
สิทธิเกษตรกร
(Farmers’ Rights)

ดร.สงกรานต์  จติรากร 
  ที�ปรึกษาสาํนกัวิจยัและพฒันาขา้ว

15  มิถุนายน 2556



-  แหล่งผลติอาหารที�สําคญั

-  พชือาหารหลกั  และสินค้าเกษตร

-  บริโภค และส่งออก > 800,000 ล้านบาทต่อปี  -  บริโภค และส่งออก > 800,000 ล้านบาทต่อปี  
ส่งออกอนัดบั 15 ของโลก

-  มากกว่าร้อยละ 60  เป็นเกษตรกร 



   เกษตรกร

ผู้ทาํเกษตรกรรม

   เกษตรกรรม   เกษตรกรรม

การใช้ที�ดนิเพาะปลูกพชืต่างๆ 

รวมทั7งการเลี7ยงสัตว์ ประมง  และป่าไม้



ความเป็นมา

-  ให้การยอมรับสิทธิของนักปรับปรุงพนัธุ์พชืใหม่
     ( UPOV  1961) 

-  เกษตรกร  :  ธรรมชาตขิองเกษตรกร

�ปรับปรุงพนัธุ์  พฒันาพนัธุ์  คดัเลอืก

�รักษาพนัธุ์พชืไว้    

-  เกษตรกร  :  ธรรมชาตขิองเกษตรกร

-  ควรได้รับสิทธิ  เท่าเทยีมกบันักปรับปรุงพนัธุ์



  สิทธิเกษตรกร

  สิทธิของเกษตรกรถูกนําเสนอต่อ FAO พ.ศ. 2529 (1986)

  ที�ประชุมใหญ่ FAO ครั7งที� 5/1989 มติเอกฉันท์ รับรอง (2532)

เหตุผล

FAO, 1989

เหตุผล

�  สนบัสนุนเกษตรกรอนุรักษ ์และปกป้อง
ทรัพยากรพนัธุกรรมพืช และระบบนิเวศ

�  ยนิยอมใหเ้กษตรกรร่วมไดร้ับผลประโยชน์
จากการใชป้ระโยชน์



สิทธิที�เกดิขึ7นจากการมสี่วนร่วมของเกษตรกรที�ได้กระทําทั7งในอดตี  

FAO รับรอง พ.ศ. 2532 ว่าเป็น

สิทธิเกษตรกร

ปัจจุบัน และอนาคต  

ในการอนุรักษ์  การปรับปรุงพนัธุ์ และการทําให้เกดิการดาํรงอยู่ซึ�ง

ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื หรือแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพ

FAO, 1989



ความเท่าเทียมกนัระหว่างผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื

การมีส่วนร่วมที�จะอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

ความสมดุลย์ของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ความต้องการกาํเนิดสิทธิเกษตรกร

ความสมดุลย์ของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทางจริยธรรมเกี�ยวกบัภูมิปัญญาท้องถิ�น

Visser and Louwaars, 2007



หน้าที%สําคญัของเกษตรกรเกี%ยวกบัสิทธิ

มีส่วนช่วยให้ระบบกฎหมายเป็นธรรม

มีส่วนช่วยให้มกีารยอมรับการมีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมในด้านความมั�นคงด้านอาหาร



แหล่งกาํเนิด และศูนย์กลางความหลากหลายพชือาหาร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542 

  คุ้มครองสิทธิพื7นฐาน (เกบ็ ใช้ แลกเปลี�ยน หรือขยายพนัธุ์)

สิทธิเกษตรกร: ราชอาณาจักรไทย

  คุ้มครองสิทธิพื7นฐาน (เกบ็ ใช้ แลกเปลี�ยน หรือขยายพนัธุ์)

  คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพนัธุ์

  คุ้มครองสิทธิเกษตรกร  (พนัธุ์พชืใหม่ พนัธุ์พชืพื7นเมืองเฉพาะถิ�น)

พ.ร.บ. พนัธุ์พชื พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.2535 และพ.ศ.2550

  ควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธุ์ คุ้มครองสิทธิในการใช้เมลด็พนัธุ์มีคุณภาพ

  ขึ7นทะเบยีนพนัธุ์ และรับรองพนัธุ์



  สิทธิชุมชน   (มาตรา  66)

อนุรักษ์ หรือฟื7 นฟูจารีตประเพณ ีภูมปิัญญาท้องถิ�น         
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ�นและของชาติ

ชุมชน / ชุมชนท้องถิ#น /ชุมชนดั&งเดิม

ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ�นและของชาติ

มสี่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อม รวมทั7งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล และยั�งยนื

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550



  การอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมกบัรัฐ /ชุมชน

  สิทธิบุคคล   (มาตรา  67)

ทรัพยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชีวภาพ

  การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้ดาํรงชีพ
อยู่ได้อย่างปกต ิและต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมโดย  ไม่ก่อให้เกดิ
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดภิาพ คุณภาพชีวติของตน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550



พระราชบัญญตัคิุ้มครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542

สิทธิเกษตรกร /ชุมชน (5 ข้อ)

1.  ร่วมเป็นกรรมการ  (มาตรา 5)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที�มปีระสบการณ์ด้านการ

คณะกรรมการคุ้มครองพนัธุ์พชื

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที�มปีระสบการณ์ด้านการ
อนุรักษ์พฒันาหรือใช้ประโยชน์จากพนัธุ์พชื โดยให้คดัเลอืกจากการเสนอชื�อ
ของกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรของทุกภูมภิาค 
โดยต้องมีกรรมการจากภูมภิาคละอย่างน้อยหนึ�งคน

2.  ขอจดทะเบยีนพนัธุ์พชืใหม่  (มาตรา 15)

นักปรับปรุงพนัธุ์พชื = ผู้ซึ�งทําการปรับปรุงพนัธุ์พชืหรือ
พฒันาพนัธุ์จนได้พนัธุ์พชืใหม่



ตามพระราชบัญญตัคิุ้มครองพนัธุ์พชื พ.ศ.2542

สามารถกระทาํการได้ มาตรา 33(1)-(5)

1)  ไม่มวีัตถุประสงค์เพื�อใช้เป็นส่วนขยายพนัธุ์

2) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วจิัยพฒันา

3. การเพาะปลูกหรือขยายพนัธุ์

3) กระทําโดยสุจริต

4) เพาะปลูก หรือขยายพนัธุ์สําหรับพนัธุ์พชืใหม่ด้วยการใช้ส่วนขยายพนัธุ์ที�
ตนเองเป็นผู้ผลติ กรณีพนัธุ์พชืควรส่งเสริมการปรับปรุงพนัธุ์ สามารถเพาะปลูก
หรือขยายได้ไม่เกนิสามเท่า

5) ไม่มวีัตถุประสงค์การค้า



4.  ขอจดทะเบยีนพนัธุ์พชืพื7นเมืองท้องถิ�น   (มาตรา 45  และมาตรา47)

มาตรา 45  พนัธุ์พชืที�มอียู่เฉพาะในท้องที�ใด และชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ หรือพฒันา
พนัธุ์พชืดังกล่าวแต่ผู้เดยีว ให้ชุมชนนั7นมสีิทธิยื�นคําร้องต่อองค์กรปกครองท้องถิ�น
ที�ชุมชนนนั7นตั7งอยู่ในเขตปกครองให้ดาํเนินการยื�นคาํขอจดทะเบียนพนัธุ์พชื
พื7นเมอืงเฉพาะถิ�นแทนชุมชนดงักล่าวได้

มาตรา 47  เมื�อได้จดทะเบียนคุ้มครองพนัธุ์พชืพื7นเมอืงเฉพาะถิ�นของชุมชนใดแล้ว
ให้ชุมชนนั7นมสีิทธิแต่เพยีงผู้เดยีวในการปรับปรุงพนัธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย 
ผลติ ขาย ส่งออก นอกราชอาณาจักร หรือจําหน่ายด้วยประการใดซึ�งส่วน
ขยายพนัธุ์พนัธุ์ของพนัธุ์พชืพื7นเมอืงเฉพาะถิ�น



5.  ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์   (มาตรา 19(5), มาตรา 48  และมาตรา 52)

มาตรา 19(5) การขอจดทะเบียนพนัธุ์พชืใหม่ต้องมีรายการ 

(5)  ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที�มีการใช้พนัธุ์พชืพื7นเมืองทั�วไปหรือพนัธุ์พชืป่าหรือ
ส่วนหนึ�งส่วนใดของพนัธุ์พชืดงักล่าวในการปรับปรุงพนัธุ์สําหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า

มาตรา 48   ผู้ใดเกบ็ จัดหาร หรือรวบรวมพนัธุ์พชืพื7นเมืองเฉพาะถิ�น หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของพนัธุ์
พชืดงักล่าว เพื�อการปรับปรุงพนัธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวจิัยเพื�อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องทําพชืดงักล่าว เพื�อการปรับปรุงพนัธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวจิัยเพื�อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องทํา
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที�ได้รับจากการใช้พนัธุ์พชืพื7นเมืองเฉพาะถิ�นนั7น

มาตรา 52  ผู้ใดเกบ็ จัดหา  หรือรวบรวมพนัธุ์พชืพื7นเมืองทั�วไป พนัธุ์พชืป่า หรือส่วนหนึ�งส่วนใด
ของพนัธุ์พชืดงักล่าว เพื�อการปรับปรุงพนัธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวจิัยเพื�อประโยชน์ในทางการค้า 
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที� และทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นําเงนิรายได้
ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพนัธุ์พชื ทั7งนี7 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง



พระราชบัญญตัพินัธุ์พชื พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2535 และ 2550

  ไม่ได้กล่าวโดยตรง

ควบคุมคุณภาพเมลด็ที�จําหน่าย รักษาสิทธิในการใช้เมลด็พนัธุ์ดี

  ส่งเสริมให้มีการคดิค้นปรับปรุงพนัธุ์พชืใหม่

สิทธิเกษตรกร

  ส่งเสริมให้มีการคดิค้นปรับปรุงพนัธุ์พชืใหม่

  ป้องกนัการลกัลอบส่งพชืสงวนออกนอกราชอาณาจักร

  ขึ7นทะเบียนพนัธุ์พชืของตนกบักรมวชิาการเกษตร

  เป็นการรับรองคุณค่า และการใช้ประโยชน์



พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธุ์พชื และ สิทธิเกษตรกร  2544 

คุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่

สิทธิเกษตรกร: สาธารณรัฐอนิเดยี

คุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่

ให้สิทธิเกษตรกร – เกษตรกร คอื ผู้ทาํการ
กสิกรรม ผู้อนุรักษ์ และนักปรับปรุงพนัธุ์

Ramanan, 2006



สิทธิขึ7นทะเบียนพนัธุ์เกษตรกร หรือพนัธุ์ที�พฒันา

สิทธิได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียม

สิทธิได้รับการคุ้มครองจากศาล เกี�ยวกบัการละเมดิโดยสุจริต

สิทธิเกษตรกรกาํหนดไว้ (ต่อ)

สิทธิได้รับการคุ้มครองจากศาล เกี�ยวกบัการละเมดิโดยสุจริต

พนัธุ์ต่อยอดจากพนัธุ์เกษตรกร ไม่อนุญาตให้นําไปใช้เชิงการค้า 
ยกเว้นได้รับความยนิยอม

Ravi, 2004



สิทธิเกษตรกรกาํหนดไว้ คอื

สิทธิในการเกบ็ ใช้ หว่าน แลกเปลี�ยน ขาย

สิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พนัธุ์ ไปพฒันาเป็นพนัธุ์
การค้าการค้า

 สิทธิเกษตรกร หรือชุมชนที�จะได้รับผลตอบแทนจากการอนุรักษ์

สิทธิที�จะได้รับเมลด็พนัธุ์พชืจดทะเบียนอย่างเพยีงพอในราคาที�สมควร

สิทธิที�จะเรียกร้องความเสียหาย ถ้าพนัธุ์พชืไม่ดีดงัโฆษณา

Ravi, 2004



 สิทธิเกษตรกร:  สาธารณรัฐเปรู

แหล่งกาํเนิด และศูนย์กลางความหลากหลายพชืสําคญั

คุ้มครองภูมปิัญญาท้องถิ�น มุ่งเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ PGR

Muller,  2006

จากการใช้ PGR

คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพนัธุ์ในพนัธุ์พชืใหม่

ยอมรับประเพณกีารเกบ็รักษาพนัธุ์พชืพื7นเมอืง การใช้
ประโยชน์ และการแลกเปลี�ยนเชื7อพนัธุ์  การขายเมลด็พนัธุ์และ
การขึ7นทะเบียนพนัธุ์

คาํจํากดัความของสิทธิเกษตรกร



กฎหมายคุ้มครองพนัธ์พชืของประเทศอื�น

• เกษตรกรสามารถใช้เมลด็พนัธ์จากผลผลติของตนเพื�อการขยาย
ต่อไปได้  : สาธารณรัฐเยอรมนั สหราชอาณาจักร จีน ฟิลปิปินส์  

     เวยีดนาม ลาว มาเลเซีย

• ไม่ระบุชัดเจน : อนิโดนีเซีย สิงค์โปร์

• ไม่กล่าวถึงการให้สิทธิพเิศษต่อเกษตรกร : เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรเลยี  สหรัฐอเมริกา เกาหลี



สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยทรัพยากรพนัธุกรรมพชื       
เพื�ออาหารและการเกษตร (ITPGRFA)

  เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ พฒันามาจากข้อปฎบิตัิระหว่างประเทศว่าด้วย
ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื (IUPGR)

  ข้อปฏิบตัมิีผลทางกฎหมายและมีกฎเกณฑ์ (การเข้าถงึ และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์)ผลประโยชน์)

  ดูแลโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

  เกี�ยวข้องกบัพชือาหารและการเกษตรเท่านั7น                                    
              พชืพื7นเมอืงทั�วไป   พชืพื7นเมืองเฉพาะถิ�น  และพชืป่า

   รับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพนัธุกรรมพชืเพื�ออาหารและ
การเกษตรของตน และมอีาํนาจในการอนุญาต และกาํหนดกฎเกณฑ์การเข้าถงึ



ให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นที�เกี�ยวข้องกบั PGRFA

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมในการแบ่งปันผลประโยชน์ จากการใช้
ประโยชน์จาก PGRFA

ITPGRFA

สิทธิเกษตรกร (มาตรา 9)
ให้สิทธิสมาชิกดาํเนินการรับรองสิทธิเกษตรกร

ประโยชน์จาก PGRFA

ส่งเสริมเกษตรกรในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ เกี�ยวกบัการอนุรักษ์ และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั�งยนื

สิทธิดังกล่าวขึ7นอยู่กบัรัฐบาลของแต่ละประเทศตามความเหมาะสมและ
ไม่มีข้อความใดๆ จํากดัสิทธิเกษตรกร ในการเกบ็ การใช้ประโยชน์ การ
แลกเปลี�ยน และขายเมลด็พนัธุ์ /ส่วนขยายพนัธุ์ที�เกบ็จากไร่นาของตน



เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสํานักงานใหญ่ตั7งอยู่ที�กรุงเจนีวา 
ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ตั7งขึ7นเพื�อดาํเนินการบริหารจัดการ

การคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า

UPOV
UPOV

การคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ (International Convention for 

the Protection of New Varieties of Plants) เรียกสั7นๆ ว่า 

อนุสัญญายูพอฟ



ปี พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants) ซึ�งเรียกสั7นๆ ว่า อนุสัญญา

UPOV

ที�มาของอนุสัญญายูพอฟ

Protection of New Varieties of Plants) ซึ�งเรียกสั7นๆ ว่า อนุสัญญา
ยูพอฟ  เกิดขึ7นเป็นครั7 งแรกให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ หรือ
อาจเรียกว่า เป็นการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์
พชื (Plant Breeder’s Rights หรือ PBR) ที�มีความแตกต่างจาก
ระบบสิทธิบัตร



ขอบเขตสิทธิของนักปรับปรุงพนัธุ์ ตามมาตรา 14(1)
นักปรับปรุงพนัธุ์ได้รับสิทธิเดด็ขาดในพนัธุ์พชืคุ้มครอง

1. การผลติหรือการเพิ�มปริมาณส่วนขยายพนัธุ์

UPOV

สิทธิของนักปรับปรุงพนัธุ์

1. การผลติหรือการเพิ�มปริมาณส่วนขยายพนัธุ์
2. เงื�อนไขต่างๆ  เพื�อการขยายพนัธุ์
3. การเสนอขาย
4. การดาํเนินการขายและการดาํเนินการด้านการตลาด
5. การส่งออกและการนําเข้า
6. การเกบ็รักษาเพื�อวตัถุประสงค์ดงักล่าวข้างต้น



-  การกระทาํซึ�งไม่ได้หวงัผลทางการค้า

-  การกระทาํเพื�อการค้นคว้าทดลอง

UPOV

 ข้อยกเว้นในการใช้สิทธิของนักปรับปรุงพนัธุ์

-  การกระทาํเพื�อการปรับปรุงพนัธุ์อื�น ยกเว้นพนัธุ์ที�ปรับปรุงพนัธุ์
ขึ7นใหม่นั7นมลีกัษณะต่างๆ ส่วนใหญ่ที�ยงับ่งถงึลกัษณะของพนัธุ์
คุ้มครองอย่างชัดเจน หรือพนัธุ์ที�ยงัต้องอาศัยพนัธุ์คุ้มครองในการ
ผลติส่วนขยายพนัธุ์ทุกครั7ง

มาตรา 15(2)



ข้อยกเว้นในการให้สิทธิของนักปรับปรุงพนัธุ์พชื

ประเทศภาคสีมาชิกแต่ละประเทศ  สามารถที�จะให้สิทธิกบั
เกษตรกรตามความเหมาะสมในการใช้ พนัธุ์คุ้มครอง เพาะปลูก        
ในพื7นที�ของตนเอง

UPOV

ในพื7นที�ของตนเอง

มาตรา 15(2)



บทสรุป

สิทธิเกษตรกร เกดิจากความต้องการสิทธิเท่าเทียมกนั

FAO  รับรองสิทธิเกษตรกร

-  สิทธิจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร: ปรับปรุงพนัธุ์  อนุรักษ์-  สิทธิจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร: ปรับปรุงพนัธุ์  อนุรักษ์

-   สิทธิในการเกบ็เมลด็ /ส่วนขยายพนัธุ์ไว้ใช้ประโยชน์

ITPGRFA  กาํหนดไว้ในมาตรา  9



บทสรุป

สิทธิเกษตรกรกาํหนดไว้ชัดเจน
-  สาธารณรัฐอนิเดีย   สาธารณรัฐเปรู

ไม่กาํหนดโดยตรงในประเทศไทย แต่มีกล่าวไว้ไม่กาํหนดโดยตรงในประเทศไทย แต่มีกล่าวไว้

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(ส่วนที� 12 กล่าวถึงสิทธิชุมชน)

-  พระราชบัญญตัิพนัธุ์พชื พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.2535

-  พระราชบัญญตัิคุ้มครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542

และ พ.ศ.2550


