธิภาพในการ
ผลิตสิทธิบัตร (patent productivity)

การจดสิทธิบัตรเปรียบเทียบของประเทศตางๆ-WIPO2008



สัดสวนสิทธิบัตรคนตางชาติกับสิทธิบัตรคนไทย

ที่มา : WIPO 2008

ตางชาติ

ไทย



ขอมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย

• ครอบคลุมชวงเวลาตั้งป 2536-2552

• ขอมลูสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย เมื่อใชคําสืบคนวา 
"จุลินทรีย” และ “จุลชีพ” พบคําขอสิทธิบัตรทั้งหมด 956+310 รายการ  จาก
ฐานขอมูลสิทธิบัตรทั้งหมด 99,857 รายการ

• อาจคลาดเคลื่อนไดระดับหนึ่ง จากเหตุผลสองประการคือ
1) ฐานขอมลูสิทธิบัตรในระบบสืบคนนัน้รวบรวมขอมลูคาํขอสิทธิบัตร

ประมาณ 80 % เทานั้น ที่เหลืออยูในระบบเอกสาร
2) สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับจุลินทรียโดยตรงบางประเภทอาจไมไดระบุคําวาจุลชีพ

หรือจุลินทรีย ไวในคําขอ แตจะระบุชื่อสารหรือชื่อของเชื้อจุลินทรียโดยตรง เปน
ตน



ขอมูลคําขอสิทธิบัตรจุลชีพ(Applications)ในประเทศไทย



สดัสวนสทิธิบัตรเกี่ยวกับจุลชีพที่ไดรบั



ขอสังเกตบางประการ

• 6 ใน 11 รายการเปนสิทธิบัตรของสถาบัน ( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โครงการหลวง และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ )

• สิทธิบัตรที่ไดรับการอนุมัติของนักวิจัยไทย เปนสิทธิบัตรในการใช

ประโยชนจากจุลินทรียหรือกลุมของจุลินทรีย โดยนํามาใชประโยชนใน

การเกษตรและอาหาร 

• ในขณะที่สิทธิบัตรของตางชาติสวนใหญเกี่ยวกับการนําจุลินทรียเพื่อ

นํามาใชประโยชนในทางเคมรีวมไปถึงการใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เปน

สําคัญ



ตัวอยางการสํารวจผลงานการวิจัยและพัฒนาของบางหนวยงานของไทย

• สถาบันวิจัยวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.)ในป 2548 วว. ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและพัฒนา จํานวน   24 เรื่อง ไมมีเรื่องใดที่เปน
สทิธิบัตรซึ่งขอรบัการคุมครองกีย่วกับจุลินทรยีโดยตรง ในป 2549 วว. ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 16 ผลงาน ในจํานวนสิทธิบัตรดังกลาวเปน
คําขอสิทธิบัตรทีเ่กี่ยวกับจุลินทรยี 1 รายการสวนในป 2550 วว.พบจุลินทรีย 2 กลุมที่มีคุณสมบัติชวยบํารุงตา บํารุงสมอง โดยทั้ง 2 กลุมจะนํามาผลิตเปน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งอยูระหวางจดสิทธิบัตรกระบวนการ [1]

• สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการมหาชน) ระหวางป 2546-2552 สํานักงานไดยื่นคําขอสิทธบิตัรทั้งหมด 13 คําขอ มีสทิธิบตัรที่ไดรับการอนุมัติ
แลว 3 สทิธิบัตร และมีคําขอสิทธิบัตรที่เกีย่วของกบัจุลินทรยี 2 คําขอคือ  องคประกอบจุลชีพเพื่อการผลิตสารอินทรยีปรบัปรุงบํารุงดินและเสริมการเจรญิเติบโต
ของพืช และ องคประกอบจุลชีพผลิตสารอินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชในรูปของเหลว  ทั้งสองรายการอยูระหวางการพิจารณา 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีหาวิทยาลัยเชียงใหม มผีลงานไดรับสทิธิบัตร 15 รายการ โดย ในจํานวนนี้ 4 รายการเปนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับจุลินทรยี  
ในจํานวนนั้น 3 สทิธิบัตรมชีื่อบรษิทัยาจากเยอรมนีเปนเจาของ และมีชื่อนักวิจัยไทยรวมกับนักวิจัยเยอรมันเปนนักประดิษฐ  สวนอีกหนึ่งสิทธิบัตรนักวิจัยไทยเปน
เจาของรวมกับบรษิทัยาจากเยอรมนี

• บรษิัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)[2] รวมกับนักวิทยาศาสตรชาวไทยพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรียบรสิทุธิ์สายพันธหลัก 3 ชนิดและยีสท 2 ชนิด เพื่อพัฒนา
เปนผลิตภัณฑจุลินทรียจากธรรมชาติ โดยใชชื่อวา "จุลินทรียกลุมไบโอวิสท" สาํหรบัทําความสะอาด กําจัดศัตรูพืช ลดกลิ่นเหม็นในบอปลา และอื่นๆ อยางไรก็
ตามจากการตรวจสอบสิทธบิัตรจากฐานขอมูลสทิธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญายงัไมพบคําขอสิทธบิัตรนี้

• มหาวิทยาลัยขอนแกน[3]จากการมวลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2541-2549 มีงานวิจัยทีย่ื่นขอสิทธิบัตจํานวน 33 รายการ ไมมีรายการใดที่เกี่ยวของ
กับการประดิษฐในจุลินทรยีโดยตรง (การประดิษฐทเกีย่วของโดยออม เชน PCR probe สําหรบัการตรวจสอบยีน toluene/ benzene 
dioxygenase ของจุลินทรีย และการทําไสกรอกเปด)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในป 2551 มจธ.ทีย่ื่นคําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 18 คําขอ ไมมีคําขอใดที่เกี่ยวกับจุลินทรยีในป 2550 มีคํา
ขอสิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร 15 คําขอ ไมมีคําขอใดเกี่ยวกับจุลินทรียเชนกัน

• [1] เอกสารเผยแพรของวว.WWW.tistr.or.th
• [2]  เอกสารเผยแพรบรษิทั สหพัฒนพิบูล จํากัด(มหาชน)

• [3] เอกสารเผยแพรเรือ่ง ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกน



โดยทั่วไปกฎหมายสิทธิบัตรใชสําหรับการคุมครองการ
ประดิษฐดานอุตสาหกรรมเทานั้น การเปลี่ยนแปลงสําคัญ
เกิดขึ้นเมื่อศาลสูงสุดสหรัฐไดวินิจฉัยในคดี Diamond v. 
Chakrabarty, 206 USPQ 193 (1980) วา จุลินทรีย  
Pseudomonas aeruginosa ซึ่งไดจากกระบวนการตัดตอ
ทางพันธุกรรมและทําใหมันมีคุณสมบัติยอยสลาย
น้ํามันดิบเปนสิ่งมีชีวิตที่มิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
ดังนี้มันจึงเปนสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได [1]
บรรทัดฐานคําตัดสินดังกลาวทําใหระบบกฎหมาย
สิทธิบัตรของประเทศตางๆโดยเฉพาะในประเทศ
อุตสาหกรรมไดยอมรับใหมีการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต
ขึ้น 
[1] U.S. Supreme Court Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 
303 (1980) Diamond v. Chakrabarty
http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html

การจดสิทธิบัตรจุลินทรีย



กฎหมายไทยกับการจดสิทธบิัตรจลุนิทรีย

ภายใตกฎหมายสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ของไทย ไดเปดใหมีการจดสิทธิบัตร
ในจุลินทรียไดหากมิไดเปนจุลินทรียที่มีอยูตามธรรมชาติ ดังขอความที่
บัญญัติไวในมาตรา 9 ดังนี้
มาตรา 9 การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติ

(1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช

คําถามก็คือ อะไรคือจุลชีพ ? อะไรคอืจุลชีพที่ไมมีอยูตามธรรมชาติ ?



เอฟทีเอกับบดูาเปสต

ขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา

“ 3. ประเทศคูเจรจาตองใหสตัยาบันหรือลงนามในความตกลงตอไปนี้

.... d) สนธิสัญญาบูดาเปสต วาดวยการยอมรับระหวางประเทศในการรบัฝาก

จุลินทรยีสําหรบัรองรับขั้นตอนการจดสิทธิบตัร (1977) และแกไขป 1980 ….”

 ขอเรียกรองของสหภาพยุโรป

จากขอมูลการเจรจาความตกลงการคาของสหภาพยุโรปกับประเทศ จอรแดน 

ตูนีเซีย แอฟริกาใต โมรอ็คโค เม็กซิโก บังคลาเทศ เกาหลี อียปิต แอลจีเรีย เลบานอน 

และซีเรีย ระหวางป 1997 จนถึงปจจุบันนั้น สหภาพยโุรปผลักดันใหประเทศตางๆ

ขางตนตองลงนามเขาเปนสมาชิกในสนธิสัญญาบูดาเปสตทั้งสิ้น



อะไรคือสนธิสัญญาบูดาเปสต

• คือสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อรองรับขั้นตอนการจดสิทธบิัตร โดย
อนุญาตใหมีการ “รับฝากจุลชีพไวกับหนวยงานรับฝากระหวางประเทศเพื่อ
เปนประโยชนสําหรับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร" (deposits of 
microorganisms at an international depositary authority to be 
recognized for the purposes of patent procedure)

• ทั้งนี้เพื่อจุดมุงหมายใหเขากับหลักเกณฑของกฎหมายสิทธิบัตรที่ประสงค
ใหมีการเปดเผยขอมูลการประดษิฐอยางเพียงพอ ( sufficiency of disclosure)
ในระดบัที่ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น  (person skilled in the art) สามารถเขาใจ
อยางแจมชัดและสมบูรณเพียงพอที่จะดําเนินการตามได ซึ่งเปนหลักการ
ทั่วไปของกฎหมายสิทธิบัตร

http://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism
http://en.wikipedia.org/wiki/Patent
http://en.wikipedia.org/wiki/Sufficiency_of_disclosure
http://en.wikipedia.org/wiki/Person_skilled_in_the_art


การฝากจุลินทรยีเพื่อเปนสวนหนึ่งของการเปดเผยขอมูลยังเปน
ที่ถกเถียงในเชิงวิชาการและในหลายประเทศวาเปนการเปดเผยขอมูลอยาง
เต็มที่ (full disclosure of the invention) หรือไม ทั้งนี้เนื่องจาก “ทุกวันนี้ 
การใหสทิธิบัตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับสารชีวภาพนั้น การ
พิจารณานวัตกรรมหรอืขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นมีขอจํากัดเปนอยาง
มาก สิทธิบัตรที่ใหมักจะไมเฉพาะเจาะจงแตครอบคลุมแมสิ่งที่นักประดิษฐ
ยังไมทราบบทบาทหนาที่ของสิ่งที่ขอรับสิทธบิัตรนั้นเลย แนวโนมเชนนี้
เปนการขัดขวางการวิจัยและพัฒนา  ไมใชเพราะนักวิจัยหนาใหมจะตอง
จายคาธรรมเนียมสทิธิบัตรแพงๆเทานั้น แตเปนเพราะพบวาเรื่องที่จะวิจัย
นั้นถูกจดสิทธิบตัรครอบคลุมไปหมดแลว”[1]

[1] Sangeeta, Fager. El debate biopol ํtico en el แmbito europeo y alemแn. Bio-Politics Conference.
Fundacion Heinrich Boell. Mexico City. October 22-23, 2004 - Opinion of The Office of the Ombudsperson 
of the Republic of Costa Rica 

ปญหาเกี่ยวกับหลกัการการเปดเผยขอมูลนวัตกรรมอยางเพียงพอ



องคกรรับฝากระหวางประเทศ ( International Depositary Authority)

ปจจุบันมี  IDA  37 แหง อยูในประเทศตางๆ 21 ประเทศทั่วโลก (13/4/2007 )



องคกรรับฝากระหวางประเทศ ( International Depositary Authority)



• เซลลของสิ่งมีชีวิต เชน แบคทีเรยี รา สปอรของพืช และ eucaryotic cell lines

• genetic vectors ชิ้นสวนพนัธุกรรม (เชนพลาสมิด หรือ bacteriophage vectors หรือ ไวรัส ) 
ที่มีชิ้นสวนของยีนหรือ DNA  บรรจุอยู 

• สิ่งมีชีวิตที่ใชในการแสดงออกของยีน (ใชผลิตโปรตนีจาก DNA ที่กําหนด). มีระบบการผลิตที่
ใชในการแสดงออกของยีน อาทิ แบคทีเรยี ยีสต ไวรัส 

• เซลลพืชหรือสัตวที่เพาะเลี้ยงจากหองปฏิบตักิาร เชน ยีสต สาหราย โปรโตซัว เซลลของสัตว
ชั้นสูง เซลลไลนที่เพาะเลี้ยงจากหองปฏิบัติการ  เซลลจากการผสมเซลล ไวรัส 

• โฮสตที่มีชิ้นสวนพันธุกรรมอยูเชน vectors ออกาเนลลของเซลล   พลาสมิด  DNA, RNA,ยีน 
และ โครโมโซม

• กรดนิวเคลอิกบริสุทธิ์ ( purified nucleic acids) หรือ 

• ชิ้นสวนรบัฝากที่ยังไมสามารถจัดเปนสิ่งมีชีวติจุลชีพไดเชน “naked” DNA, RNA, or พลาส
มิด 

 สารชีวภาพที่ยินยอมใหมีการรับฝากไวภายใตสนธิสญัญา



สถานะของการรบัฝากตัวอยางจุลชีพภายใตกฎหมายสิทธิบัตรของไทย

ประเด็นที่นาสนใจก็คือ แมกระเทศไทยจะมไิดเปนสมาชิกในสนธิสัญญา
บูดาเปสต แตกรมทรัพยสินทางปญญาไดประกาศอนุญาตใหมผีูยื่นขอรับ
สิทธิบัตรสามารถฝากเก็บตัวอยางจุลชีพในสถาบันที่รบัฝากเก็บจุลชีพระหวาง
ประเทศจํานวน 22 สถาบัน* สถาบันรบัฝากจุลชีพตางประเทศ 3 สถาบัน และ
สถาบันในประเทศ 2 สถาบัน ตามรายละเอียดคําประกาศเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2542

• คณะผูวิจัยเห็นวาเปนการเอื้ออํานวยประโยชนฝายเดียวใหกับผูขอรับ
สิทธิบัตรจุลชีพตางชาติ
• ไมเปนประโยชนตอการเจรจาในการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาภายใตการ
เจรจาเอฟทีเอ

* จากการตรวจสอบมี 14 แหงที่เปน IDA



ประโยชนจากการเขาเปนภาคี

1) เอื้ออํานวยใหนักวิจัยหรือบรษิัททีม่ศีกัยภาพในตลาดตางประเทศ

สามารถจดสิทธบิัตรจุลชีพไดงายขึ้น

2) เปนเงื่อนไขในการสรางสถาบันรับฝากจุลินทรียซึ่งมมีาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดบัระหวางประเทศ 

3) ลดการสงออกเชื้อจุลินทรียไปเก็บใน IDA ตางประเทศ  (ตัวอยางเชน 

เหตุผลของประเทศอนิเดีย และนักกฎหมายไทยบางทาน)



1) การเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตปดชองทางในการออกกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติในการคุมครองทรัพยากรจุลินทรียของประเทศในอนาคต โดยในมาตรา 3 (2) 
ของสนธิสัญญา ที่ระบุวา “ไมมภีาคีสมาชิกใดทีอ่าจจะถูกเรียกรองใหตองปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เรียกรองซึ่งแตกตางจาก หรอื ที่เพิม่เติมเขามา จากที่กําหนดไวในความ
ตกลงนี้แลว ”

Article 3
Recognition and Effect of the Deposit of Microorganisms
(1)…………………………………………….
(2) As far as matters regulated in this Treaty and the 
Regulations are concerned, no Contracting State may require 
compliance with requirements different from or additional to 
those which are provided in this Treaty and the Regulations.

ผลกระทบ



• แมประโยคใน มาตรา 3(2) จะใชคําวา “may” ซึ่งมีน้ําหนักเบากวาคําวา 
“shall” แตเมื่อประกอบกับคําวา “no contracting party” ขอความวา “...no 
Contracting State may require compliance with requirements 
different…” นั้น นักกฎหมายระหวางประเทศวิเคราะหวาไมไดเปดทางให
ประเทศไทยสามารถออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อใหระบทุีม่าของสารชีวภาพได*

• ดังนั้นการทํา end note ในกรณีที่ประเทศไทยเขาไปภาคีเพื่อใหสามารถระบุ
ทีม่าของสารชีวภาพภายใตมาตราดังกลาวตามคําแนะนําของนักกฎหมาย
ทรัพยสนิทางปญญาบางทาน**จึงเปนไปไดยาก

ผลกระทบ

* รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล

** ดร.ธนิต ชังถาวร



ผลกระทบ

2) ความหมายและขอบเขตของคําวา “จุลชีพ” ตามแนวปฏิบัติของสนธิสัญญา
อาจทําใหแนวทางปฏิบัติและนโยบายการคุมครองสิทธิบัตรของประเทศ
ขยายไปถึงยอมรับการจดสิทธิบตัรในสิ่งมีชีวิต
“ความตกลงทริปสไมไดใหความหมายของ "จุลชีพ" ไว จึงทําใหประเทศ
สมาชิกมีอิสระที่จะตีความจํากัดขอบเขตของการคุมครองสิทธิบัตรจุลชีพ
เพียงใดก็ได“*

3) ผลกระทบตอการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ การไดรับความสะดวกใน
การจดสิทธิบัตรเพื่อขอรับการคุมครองในตางประเทศอาจไมคุมคากับ
ความยากลําบากในการเขาถึงนวัตกรรมจากสิทธิบัตรจุลชีพทีเ่ขามาขอรับ
การคุมครองในประเทศแตฝากจุลชีพไวในตางประเทศ 

* นนัทน อินทนนท



การเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทย

1) นักวิจัยและผูประกอบการทองถิ่นคนไทยสามารถพัฒนา

ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับจุลินทรียในระดับที่

สามารถนําไปประยุกตใชทางอุตสาหกรรมและมรีะดบัของนวัตกรรมที่

สามารถแขงขันไดหรือใกลเคียงกับตางประเทศ 

2) ปรับปรุงกฎหมายสทิธิบัตรหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ

เพื่อใหมกีารเปดเผยที่มาของทรัพยากรชีวภาพและจุลชีพในคําขอสิทธิบัตร 

3) แกไขประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา ฉบับวันที่ ลงวันที่ 27 

กันยายน 2542 ตามพระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนการ

เอื้ออํานวยประโยชนฝายเดียวใหตางชาติสามารถขอรับการจดสิทธิบัตรในจุล

ชีพไดสะดวก โดยไมตองฝากจุลชีพกับสถาบันในประเทศ



การเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทย

4) เตรียมการเพื่อจัดตั้งหนวยงานและสถาบัน

ภายในประเทศที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเปน “องคกรรับฝากจุล

ชีพระหวางประเทศ (International Depositary Authority -IDA)”

5) สรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของกับการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรจุลิ

นทรีย ใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายนี้ของประเทศ 



ขอเสนอทางเลอืกในการเจรจา

1) ยืนยันที่จะไมเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตในระยะเวลา

อันใกล นับตั้งแตปจจุบันจนถึงป 2014-2015 หรืออาจยืดไปเปน 2018-2019 

หากไมสามารถพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและใชประโยชนจากจุลชีพ/ขาด

กฎหมายภายในที่คุมครองทรัพยากรชีวภาพ/ไมมีสถาบันรับฝากจุลชีพที่มี

มาตรฐาน

2) ไมเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตแตยอมรับการเอื้ออํานวย

ความสะดวกใหมีการจดสิทธิบัตรจุลินทรียได โดยอนุญาตใหมีการรับฝากจุล

ชีพในประเทศที่ยื่นคําขอสิทธิบัตรได ภายใตเงื่อนไขทีป่ระเทศไทยตองมีการ

ปรับปรุงกฎหมายภายในใหระบุที่มาของทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน

ผลประโยชนที่เปนธรรม เชนเดียวกับอินเดีย

3) เขาเปนภาคีในสนธิสัญญา หากมีความเปนไปไดวาจะมีการ

ปรับปรุงสนธิสัญญาที่ยอมรับใหมีกลไก ABS-CBD



ขอเสนอทางเลอืกในการเจรจา
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