
ปญหาและทางออกเกี่ยวกับสิทธิบัตรกวาวเครือ
 
1. ความเปนมา 

เมื่อเร็วๆนี้มีขาวเผยแพรวากวาวเครือ(Pueraria mirifica )ซึ่งเปนพืชสมุนไพรสําคัญของไทยได
ถูกจดสิทธิบัตรแลวโดยบริษัทจากเกาหลีและญี่ปุน โดยทั้งสองสิทธิบตัรมีนักวิจยัของไทยเกี่ยวของอยู
ดวย 

สิทธิบัตรแรกเปนสิทธิบัตรสหรัฐ  หมายเลข 6,352,685 มีบริษัทโคซี ่(Kose Corporation )
บริษัทเครื่องสาํอางยักษใหญของญี่ปุนซึง่ตั้งอยูที่โตเกยีว และบริษทัชิราโตริ (Shiratori 
Pharmaceutical Co., Ltd. ) ซึ่งตั้งอยูที่เมอืงชิบะ(Chiba) เปนผูถือครอง(Asignee) โดยไดมีการยืน่ขอ
สิทธิบัตรเมื่อวนัที ่22 ธันวาคม 2543 และไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 ทั้งนี้โดยมีขอถือสิทธิ
ครอบคลุมกวางขวางถึง 20 รายการ 

 
We claim:  
1. A external composition for skin comprising, as an essential ingredient, a liquid extract of a dried root lump 
of Pueraria mirifica;  
wherein said liquid extract comprises an extraction solvent which is at least one selected from the group 
consisting of water, lower alcohol, liquid polyhydric alcohol; and  
wherein said external composition for skin contains 0.00001 to 5 wt % of said liquid extract of said dried root 
lump of Pueraria mirifica as dried solid in the composition.  
2. The external composition for skin according to claim 1, wherein the liquid extract of the dried root lump of 
Pueraria mirifica is a melanine formation inhibition agent.  
3. The external composition for skin according to claim 2, further comprising one or more active ingredient 
selected from the group consisting of a melanine formation inhibition agent, an anti-oxidant, an anti-
inflammation agent, and an untraviolet-ray shielding ingredient.  
4. The external composition for skin according to claim 3, wherein said melanine formation inhibition agent is 
selected from the group consisting of vitamin C, derivatives and salts of vitamin C, placenta extract, licorice 
extract, coix seed extract, scutellaria root extract, and seaweed extract.  
5. The external composition for skin according to claim 3, wherein the antioxidant is selected from the group 
consisting of vitamin E, derivatives and salts of vitamin E, ginseng extract, astaxanthine, balm mint extract, 
and Alnus firma Siebold, et Zucc. extract.  
6. The external composition for skin according to claim 3, wherein the anti-inflammation agent is selected 
from the group consisting of glycyrrhizinic acid, glycyrrhetinic acid, derivatives and salts of glycyrrhizinic acid 
and glycyrrhetinic acid, aloe extract, beefsteak plant extract, mugwort extract and matricaria extract.  
7. The external composition for skin according to claim 3, wherein the ultraviole-ray shielding ingredient is 
selected from the group consisting of 2-ethyhexyl p-methoxy cinnamate, oxybenzone, 4-tert-butyl-
4'methoxydibenzoylmethane, titanium oxide, micronized particule titanium oxide and zinc oxide.  
8. An anti-aging composition for skin comprising, as an anti-aging ingredient, the liquid extract of claim 1.  
9. The anti-aging composition for skin according to claim 8, further comprising one or more active ingredient 
selected from the group consisting of a cell activation agent, an anti-oxidant, an anti-inflammation agent, a 
humectant and an ultraviolet-ray shielding ingredient.  
10. The anti-aging composition for skin according to claim 9, wherein the cell activation agent is selected 
from the group consisting of vitamin A, derivatives and salts of vitamin A, vitamin C, derivatives and salts of 
vitamin C, estradiol, placenta extract, yeast extract, apricot extract, lime extract, raspberry extract, asparagus 
extract, almond extract, soybean extract, centella extract, tomato extract, malt root extract and seaweed 
extract.  
11. The anti-aging composition for skin according to claim 9, wherein the anti-oxidant is selected from the 
group consisting of vitamin B, derivatives and salts of vitamin B, vitamin E, derivatives and salts of vitamin E, 
dibutylhydroxytoluene, dibutylhydroxyanisol, mannitol, carotenoid, quercetin, quercitol, ginkgo extract, 
flavonoid, saxifrage extract, Siberian ginseng extract, ginseng extract, and Alnus firma Siebold. et Zucc. 
extract.  
12. The anti-aging composition for skin according to claim 9, wherein said humectant is selected from the 
group consisting of an amino acid, derivatives and salts of amino acid, mucopolysaccharide, derivatives and 
salts of mucopolysaccharide, phospholipid, derivatives of phospholipid, sweet hydrangea leaf extract, aloe 
extract, cactus extract, coltsfoot extract, quince seed extract, glycerol, and 1,3-butylene glycol.  
13. The anti-aging composition for skin according to claim 9, wherein said ultraviolet-ray shielding ingredient 
is selected from the group consisting of 2-ethylhexyl p-methoxy cinnamate, oxybenzone, and 4-tert-butyl-4'-
methoxy dibenzoylmethane, titanium oxide, micronized particle titanium oxide and zinc oxide.  
14. The external composition for skin according to claim 1, wherein said lower alcohol is methyl alcohol or 
ethyl alcohol.  
15. The external composition for skin according to claim 1, wherein said polyhydric alcohol is glycerol, 
propylene glycol or 1,3-butylene glycol.  
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16. The external composition for skin according to claim 1, wherein said dried root lump of Pueraria mirifica is 
extracted in said extraction solvents at room temperature for about 1 to 5 days; said extracted being filtered; 
said filtrate being stayed at room temperature for aging; said aging filtrate being filtered to form the liquid 
extract of said dried root lump of Pueraria mirifica.  
17. A method for preparing the external preparation for skin according to claim 1 comprising:  
extracting said dried root lump of Pueraria mirifica in said extraction solvents at room temperature for about 1 
to 5 days to obtain a liquid extract;  
filtering said liquid extract to collect a filtrate;  
allowing said filtrate to stay for about 1 week for aging;  
filtering said aging filtrate to collect the liquid extract of said dried root lump of Pueraria mirifica.  
18. A method for inhibiting melanine formation on skin comprising:  
applying the external preparation according to claim 1 to skin to inhibit melanine formation on skin.  
19. The anti-aging composition for skin according to claim 11, wherein said carotenoid is astaxanthine.  
20. The anti-aging composition for skin according to claim 11, wherein said flavonoid is scutellaria root 
extract, or balm mint extract.  

 
สิทธิบัตรที่สองเปนสทิธิบัตรสหรัฐหมายเลข 6,673,377  ถือสิทธิโดยบริษัทเกาหลีชื่อ Cheil 

Jedang Corporation  อางคุณสมบัติสารสกัดที่ชวยขยายเตานมและทําใหเตานมเตงตึง มีขอถือสิทธิ์
ทั้งหมด 6 รายการ บริษทันีย้งัไดจดสิทธิบตัรภายใตระบบความรวมมอืสิทธิบัตรระหวางประเทศ (PCT)
ดวย โดย PCT Filed: August 28, 2000 PCT NO: PCT/KR00/00961 PCT PUB.NO.: WO01/15718 
PCT PUB. Date: March 8, 2001 

 
What is claimed is:  
1. An extract derived from Pueraria mirifica having an effect on improving breast firmness, breast 
enlargement and wrinkle removal from the breast, wherein said extract is prepared by the steps of:  
drying tubers, roots, stems, leaves and/or tissue-cultured calluses of Pueraria mirifica, optionally by spray-
drying, freeze-drying and/or vacuum-drying;  
pulverizing the dried tubers, roots, stems, leaves, and/or tissue cultured calluses into pieces or powders and 
then immersing the plant pieces or powders in a mixture of methanol and water;  
extracting the mixture; and  
filtering the resulting extract and then concentrating it in a vacuum to remove the solvent.  
2. A method for preparing an extract from Pueraria mirifica having an effect on improving breast firmness, 
breast enlargement and wrinkle removal from the breast, comprising the steps of:  
drying tubers, roots, stems, leaves and/or tissue-cultured calluses of Pueraria mirifica at 40-90.degree. C. for 
2-9 hours with a hot-air drier;  
pulverizing the dried tubers, roots, stems, leaves, and/or tissue cultured calluses into pieces or powders and 
then immersing the plant pieces or powders in a mixture of methanol and water (80/20, v/v);  
extracting said mixture at 50.degree. C. for 6 hours; and  
filtering the resulting extract and then concentrating it in a vacuum to remove the solvent.  
3. A method for manufacturing foods, beverages, pharmaceutical products and/or cosmetics that comprise a 
Pueraria mirifica extract having an effect on improving breast firmness, breast enlargement and wrinkle 
removal from the breast, said method comprising the steps of:  
drying tubers, roots, stems, leaves and/or tissue-cultured calluses of Pueraria mirifica at 40-90.degree. C. for 
2-9 hours by use of a hot-air drier;  
pulverizing the dried tubers, roots, stems, leaves, and/or tissue cultured calluses into pieces or powders, 
immersing the plant pieces or powders in a mixture of methanol and water (80/20, v/v) and then extracting 
the mixture at 50.degree. C. for 6 hours; and  
using the resulting extract as a sole material or combining the extract with a base, a diluent, an additive, a 
dye, an active agent, a surfactant, a wetting agent, an anti-oxidant and/or other additives suitable for use in 
foods, beverages, pharmaceutical products and/or cosmetics at an amount of 0.1-99.9% by weight or volume 
based on the total weight or volume of the food, beverage, pharmaceutical product or cosmetic.  
4. The method as set forth in claim 3, wherein said products comprise said extract at an amount of 0.1-
99.9%, and are in the form selected from the group consisting of pills, capsules, packages, bottles, and 
boxes.  
5. The method as set forth in claim 3, wherein inorganic calcium or organic calcium is further added to the 
food, beverage, pharmaceutical product and/or cosmetic.  
6. A method of improving breast firmness, enlarging breast size, or removing wrinkles from the breast, said 
method comprising applying the extract according to claim 1 to said breast to improve breast firmness, 
enlarge breast size, or remove wrinkles from the breast.  
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เร่ืองสิทธิบัตรหรือสิทธิในทรพัยสินทางปญญาเปนเรื่องซับซอน เนื่องจากเรื่องนีม้ีไดมีฐานรากมา

จากสังคมไทย แตเปนเรื่องทีม่าจากสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกที่ผลักดันใหประเทศอื่นๆตองออก
กฎหมายเพื่อปกปองสทิธิทีเ่ปนประโยชนกบัเขา ศาสตราจารยวิสุทธิ ์ใบไม นักวิชาการเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชวีภาพของไทยเคยเปรียบเทียบดวยเหตุผลงายๆวา เปนเพราะสังคมไทยเรามีความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรตางๆมากกวา เราจึงไมคอยหวงกนัความรู สังเกตดูวาถาชาวบานหรือ
เกษตรกรเขาคดิอะไรหรือประดิษฐอะไรขึ้นได ก็มักจะเอาไปเผยแพรใหเปนทีท่ราบกันโดยกวางขวาง 
และมีความสขุที่เหน็ผูอ่ืนใชประโยชนจากสิ่งที่ตนเองประดิษฐ 

การรักษาของหมอพืน้บานในชุมชนก็มิไดตั้งอยูบนความคิดของการแสวงหาประโยชน ดงัคํา
เกาแกที่ใชกนัทั่วไปวา “ยาขอ-หมอวาน” เปนตน การถายทอดความรูจากตัวเองไปใหคนอืน่ก็ไมไดเอา
เร่ืองเงนิทองผลประโยชนเปนหลกั แตจะดวูาคนที่ไดความรูไปจากตนนั้นเปนคนดมีคีุณธรรมหรือไม
เปนตน 
 เมื่อประเทศอตุสาหกรรมเผยแพรเร่ืองทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตรยา การคุมครองนัก
ปรับปรุงพันธุพืช สิทธิบัตรในสิ่งมชีีวิต เปนตน ปญหากเ็กิดขึ้น เพราะวาสทิธิในทรัพยสินทางปญญา
เหลานั้นไมไดถูกคิดขึ้นมาจากอากาศ แตสวนใหญลวนเอาความรูดั้งเดิมนั้นเองมาตอยอด เอาพันธุพืช
พันธุสัตวและจุลินทรียหรือที่เรียกรวมวา “ทรัพยากรชีวภาพ” นั้นเองมาสกัดเอาสารสําคัญบาง เอา
เนื้อเยื่อบาง เอาพนัธุกรรมบาง มาจดสทิธิบัตร  

เปนทีท่ราบกนัทัว่ไปวาทรัพยสินทางปญญาประมาณครึ่งหนึง่ทีเ่กี่ยวของกับเร่ืองยา อาหาร 
และการเกษตรลวนแลวแตเอาภูมิปญญาดั้งเดิมและเอาทรัพยากรชีวภาพของประเทศกําลงัพฒันาหรือ
ประเทศในเขตรอนมาใชเปนฐาน  เมื่อทศวรรษที่ 2520 ตัวแทนการคาของสหรัฐซ่ึงเปนตัวตั้งตวัตีให
ประเทศตางๆออกกฎหมายปกปองอุตสาหกรรมยาของเขานัน้ เขาใชคําวา “โจรสลัดทรัพยสินทาง
ปญญา” (Intellectual piracy)สําหรับประเทศกําลงัพฒันาซึ่งลอกเลียนยาของเขาไป คุณแพ็ต มูนนี ่ซึ่ง
เปนนกักิจกรรมเร่ืองทรพัยากรพันธกุรรมชาวแคนาดา อดรนทนไมไดจงึตอบโตกลับประเทศ
อุตสาหกรรมและพวกบริษัทยาไปวา พวกนั้นตางหากที่เปน “โจรสลัดชีวภาพ”(Biopiracy) เพราะขโมย
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นจากประเทศเขตรอนและประเทศกาํลังพฒันาไปใช 

ประเทศอุตสาหกรรมผลักดนั “ขอตกลงทรัพยสินทางปญญาที่เกีย่วกบัการคา” หรือทริปส
(TRIPs) เปนเครื่องมือของเขาในระดับระหวางประเทศเพื่อผลักดันกฎหมายทรพัยสินทางปญญา 
ประเทศกําลงัพัฒนาก็ตอบโตโดยการผลักดันหลักเรื่อง “สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ”เขาไปไว
ในขอตกลงอนสัุญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ(CBD)และสนธิสัญญาวาดวยทรพัยากร
พันธกุรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร(ITPGR-FA)เพื่อปกปองพนัธกุรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของ
ตน 

นี่คือความเปนมาพืน้ฐานกอนมาทําความเขาใจปญหาของทรพัยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
กวาวเครือ 
 
2. ประเภทของทรัพยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกับกวาวเครือ 

หากผูใดจะอางสิทธิท์รัพยสินทางปญญาเกี่ยวกบักวาวเครือ เขาสามารถขอรับสิทธิที่เกี่ยวของ
ไดดังตอไปนี้ คือ 

1) สิทธนิักปรับปรุงพนัธุในสายพนัธุพืช(Plant breeder’s right หรือ Plant variety protection) 
ผูที่จะจดสทิธใินทรัพยสินทางปญญาประเภทนี้ไดตองพสูิจนใหเหน็กอนวาไดผสมพนัธุทาํใหเกิด
กวาวเครือสายพันธุใหมข้ึนไมใชเอากวาวเครือที่พบในธรรมชาติมาขอรับการคุมครอง ประเทศไทยและ
หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายประเภทนีบ้ังคับใชแลว อยางไรก็ตามจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไมมี
ใครขอรับการคุมครองสายพันธุกวาวเครอืแตประการใด  

อยางไรก็ตามในประเทศไทยและประเทศที่เปนเจาของความหลากหลายทางชีวภาพได
กําหนดใหพืชพื้นเมืองทั้งหลายทัง้ที่เปนสายพันธุ(variety)และชนิดพนัธุ(specy)เปนสมบัติของประเทศ 
ซึ่งใครก็ตามทีต่องการจะใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาว ตองมีการขออนุญาต และทําสัญญาสวน
แบงผลประโยชนกอน  ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
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2) สิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต(Patenting on living orgnism) เปนการใชหลักเกณฑการจดสิทธิบัตร
อุตสาหกรรมมาใชกับส่ิงมีชวีิต ดังนั้น ยนี เนื้อเยื่อ สายพนัธุ และอ่ืนๆกส็ามารถจดสทิธิบัตรได  
ตัวอยางเชน นักวจิัยจากคอรแนล Pam Ronald จดสิทธิบัตรยีน XA21 ซึ่งมีคุณสมบัติตานทานโรคขอบ
ใบแหงจากขาวปาในประเทศมาลี  กรณี John Moore ชาวสหรัฐถูกหมอจาก UCLA Medical Center 
ชื่อ  David W. Golde จดสิทธิบัตรในเนื้อเยื่อของเขา หลงัจากหมอพบวาเนื้อเยื่อของเขาที่ถกูตั้งชื่อวา 
Mo cell ผลิตสารที่รักษาโรคได  หรือการจดตัวสิ่งมีชวีตินั้นเลย เชน การจดสิทธิบตัรจุลินทรียที่
ดัดแปลงพันธกุรรมแลวเพื่อยอยคราบน้าํมัน  การจดสิทธิบัตรหนูมะเร็ง(Onco mouse)ซึ่งเกิดจากการ
ผสมพันธุทาํใหหนูกลายเปนมะเรง็ไดงายเพื่อใชในการทดลองทางการแพทย เปนตน  กฎหมายประเภท
นี้สวนใหญมีเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ในขณะทีป่ระเทศทัว่โลกสวนใหญตอตานเพราะกอใหเกิด
การผูกขาดอยางมาก  

ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้สามารถใชกฎหมายสิทธิบัตรจดสายพนัธุพืช(Variety)ไดดวย และ
เปนทีน่ิยมเชนกันเพราะใหอํานาจในการผกูขาดมากกวาสิทธินกัปรับปรุงพันธุ  สวนในกรณีประเทศ
ไทยนัน้ อนุญาตใหจดสิทธบิัตรจุลินทรียที่ดัดแปลงพนัธุกรรม แตไมอนุญาตใหจดสิทธิบัตรในพชืหรือ
สัตว  โดยในกรณีเกี่ยวกับกวาวเครือนั้นขณะนี้ยงัไมพบการจดสิทธิบตัรดังกลาวนี้ในตางประเทศ 

3) สิทธิบัตรสารสกัดจากพชื (Product Patent)  หลังจากนกัวิจยัพบสารออกฤทธิ์สําคัญที่เอา
มาใชประโยชนทางอุตสาหกรรมไดก็จะจดสารดังกลาว ตัวอยางเชน บริษัทซังเกียวจดสิทธิบัตร 
“Plaonotol” ซึ่งเปนสารที่สกดัไดจากเปลานอยของไทย ประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญยอมรับสิทธบิัตร
ประเภทนี ้และตองการผลักดันใหประเทศอื่นๆยอมรับดวยเพราะประเทศเหลานัน้มคีวามสามารถ
มากกวาในการวิจัยสารสกัดออกฤทธิ์ตางๆ สําหรับในประเทศไทยนัน้กฎหมายสทิธิบตัรปจจุบันไม
อนุญาตใหมกีารจดสิทธิบัตรสารสกัดจากพืช  

การจดสิทธิบตัรสารสกัดจากกวาวเครือของทัง้เกาหลีและญี่ปุนมิไดระบุสารออกฤทธิ(์Active 
Ingredient) แตประการใด ระบุเพียงวาเปนสารสกัดซึง่ถอืวาเปน crude extract เทานั้น 

4) สิทธิบัตรในกระบวนการผลิต (Process Patent) ประเทศไทยและประเทศตางๆทั่วโลกสวน
ใหญครอบคลุมการจดสิทธบิัตรประเภทนี ้ บริษทัเกาหลแีละบริษัทญีปุ่น(สองบริษัท)ขางตนนอกจาก
จดสิทธิบัตรสารสกัดและคุณสมบัติในการนําไปใชแลว ยังจดสิทธิบัตรในกระบวนการผลิตดวย โดย
สิทธิบัตรของญี่ปุนครอบคลุมการใชหวักวาวเครือไปใชประโยชน สวนกรณีของเกาหลีนัน้ครอบคลุมทั้ง
หัว ราก ใบ ลําตน และแมแตกลุมเนื้อเยื่อ(Callus)ดวย 
 
3. ปญหาอยูที่ไหน 
 กรณีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกบักวาวเครือครั้งนี้ เปนไปโดยละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ 
ละเมิดตอกฎหมายภายในของไทย และ”อาจจะ”ขาดคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิบัตรตามระบบกฎหมาย
สิทธิบัตรของตางประเทศเอง 

1) การละเมิดสิทธิของประเทศไทยเหนือทรัพยากรชวีตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 ปจจุบันระบบกฎหมายที่เกีย่วของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญานัน้ มิไดมีเฉพาะกรอบ
กฎหมายทรพัยสินทางปญญาแบบอุตสาหกรรมแตเพียงอยางเดียวเทานัน้ แตมีกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิของรัฐ(sovereign right) และสิทธิของเกษตรกรและชุมชน (farmer’s and community’s 
right) เหนือทรัพยากรชวีภาพและภูมิปญญาทองถิ่นดวย ดังที่ปจจุบนัไดมีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชวีภาพ และสนธิสัญญาพันธกุรรมพืชวาดวยอาหารและการเกษตร ซึ่งถอืวาเปน
ขอตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (binding agreement)  
 สิทธิบัตรของญี่ปุนนัน้ชัดเจนวามีนกัวิจยัหรือนักประดษิฐ(Inventor)ผูหนึง่ซึ่งอยูในทีมที่ไดรับ
สิทธิบัตรไดเขามาวิจัยกวาวเครือในประเทศไทย อีกทั้งยงัมีนกัวิจยัไทยนํากวาวเครือของไทยไปวิจยัที่
ญี่ปุน(แมจะไมมีชื่ออยูในฐานะนักประดษิฐ)  สําหรับสิทธิบัตรของเกาหลนีั้นยิ่งแจงชัดเพราะวานกั
ประดิษฐ(Inventor)นั้น เปนนักวจิัยไทยเอง  
 การจดสิทธิบตัรทั้งสองกรณีจึงเปนการละเมิดสิทธิของประเทศไทยในอนุสัญญาทีท่ั้งเกาหลี
และญี่ปุนตางก็เปนภาคทีี่ตนเองไดใหสัตยาบันไว 
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 2) การละเมิดกฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 
 กฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทยออกมาบังคับใชเมื่อวนัที ่25 พฤศจิกายน 2542 ซึง่ถือวาได
ออกมาในระหวางที่มกีารวจิยัของนกัวิจัยที่เกี่ยวของกบักวาวเครือ หากพิจารณาในรายละเอียดการจด
สิทธิบัตรของเกาหลยีื่นเสนอสิทธิบัตรสหรัฐเมื่อวันที่ 6 กรฎาคม 2544 และยื่นเสนอตอ PCT(Patent 
Corporation Committee)  เมื่อ  28 กรกฎาคม 2543  สวนกรณีของญี่ปุนมีการยื่นเสนอของรับ
สิทธิบัตรสหรฐัเมื่อ วนัที่ 22 ธันวาคม 2543 ดังนัน้การวจิัยทัง้สองกรณีจึงตองอยูภายใตกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชป 2542 ซึ่งถือวากวาวเครือเปนพนัธุพชืปา หรืออาจถือไดวาเปนพชืทั่วไปก็ได(ในกรณี
ที่มีการปลูกในไรนา) 
 ในมาตรา 52 ของกฎหมายระบุวา “ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพชืพื้นเมืองทั่วไป พนัธุ
พืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจยัเพื่อ
ประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที ่และทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชน โดยใหนาํเงนิรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” โดยความผิดในการไมปฏิบตัิ
ตามมาตรานีน้ั้น “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีแ่สนบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ” ตาม
มาตรา 66 
 3) สิทธิบัตรทีจ่ดอาจขาดคุณสมบัติความใหมตามกฎหมายสหรัฐ 
 สิทธิบัตรของบริษัทเกาหลีและญี่ปุนที่ไดรับจากสหรัฐอเมริกานัน้อาจขาดองคประกอบเรื่อง
ความใหม การจดสิทธิบัตรภายใตกฎหมายสหรัฐนัน้ตองมีองคประกอบ 3 ขอสมบูรณคือ ความใหม 
สามารถประยกุตใชไดทางอตุสาหกรรม และตองมีข้ันตอนการประดษิฐที่สูงขึ้น แตการจดสิทธิบตัร
ดังกลาวอาจขาดความใหมทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของสารสกัดจากกวาวเครือ เชนการชะลอความแก 
การเพิม่ขนาดของเตานม เปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูหมอยาและคนทั่วไป รวมทั้งไดรับการบันทึกไวใน
ตํารายาเกาแกของไทยดวย  หากพิสูจนไดวาสิทธิบัตรดังกลาวขาดองคประกอบการขอรับสิทธิบัตร 
ประเทศไทยกส็ามารถเรยีกรองใหมกีารเพกิถอนสทิธิ์ดังกลาวได  
 มีกรณีเดียวกนันี้เกิดขึ้นแลว ตัวอยางเชน ประเทศอินเดยีโดย India's Council for Scientific 
and   Industrial Research (CSIR), ไดเรียกรองใหมีการเพิกถอนสิทธิใ์นขมิ้นชนั (Curcuma longa) 
ของมหาวทิยาลัยฟลาเดลเฟยจนเปนผลสาํเร็จเนื่องจากขออางสิทธิ์เกีย่วกับคุณสมบัติของผงขมิน้ชันใน
การรักษาบาดแผลที่ผิวหนงันั้นปรากฎอยูในตําราและการปฏิบัติของอินเดียมานานนับเปนพนัป  
นอกเหนือจากนี้อินเดียยังประสบผลสําเร็จในการเรียกรองใหสํานักงานสิทธิบัตรของยุโรปยกเลกิ
สิทธิบัตรในสารสกัดจากสะเดาของบริษัทแหงหนึง่ดวยเหตุผลเดียวกนัดวย 

บริษัทเหลานัน้ไดสิทธิบัตรเพราะวาไมมีผูใดคัดคานในสหรัฐและไมปรากฎวาไดมงีานวิจยัหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของกวาวเครือดังกลาวในประเทศนัน้มากอน ดังนัน้ถาสามารถพิสูจนไดถงึ
ความใหมก็สามารถยืน่ขอเรียกรองใหมีการเพิกถอนสิทธไิด  

  
4. ทางออกในกรณกีวาวเครือ 

ปญหาของการจดสิทธิบัตรเปลานอยในอดีตเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนัน้ยังขาดกติการะหวาง
ประเทศและกฎหมายภายในที่จะคุมครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของเราเอง แตใน
ปจจุบันนั้นสภาพการณทางนโยบายดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปแลวพอสมควร  

ทางออกในการแกปญหานี้อาจทาํไดพรอมๆกันหลายๆวธิีการดังตอไปนี ้
 
1) กรมวิชาการเกษตร ที่ดูแลกฎหมายคุมครองพันธุพืชป 2542 จะตองเรียกนักประดิษฐ หรือ

เจาของสทิธิบตัร หรือผูที่เกีย่วของกับการวิจัยสทิธิบัตรกวาวเครือทัง้สองรายการมาใหขอมูลเกีย่วกับ
รายละเอียดการวิจัยวาไดทาํเมื่อใดและอยางไร จากขอมูลเบื้องตนทราบวานักวิจัยที่เกี่ยวของทั้งสอง
สิทธิบัตรมีคนไทยเกี่ยวของอยูดวยทั้งสิน้ โดยในกรณีสิทธิบัตรของเกาหลนีั้นมีชื่อนกัวิจัยของไทยเปนผู
ประดิษฐ(Inventor) ในขณะที่กรณีสิทธบิัตรญี่ปุนนัน้ นักวิจัยหลักชาวญี่ปุนไดมาทาํวิจัยรวมกับเร่ือง
กวาวเครือในมหาวิทยาลยัในประเทศไทยอีกทั้งมีนกัวิจยัชาวไทยมากกวา 1 คนไปทาํงานวิจัยที่
มหาวิทยาลยัชิบะซึ่งเปนที่ตั้งของบริษทัชิราโตริไปพรอมๆกันดวย 

 5 



ดวยเหตทุี่มหีลักฐานชัดเจนเชนนี ้กรมวิชาการเกษตร จะตองดําเนนิการเพื่อใหผูทีเ่กีย่วของ
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว อาจถือวากรณีนี้เปนกรณีตัวอยางกรณแีรกของการบงัคับใชกฎหมายโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาต ิพรอมๆกับที่ตองคํานึงถึงการสนับสนนุและสงเสริมใหนักวจิัย
ของประเทศสามารถทํางานวิจัยไดอยางเต็มที่ไปพรอมๆกันดวย 

2) สํานักนโยบายและแผน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่
ดูแลอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ และจะเปนเจาภาพในการประชุมพิเศษเรื่องการ
เขาถึงและแบงปนผลประโยชนในตนป 2548 นั้น ควรหยิบยกกรณีกวาวเครือข้ึนมาเปนกรณีศึกษา
พิเศษในการประชุมดังกลาว นอกจากจะเปนการกดดันผูที่จดสิทธบิัตรโดยไมเหมาะสมโดยประเทศ
สมาชิกเปนจาํนวนมากแลว อาจใชเวทีดังกลาวเปนการเจรจาระดับรัฐบาลตอรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

3)การยื่นเรื่องใหมีการเพิกถอนสิทธิ(์revoke) ภายใตกฎหมายสหรัฐ เร่ืองนี้ควรทําโดยการ
ประสานความรวมมือระหวางกรมทรพัยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย กับกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก โดยใชหลักฐานที่เรามทีั้งหมดไมวาจะเปนหลักฐานจากหมอยาพื้นบาน ตํารา
ยา เอกสารวชิาการ ตลอดจนประสบการณการใชประโยชนจากกวาวเครือที่แพรหลายในประเทศไทย 
เปนเครื่องมือในการขอใหเพกิถอน โดยอางเหตวุาการประดิษฐดังกลาวขาด “ความใหม”อันเปน
หลักเกณฑสําคัญของการจดสิทธิบัตร  การตอสูในกรณีนี้อาจมีขอจาํกัดอยูบางเพราะเปนการตอสู
ภายใตระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แตก็มีหนทางทีป่ระเทศจะไดรับชัยชนะ หรืออาจไดชัยชนะแค
บางสวน เชน ลดจํานวนขออางสทิธที่ไมถกูตองไปได เปนตน  ตัวอยางเชนรัฐบาลอนิเดียตอสูใหมกีาร
เพิกถอนสทิธบิัตรของบริษัทไรซเทคที่เกีย่วกับขาวบัสมาติ จนในที่สุดตองมีการถอนขอถือสิทธจิาก 16 
ขอ เหลือเพียง 3 ขอเทานัน้ เปนตน 

 
กรณีกวาวเครือเปนเพยีงยอดภูเขาน้ําแข็งของปญหาโจรสลัดชีวภาพเทานั้น ขณะนีม้ีทรัพยากร

ชีวภาพเปนจาํนวนมากทีก่ําลังถูกฉกฉวยไปใชประโยชนโดยไมถูกตอง  ถาหากหนวยงานตางๆไมทํา
หนาที่อยางเขมแข็ง และมทีศันคติที่ผิดๆดังที่เปนอยู ภูมปิญญาของเราและพนัธุพชืตางๆของเรากจ็ะ
ถูกขนไปใชประโยชน ประเทศไทยก็จะเปนแคเพียงผูปลูกวัตถุดิบสมุนไพรสงไปขายใหกับตางชาติ
เหมือนกับที่เปนมานัน่เอง 
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