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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเจรจาเอฟทีเอระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั้น สหภาพยุโรปมีแนวโนมจะเสนอให
ประเทศไทยขยายการคุมครองพันธุพ ืชใหเปนไปตามอนุสัญญา UPOV1991 ใหประเทศไทยเขาเปนภาคีใน
สนธิสัญญาบูดาเปสต(Budapest Treaty) และขยายการคุมครองสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิต
(Patenting on Life-forms) เหมือนกับที่ไดเจรจาและลงนามในความตกลงกับหลายประเทศที่ผานมา
การยอมรับขอเสนอของสหภาพยุโรปจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการบังคับ
ใชพ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สิทธิบตั ร พ.ศ.2522 และจะกระทบกับกลไกการขออนุญาต
และแบงปนผลประโยชนในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ละเมิดสิทธิเกษตรกร และหลักการสิทธิอธิปไตย
ของประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปดโอกาสให
บรรษัทขามชาติผูกขาดพันธุพ ืช และใชกฎหมายสิทธิบัตรในการครอบครองทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
จากการประมวลผลกระทบทางเศรษฐกิจพบวา โดยเบือ้ งตนจะทําใหเกษตรกรตองจายคาพันธุพชื
แพงขึ้นตัง้ แต 2-6 เทา หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 52,179- 114,390 ลานบาท เสียโอกาสไดรับการแบงปน
ผลประโยชนจากการที่บริษทั และสถาบันวิจัยตางๆเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพคิดเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 10,740,400,000 – 48,928,000,000 ลานบาท/ป และปดโอกาสวิสาหกิจ/บริษทั ของทองถิน่
ในการพัฒนายาทีม่ าจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นคิดเปนมูลคาประมาณ 59,798 ลาน
บาท/ป รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 122,717 - 223,116 ลานบาท/ป ซึ่งไมคุมคากับการที่
บริษัทบางกลุม ไดรับสิทธิ GSP ซึ่งมีมูลคาเพียง 34,560 ลานบาท/ปเทานัน้ ทั้งนี้ไมรวมผลกระทบระยะยาว
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนานวัตกรรมของทองถิ่น ความมัน่ คงทางอาหาร และโอกาสของประเทศไทยในการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของภูมิอากาศ วิกฤตพลังงาน
และปญหาสิง่ แวดลอมที่คุกคามประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
ผูศึกษาเห็นวาการเจรจาในสองเรื่องคือการเขาเปนภาคียปู อฟ 1991 และการขยายสิทธิบัตรใน
สิ่งมีชีวิตเปนเรื่องที่ไมควรหยิบยกขึน้ มาเจรจา โดยตองยืนยันใหประเด็นทรัพยสนิ ทางปญญาทั้งสองเรื่องนี้
อยูภายใตกรอบความตกลงขององคการการคาโลกเทานั้น สวนการเขาเปนภาคีบดู าเปสตนนั้ ควรยอมรับ
เมื่อระดับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยใกลเคียงกับสหภาพยุโรปมากกวานี้ และมี
หลักประกันเกีย่ วกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนของทรัพยากรชีวภาพตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารนาโงยา(Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and
the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on
Biological Diversity)
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Executive Summary
Thailand has been negotiating a Free Trade Agreement (FTA) with the EU since early
2013. It is clear that the EU will propose that Thailand ratify the International Convention for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV 1991), the Budapest Treaty and extend patents to
cover life forms, proposals which the EU has demanded of many countries.
Acceptance of the proposed EU-FTA text on Intellectual Property Rights related to
biodiversity would affect Thai farmers’ rights on biodiversity, especially access and benefit
sharing under the Thai Plant Varieties Protection (PVP) Act of 1999 and the Thai Patent Act
1979. These proposals would lead to the corporate monopolisation of the seed market and
control over genetic resources, and would affect the country’s sovereign right on biodiversity
and local knowledge under the Convention on Biological Diversity.
This study found that under the proposed EU FTA texts, Thai farmers would have to pay
2-6 times higher seed costs or a total of 52,179 - 114,390 million baht extra per year, the
country would lose 10,740,400,000 – 48,928,000,000 million baht/year in benefits that should be
shared from the foreign companies who access and utilise our genetic resources and would
lose 59,798 million baht/year as foreign patents would bar local companies developing
medicines from genetic resources and local knowledge. These costs, a total of 122,717 223,116 million baht/year, are very much in excess of the 34,560 million baht expected profit
from maintaining low tariffs for the export of GSP goods to the EU if the Thailand-EU FTA were to
be signed. These estimates do not take into account the long term effects which may be
anticipated such as losses of local innovations on biodiversity, food security nor the loss of
opportunity for Thailand to use and develop our local knowledge and biodiversity to face future
problems such as; climate change, the energy crisis, and environmental problems, etc.
This study concludes that the Thai government should not ratify UPOV 1991 and should
not extend patent protection to cover life forms; however it is possible to negotiate on Budapest
Treaty on the grounds that Thailand has developed local biotechnology close to the level of EU
members and EU members accept our benefit sharing mechanism which complies with the
Convention on Biodiversity principles and the Nagoya Protocol.
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คํานํา
ตามที่รัฐบาลไทยไดเริ่มดําเนินการเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป โดยไดมีการเปดเจรจาเปนครั้ง
แรกระหวางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงบรัสเซลส โดยคาดวาจะใชระยะเวลาในการเจรจาใหแลว
เร็จภายใน 18 เดือนนั้น หนึ่งในหัวขอการเจรจาที่สาํ คัญที่สุดหัวขอหนึง่ คือ การเจรจาวาดวยเรื่องทรัพยสนิ
ทางปญญา
นอกเหนือจากประเด็นเกีย่ วกับการขยายการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาในประเด็นเรื่องยาแลว
ประเด็นการเจรจาที่อาจสงผลกระทบตอประเทศทีห่ ลายฝายหวงใยมากที่สุดประเด็นหนึง่ คือการขยายการ
คุมครองสิทธิบัตรไปสูสิ่งมีชีวิต (patenting life forms) และการขยายการคุมครองสายพันธุพ ืชตาม
อนุสัญญา UPOV 1991 เปนตน
ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา มีกลุมนักวิชาการและผูที่ติดตามเกี่ยวกับประเด็นทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนหนึง่ ที่ไดทําการศึกษาผลกระทบหากมีการขยาย
การคุมครองสิทธิบัตร โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายใตความตกลงการคาเสรีกบั ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ และ
สหภาพยุโรป เปนตน อยางไรก็ตามงานศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาเฉพาะประเด็น ยังไมมีการศึกษาหรือ
สังเคราะหผลของการศึกษาดังกลาวเพื่อมาประมวลผลกระทบทั้งทางบวกและลบในกรณีการเจรจาเอฟที
เอระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรปโดยตรง ที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะอยางยิง่ การประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ
งานศึกษาวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคในการประมวลและสังเคราะหผลกระทบทัง้ ในทางบวกและลบ
อยางรอบดาน อีกทัง้ สามารถประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจ หากมีการเจรจาประเด็นทรัพยสินทางปญญา
ภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ซึง่ จะเปนประโยชนตอรัฐบาล หนวยงาน
ของรัฐที่ทาํ หนาที่เจรจา รัฐสภา รวมไปถึงประชาชนทัว่ ไปที่อาจจะไดรับผลจากความตกลงดังกลาว
งานศึกษานี้ดาํ เนินการโดยมูลนิธิชวี วิถี (BIOTHAI) ซึ่งเปนองคกรที่ตดิ ตามเกี่ยวกับประเด็น
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ในแงการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชน
ไปจนถึงการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
ทั้งนี้โดยมีที่ปรึกษาซึง่ เปนผูท รงคุณวุฒิดา นตางๆรวม 5 ทานคือ รศ.ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผศ.ดร.ปยะ
ศักดิ์ ชอุมพฤกษ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนายสุรเดช อัศวินทรางกูร
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยสนิ ทางปญญา เปนผูใหความเห็นและเสนอแนะในแงมุมตางๆ
นอกเหนือจากที่ปรึกษาที่มีรายชื่อขางตนแลว รายงานชิน้ นีย้ ังไดรับคําแนะนําจากผูท รงคุณวุฒิของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่งประกอบไปดวย นพ.วิพุธ พูลเจริญ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานา
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นนท รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ เพื่อปรับปรุงใหรายงานมีความสมบูรณมากขึ้นกอนนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มูลนิธิชวี วิถีขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ไดใหการสนับสนุนโครงการ
ศึกษาผลกระทบจากขอเสนอความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรปตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และหวังเปนอยางยิ่งวางานศึกษานีจ้ ะไดถูกนําไปใชประโยชนในการทําความ
เขาใจประโยชนและผลกระทบของความตกลงดังกลาว เพื่อใหเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได
มูลนิธิชวี วิถี
กันยายน 2556
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บทที่ 1
บทบาทความสําคัญและมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ความสําคัญของพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานรากการดํารงอยูของสรรพชีวิตในโลกซึง่ รวมถึงมนุษยดวย
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยทมี่ ผี ลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพในทีส่ ุดแลวจะทําลายความอยูรอดของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ในที่สุด
ประเทศไทยตัง้ อยูในพื้นที่เขตรอนบริเวณที่มีความหนาแนนและความหลากหลายทางชีวภาพมาก
ที่สุด (Hotspot) ในเขตที่เรียกวา ในทางชีวภูมิศาสตร (Biogeography) ประเทศไทยตั้งอยูในเขตชีวภูมิศาสตรอินโดมาลายัน (Indo-Malayan Realm)1 โดยทางตอนเหนือของประเทศตั้งอยูในเขตอนุภมู ิภาค
อินโดจีน (Indo-Chinese Sub-region) ในขณะทีท่ างตอนใตตั้งอยูในเขตอนุภูมิภาคซุนดา (Sundaic Subregion) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรดังกลาวนอกเหนือจากทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาตนเองใหมวี ัฎจักรชีวิตที่
อาศัยอยูในพืน้ ที่เหลานี้เปนการเฉพาะหรือที่เรียกวาสิง่ มีชีวิตประจําถิน่ แลว ที่ตั้งทางภูมิศาสตรดังกลาวยัง
เปนจุดกึง่ กลางของศูนยกลางกระจายพันธุข องพรรณพืช 3 เขต2 คือ Indo-burma, Annmetic และ
Melesia อีกทั้งยังเปนที่รวมของพันธุสัตว 3 เขต คือ Sino-Himalayan, Indo-Chinese และ Sundaic

1
2

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) (2539) ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
สมศักดิ์ สุขวงศ(2536) ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน, สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
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ในกรณีประเทศไทยนัน้ แมเรามีพนื้ ที่เพียง 0.36 ของผืนแผนดินของโลกแตเรากลับมีความหลากหลาย
ของพันธุพืชพันธุสัตวสงู มากคิดเปนสัดสวนเฉลีย่ ถึงประมาณ 10% ของโลก3
ตารางแสดงจํานวนและสัดสวนสิง่ มีชีวิตในประเทศไทยเปรียบเทียบกับของโลก4

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีพันธุกรรมพืชและสัตวที่ใชในการเกษตร
ยังไดรับอิทธิพลจากบทบาทของชุมชนตางๆที่ไดอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวย ความหลากหลายของสายพันธุตางๆของทัง้ พืชและสัตวจึงสัมพันธเกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนพืน้ เมืองและชุมชนเกษตรกรรมตางๆ อยางแยกกันไมออก ในหลาย
กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนยายพืชและสัตวระหวางวัฒนธรรม พืชหรือสัตวเหลานั้นไดถกู คัดสรรใช
ประโยชนโดยคนรุนแลวรุนเลาจนในที่สุดไดกลายเปนพันธุพชื ใหม เปนพันธุพ ืชที่ไดรับการคัดเลือกคัดพันธุ
จนเหมาะสมกับสภาพภูมินเิ วศนและการใชประโยชนของชุมชน กลายเปนพันธุพ ืชของเฉพาะถิน่ ของชุมชน
นั้นๆ5
คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพอาจจําแนกเปน 5 เรื่องสําคัญ ดังนี้
1.1 คุณคาในแงการค้ําจุนสรรพชีวิตทัง้ หมด (Web of life) หมายถึงชีวิตทุกชีวิตในโลกตั้งแต
3

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ-สวทช.(2554) ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศไทย การพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ (2555-2559) และโปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพภายใตภายใตแผนกลยุทธการวิจัยและ
พัฒนา สวทช.ระยะที่สอง (2554-2559)
4
BRT Magazine December 2008
5
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และคณะ (2544) สิทธิชุมชนและสิทธิเกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น, สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ระดับจุลินทรียไปจนถึงมนุษยนนั้ ลวนเชือ่ มโยงถึงกันโดยแยกไมออก การดํารงอยูข องสิ่งมีชวี ิตหนึ่งตอง
สัมพันธกับอีกหลายชีวิตเสมอ สิ่งมีชวี ิตเหลานี้ลว นทําหนาที่อยางหลากหลายและอิงอาศัยกัน เชน
จุลินทรียย อยสลายดินและแรธาตุ ซากสิง่ มีชีวิตอื่นๆเพื่อเปนอาหารใหกับพืชและสัตว ในขณะที่มนุษยอยู
รอดไดจากการบริโภคพืชและสัตว เปนตน ในแงนี้ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงมี
ความสําคัญโดยไมอาจประเมินคาทางเศรษฐกิจได
1.2 เปนแหลงอาหารและยารักษาโรคของชุมชนทองถิน่ ตางๆทั่วโลก ชุมชนตางๆในทัว่ โลก
ดํารงชีวิตไดจากการบริโภคอาหารและยาที่ไดจากความหลายทางชีวภาพที่ชมุ ชนตางๆไดสืบทอดรักษา
และพัฒนามาเปนระยะเวลาอันยาวนาน แมในสังคมอุตสาหกรรมจะบริโภคอาหารหลากหลายนอยลง แต
ควรตระหนักดวยวายังคงมีพชื และสิ่งมีชวี ิตอีกเปนจํานวนมากกวาหลายเทาที่เรายังไมรูจักและสามารถ
เปนอาหารและพัฒนาเปนยาสําหรับมนุษยในอนาคตได เชนเดียวกับทีส่ มุนไพรและภูมิปญญาทองถิน่ ที่ได
สืบทอดกันมานานนัน้ ยังคงเปนทางเลือกสําคัญของคนในโลกไมยกเวนประชาชนในประเทศอุตสาหกรรม
1.3 เปนฐานของเศรษฐกิจทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นเปนจํานวนมากยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทยมีนับหมื่นชุมชนที่ยงั คงสามารถเก็บเห็ด ผักพื้นบาน และปลาจาก
แหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อนํามาเปนอาหารและขายในทองถิน่ ความหลากหลายทางชีวภาพยังเปนฐาน
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑระดับตําบลและวิสาหกิจของชุมชนตางๆ จากรายงานของธนาคารโลก
(World Bank) ไดประมาณการวาชุมชนตางๆ ในประเทศไทยใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแตละปมีมูลคาถึง 75,000-300,000 ลานบาท6
1.4 ใชสําหรับการพัฒนาสายพันธุพชื และสัตวในการปรับปรุงพันธุ (Conventional plant
& animal breeding program) การพัฒนาสายพันธุพชื และสัตวลวนแลวแตตองอาศัยฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติในการตานทานตอโรคแมลงศัตรูพืช หรือความ
เหมาะสมในการใชสายพันธุด ังกลาวในภูมนิ ิเวศตางๆ ตลอดจนการรับมือกับปญหาใหมๆที่เกิดขึ้น เชน การ
แปลงของภูมิอากาศ เปนตน
1.5 เปนฐานทรัพยากรสําหรับเทคโนโลยีชวี ภาพและอุตสาหกรรมสมัยใหม เทคโนโลยีพนั ธุ
วิศวกรรมในทุกสาขาตองใชหนวยพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวติ เปนรากฐาน ทัง้ ที่เปนสารพันธุกรรม และชุด
ขอมูลทางพันธุกรรมที่ไดจากการศึกษาและวิจัยสิง่ มีชวี ติ ชนิดตางๆ เทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทมากมากใน
อุตสาหกรรมอาหาร ยารักษาโรค และพลังงาน ฐานทรัพยากรชีวภาพจึงยิ่งมีความสําคัญมากยิง่ ขึ้นทุกทีใน
อนาคต
6

การประเมินมูลคาดังกลาวอางอิงจาก รายงานเรื่องยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ ป
2555 จัดทําโดยสถาบันวิจัยแหงชาติ(วช.) แตผูศึกษาประเมินวามูลคาดังกลาวนาจะนอยกวานี้ เนื่องจากการคํานวณ
มูลคาทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ไมควรใชตัวเลขจํานวนหมูบานทั้งหมดให
ประเทศไทยมาเปนฐานในการคิด แตควรใชตัวเลขของหมูบานที่ยังใกลชิดกับฐานทรัพยากรชีวภาพซึ่งมีอยูประมาณ 1/3
ของจํานวนหมูบานทั้งหมด
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2. มูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 ขอจํากัดของการวิเคราะหศกั ยภาพทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ
หลายฝายยอมรับรวมกันวา การวัดมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพเปนเรื่อง
ซับซอนและยากทีจ่ ะประเมินไดอยางครอบคลุม เนื่องจากความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีความสําคัญ 2 ประการ คือ
1) คุณคาสํารอง (option value)7 ของความหลากหลายทางชีวภาพเปนคุณคาของทรัพยากร
ชีวภาพที่มนุษยอาจจะมองไมเห็น หรือยังเห็นไมเดนชัด จึงเก็บสํารองไวกอนจนกวาคุณคาของทรัพยากร
นั้นจะชัดเจนขึน้ ในอนาคต ตัวอยางเชน มีการประเมินวาพืชในเขตศูนยสูตรมีสารเคมีที่สามารถใชรกั ษาโรค
ที่รายแรง เชน เอดสและมะเร็งได ดังนัน้ ทัง้ ๆที่ยังไมมกี ารศึกษาและใชประโยชนจากพืชดังกลาวไดใน
ปจจุบัน แตมคี วามจําเปนอยางยิ่งที่ควรอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในเขตศูนยสูตรใหมากที่สุด
สําหรับการศึกษาคนควาตอไป
2) คุณคาในฐานะระบบที่สนับสนุนการดํารงอยูของชีวติ (Life support system) โดยเหตุทวี่ า
ความหลากหลายทางชีวภาพนัน้ เปนสวนหนึง่ ของระบบที่สนับสนุนการดํารงอยูของมนุษยและสรรพชีวิต
อื่นทัง้ หมด ในแงนี้มูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพจึงเปนเรื่องที่ไมอาจประเมินได
ตัวอยางเชน “การประเมินราคาชนิดพันธุไ มในทองตลาด มักจะประเมินจากตนทุนและความตองการของ
ผูใชโดยไมรวมคา O2 ที่พืชนํามาใชสันดาปอาหาร CO2 และแสงทีพ่ ืชใชสังเคราะหอาหาร หรือการทําไม
เมื่อตัดไมใหญมา 1 ตน จะเกิดคาเสียโอกาสจากไมใหญนั้น เชน O2 ที่พืชปลอยออกมาสูบรรยากาศ CO2
ที่พืชตรึงเขาไป ปริมาณการคายน้าํ ทีน่ ําไปสูการเกิดฤดูกาล การใหความรมเย็น เปนที่อยูอาศัย และเปน
อาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น ใบไมหรือกิ่งไมรว งจะเปนที่อยูอาศัยและอาหารของจุลินทรีย และสลายกลายเปน
ปุยกลับคืนสูพ ชื ซึ่งคุณคาทางกายภาพและทางชีวภาพเหลานี้ นายทุนมิไดรวมเขาไวในราคาของไมตนนัน้
ดังนัน้ คุณคาทัง้ หมดทางเศรษฐกิจ (total economic value) ของความหลากหลายทางชีวภาพยังไมใช
คุณคาทั้งหมดของสิ่งแวดลอม (total environmental value) ซึ่งคุณคาทั้งหมดของสิง่ แวดลอมรวมไปถึง
คุณคาที่ประเมินเปนตัวเงินไมได และคุณคาที่มนุษยไมไดเปนผูกําหนดเขาไป”8
2.2 กรอบการศึกษาเพื่อประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
7

สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ(2550) โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมตาม
แนวทางพระราชดําริ ศูนยศึกษาแนวทางพระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
8
สุมนฑา และคณะ (อางแลว)
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อยางไรก็ตามเมื่อการกําหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศสวนใหญในโลกใชการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลักในการตัดสินใจ การประเมินเพื่อใหผทู เี่ กี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและสาธารณชน
ไดตระหนักเกีย่ วกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมูลคาทางเศรษฐกิจที่ใหญทสี่ ุดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ลาสุดคือโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุม
ของรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศ G8+5 เมื่อเดือนมีนาคม 2007 เพื่อริเริ่มกระบวนการศึกษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ ตนทุนของความสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความลมเหลวในการปกปองเปรียบเทียบกับตนทุนในการอนุรักษทมี่ ีประสิทธิภาพ ปจจุบัน
โครงการดังกลาวอยูภายใต UNEP
ระหวางการประชุม CBD COP-10 ที่นาโงยา ญี่ปุน ในป 2010 TEEB ไดเผยแพรรายงานวิจัย
หลายชิ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ งานวิจยั เรื่อง TEEB Ecological and Economic Foundations ไดนําเสนอ
กรอบความคิดพื้นฐานและกรอบวิธีคิด (methodologies) สําหรับการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเอาไว9

โดยจากกรอบดังกลาวไดนําไปสูการวางกรอบการคํานวณมูลคาทัง้ หมดของความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามกรอบยอยดังนี้

9

TEEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. Edited
by Pushpam Kumar. Earthscan, London and Washington
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ที่มา : ปยพร เปกขัด และปยะทิพย เอี๋ยวพานิช โครงการ ECO‐BEST, GIZ

อยางไรก็ตามงานศึกษาของ TEEB สวนใหญชี้ใหเห็นถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจในกรณีที่เกิด
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพเปนสําคัญ งานศึกษาในโครงการนีจ้ ึงเปนเพียงจุดเริ่มตนของ
การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต โดยเปาประสงคหลักของ
การศึกษาเพื่อชี้ใหผูที่เกี่ยวของกับการกํากับนโยบายของประเทศ และภาคเอกชนไดตระหนักมากขึ้นใน
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเปนสําคัญ มากกวามุง ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งหมด
ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยตรง
2.3 การคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจทัง้ หมดของความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
งานวิจยั ชิ้นสําคัญและอาจเปนชิ้นเดียวของการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งหมดของโลก คืองานศึกษาเมื่อป 1997 ชื่อ The value of the world’s
ecosystem services and natural capital ซึ่งดําเนินการโดย Robert Costanza10 จาก Insitute for
Ecological Economics, University of Maryland และคณะ ซึ่งประกอบไปดวยนักวิชาการดาน

10

Robert Costanza et al (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital NATURE
Volume 387, 15 May 1997
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เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร นิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอมจากหลายมหาวิทยาลัย โดยสวนใหญอยูใน
สหรัฐอเมริกา มีบางสวนที่อยูในยุโรป และลาตินอเมริกา
งานศึกษาดังกลาวประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจาก 17 ประเด็นของการใหบริการทางนิเวศ เชน
การผลิตและสมดุลของแกส ภูมิอากาศ น้าํ ดิน แรธาตุ การผลิตอาหาร การผสมเกสร วัตถุดิบ ทรัพยากร
ชีวภาพ กีฬา-สันทนาการ ไปจนถึงคุณคาทางวัฒนธรรม เปนตน ผลการศึกษาซึ่งประมวลจากเอกสารตางๆ
พบวามูลคาอยางต่าํ ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศมีมูลคาเฉลีย่ 33 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ/ป หรือมากกวา GNP11 ของโลก 1.8 เทาตัว (มูลคา GNP ของโลก ณ ป 1997 อยูที่ 18 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ)
Costanza และคณะไดตั้งขอสังเกตที่สาํ คัญและเนนย้ําเอาไวดวยวา งานศึกษาดังกลาวเปนเพียง
จุดเริ่มตนของการทําความเขาใจเกี่ยวกับมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
จําเปนตองมีการศึกษาในเรือ่ งดังกลาวในรายละเอียดลงลึกไปในแตละสาขา และดวยขอจํากัดของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เมือ่ สูญหายไปแลวก็ยากที่จะฟนฟูกลับมาเปนเหมือนเดิมได มูลคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพจะมีมูลคาพุง ขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตจนอาจเขาใกลสิ่งที่เรียกวา “ประเมินคา
มิได”(Infinity)
2.4 การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกีย่ วกับยาและ
สมุนไพรของโลก
ในเอกสาร Note on Economic Value of Biodiversity ซึ่งรวบรวมโดยสํานักเลขานุการอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Secretariat of the Convention on Biological Diversity) เพื่อ
ประกอบการประชุมเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ ไดใหภาพ
ของมูลคาทางเศรษฐกิจเอาไวดังนี้
- ประมาณครึ่งหนึ่งของยาสังเคราะหทง้ั หมดไดมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้โดยรวม
ถึงยาทีม่ ีมูลคาสูงสุด 10 ใน 25 อันดับแรกที่มยี อดขายสูงสุดในสหรัฐอเมริกา
- มูลคาของยาสมุนไพรของโลกมีมูลคาประมาณ 60,000 ลานเหรียญสหรัฐ/ป ในป 2002 (WHO
2002)12 (อยางไรก็ตามมูลคาทางเศรษฐกิจของสมุนไพรเพิ่มสูงขึน้ อยางรวดเร็ว โดยการศึกษาเมื่อป 2008
พบวามูลคาการตลาดของสมุนไพรคิดเปนมูลคา 83,000 ลานเหรียญ) 13

11

GNP ยอมาจากคําวา Gross National Product ภาษาไทยแปลวา " ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน " หรือ " ผลิตภัณฑ
ประชาชาติมวลรวม " หมายถึง มูลคาเบื้องตนของผลผลิตที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิตในรอบหนึ่งป เชน GNP ของไทย
คือ มูลคาเบื้องตนของสินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตโดยปจจัยการผลิตของไทย (ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ ทุก
อยางตองเปนของไทย) โดยจะเปนการผลิตภายในอาณาเขตของประเทศไทยหรือไมก็ตาม
12
WHO traditional medicine strategy 2002–2005. Geneva: WHO; 2002.
13
WHO(2011)The World Medicines Situation 2011, Traditional Medicines: Global Situation, Issues And
Challenges.
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- ระหวางป 2002-2003 สัดสวน 4 ใน 5 ของสารเคมีใหมที่ผลิตออกมาทัว่ โลกมีแรงจูงใจ
(Inspired) มาจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
- ยาที่ใชสําหรับตานมะเร็งทัง้ หมดนั้น 42% ไดมาจากธรรมชาติ และ 34% เปนสารกึ่งธรรมชาติ
(Semi-natural)
จากขอมูลขางตน ประมาณการวามูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพทีน่ ําไป
ผลิตยาของโลกปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 60% ของมูลคาของยาที่จาํ หนายอยูในโลก14 หากประเมินจาก
มูลคาของตลาดยาของโลกซึ่งมีมูลคา 954 พันลานเหรียญสหรัฐในป 201115 ดังนัน้ สัดสวนของยาที่ผลิตได
จากทรัพยากรชีวภาพจะมีมลู คารวมกันประมาณ 572.4 พันลานเหรียญสหรัฐ และหากรวมมูลคาของ
ตลาดสมุนไพรซึ่งมีมูลคา 83,000 ลานเหรียญแลว มูลคาโดยรวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่ใชเปน
ยาจะมีมูลคาสูงถึง 655.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
เมื่อป 1999 Kerry ten Kate and Sarah Laird ไดประมวลการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน
ในอุตสาหกรรมดานตางๆ ในงานชื่อ “The commercial use of biodiversity: access to genetic
resources and benefit-sharing” พบวามูลคาตลาดของอุตสาหกรรมสาขาตางๆทีใ่ ชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพมีมูลคาระหวาง 500-800 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึง่ นาจะต่ํากวาการประเมินของ TEEB
มาก ตามตารางตอไปนี้

14

Pavan Sukhdev presentation in TED Talk,
http://www.ted.com/talks/lang/th/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature.html
15
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/TopLine%20Market%20Data%20&%20Trends/2011%20Topline%20Market%20Data/Regional_Pharma_Market_by_Spending_2011-2016.pdf
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2.5 มูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ดังเปนที่ทราบโดยทัว่ ไปวา ประเทศไทยตัง้ อยูบนภูมินิเวศที่เปนหนึง่ ในศูนยกลางความหลากหลาย
ทางชีวภาพของโลก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.) ประเมินวาประเทศไทยมีความ
หลากหลายของชนิดสิง่ มีชีวติ ราวรอยละ 10 ของโลก ประกอบดวยพันธุพืชประมาณ10,000 ชนิด นก 980
ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 300 ชนิด สัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้าํ สะเทินบก 490 ชนิด ปลา 2,800
ชนิด และจุลินทรีย 150,000 ชนิด16
2.5.1ภาพรวมมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
หากเราใชสัดสวนของความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวไปใชในการคํานวณมูลคาทาง
เศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใชงานศึกษาของ Costanza เปนฐาน มูลคาทางเศรษฐกิจ
ของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยมีมูลคาสูงถึง 3.3 ลานลานเหรียญสหรัฐ17 เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคา GNP ของประเทศซึง่ มีมูลคา 157.3 พันลานเหรียญสหรัฐเมื่อป 2535 แลว18 มูลคา
ทางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศมีมลู คาสูงกวา GNP ของประเทศถึง
21 เทา
การคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจดังกลาว อยางนอยที่สดุ ก็ใหภาพความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพวา ฐานทรัพยากรดังกลาวมีความสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ดํารงชีวิตของไทยในอนาคตเพียงใด และการบริหารจัดการทรัพยากรดังกลาวไมใหเสือ่ มโทรมหรือถูกใช
ประโยชนโดยมิชอบมีความสําคัญเปนอยางยิง่ ตอประเทศไทยและคนในสังคมไทยทั้งหมด
2.5.2 มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑยาและสมุนไพรของประเทศไทย
จากการศึกษาของนุศราพร เกษสมบูรณและคณะ19พบวา มูลคาการจากการวางระบบการรายงาน
ขอมูลมูลคาการผลิต และนําเขาผลิตภัณฑยาใหม พบวาในป 2553 ประเทศไทยมีการผลิตยา
ภายในประเทศ (ไมรวมแบงบรรจุ) คิดเปนมูลคา 46,895,753,527 บาท มูลคานําเขา 99,663,791,613
บาท สงออกคิดเปนมูลคา 12,077,467,549 บาท และมูลคาการบริโภคยาในประเทศในราคาผูโภค เทากับ

16

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2011) ยุทธศาสตรงานวิจัยของประเทศไทย การพัฒนาคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพ (2555-2559)
17
มูลคาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมูลคา 33 ลานลานเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเมื่อคิดวาสัดสวนความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยคิดเปน 10% ของสัดสวนความความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด มูลคาความหลากหลาย
หลายทางชีวภาพของประเทศไทยจึงคิดเปน 33ลานลานเหรียญ x 0.1 = 3.3 ลานลานเหรียญสหรัฐ
18
http://www.tradingeconomics.com/thailand/gross-national-product
19
รายงานฉบับสมบูรณการวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทําบัญชีรายจายยาแหงชาติ
(Research and Systems Development for National Drug Account) มิถุนายน 2555
19

144,570,906,916 บาท โดยในจํานวนนีเ้ ปนการนําเขายาชีววัตถุ20 11,045.4 ลานบาท โดยยากลุม
ดังกลาวมีแนวโนมมากขึน้ เปนลําดับ ตามตาราง
มูลคาการผลิตนําสั่งยาชีววัตถุ ป พศ. 2544 - 2554 (หนวย:บาท)
ป
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

ผลิต
ผลิตยามนุษย
30,996,480.00
61,450,310.50
166,609,250.50
480,413,714.00
511,065,194.10
416,159,605.00
406,588,263.20
668,557,720.40
491,917,654.64
580,882,014.76
893,084,058.60

นําสั่ง
ผลิตยาสําหรับสัตว

289,605,975.00
18,724,125.00
12,103,155.00
438,470,775.00

นําสั่งยามนุษย
1,145,236,156.45
1,024,953,320.55
1,572,665,109.24
1,871,609,024.09
3,049,967,794.46
3,083,349,850.82
3,689,889,371.20
5,543,575,082.58
11,525,957,345.09
19,181,162,050.00
11,045,394,087.67

นําสั่งยาสําหรับสัตว
1,270,838,098.02
1,315,009,947.56
1,398,943,102.77
1,255,256,933.13
1,341,916,361.72
1,494,993,036.59
1,538,425,460.63
1,535,347,219.46
2,160,162,934.56
5,328,206,418.42
3,480,834,290.62

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,2556
หากใชตวั เลขปริมาณการนําเขายาจากตางประเทศซึ่งมีมูลคา 99,664 ลานบาท และสัดสวนของ
UNEP และ WHO ที่ประเมินวา 60% ของการผลิตยามีตนตอมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสามารถนํามาใชในการผลิตยาเพื่อทดแทน
การนําเขาจะมีมูลคาถึง 59,798 ลานบาท21 ตัวเลขนี้แมไมใชมูลคาทางเศรษฐกิจที่เปนจริง แตสามารถให
ภาพความสําคัญทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพไดระดับหนึง่
สําหรับผลิตภัณฑสมุนไพรนัน้ ขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กลุมสมุนไพร) ป พ.ศ.
2554 ระบุวามูลคาการตลาดยาจากสมุนไพรในประเทศ ประมาณ 8,000 ลานบาท ไมรวมมูลคายาจาก

20

“ยาชีววัตถุ” (Biotechnology Drug) หรือเรียกกันยอๆวา Biologis หมายถึง ยาแผนปจจุบันซึ่งผลิตจากสิ่งมีชีวิต โดย
กระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรียหรือเซลลชั้นสูง(eukaryotic cells) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตว และ
พืช(extraction of substances from biological tissues including human, animal, and plant tissues
(allergens)เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA or rDNA techniques) เทคนิคการ ผสมตางพันธุ(hybriddoma
techniques)การขยายพันธุจุลินทรียในตัวออนหรือในสัตว (propagation of microorganisms in embryo or animals)
การสกัดหรือแยกจากเลือดและพลาสมา(derived from blood and plasma)หรือกระบวนการอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
เพิ่มเติม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศกฎกระทรวง วาดวยการรับรองรุนการผลิตยาแผนปจจุบันที่เปนยาชีว
วัตถุ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2553)
21
ไดจากมูลคาการนําเขายา 99,664 ลานบาท x 0.6 = 59,798 ลานบาท
20

สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมูลคา
3,000 ลานบาท)22
อยางไรก็ตาม หากรวมผลิตภัณฑสมุนไพรที่เกี่ยวเนื่องเชน เครื่องสําอาง อาหารเสริม ฯลฯ มูลคา
นาจะสูงกวานีม้ าก ตัวอยางเชน ศูนยวจิ ัยกสิกรไทยประมาณการวามีมลู คาตลาดประมาณ 48,000 ลาน
บาท จากการใชพืชสมุนไพรใชเปนวัตถุดิบมากกวา 13,000 ชนิด23
2.5.3 มูลคาทางเศรษฐกิจของเมล็ดพันธุ
ดังไดกลาวแลวโดยเบื้องตนวาความหลากหลายทางชีวภาพยังเปนฐานสําคัญของการเกษตร
โดยเฉพาะอยางยิง่ การนําเอาพันธุพ ืชพันธุส ัตวมาใชในการเกษตร นับตั้งแตการคัดเลือกนําเอาพันธุพืชและ
พันธุสัตวมาใชโดยตรง การผสมพันธุขามสายพันธุเพื่อใหเกิดสายพันธุใหมๆ ไปจนถึงการใชหนวย
พันธุกรรมของพันธุพ ืชและสัตวไปใชในการสรางสิ่งมีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม เปนตน
ปจจุบันพันธุพ ชื ที่ใชในการเกษตรของประเทศบางสวนเปนพันธุท ี่ไดจากการนําเอาพันธุพชื ที่เก็บ
เกี่ยวไดเอาไปใชประโยชนตอ (Saved seed) ซื้อหรือไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการหรือภาคการ
วิจัยเพื่อสาธารณะ (Public research varieties) ไปจนถึงการซื้อจากตลาดจากผูประกอบการดานพันธุพ ืช
ทั้งที่เปนบรรษัทขนาดใหญ และผูประกอบการรายเล็กๆในทองถิ่น
จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดเมล็ดพันธุ เฉพาะที่ตลาดในประเทศมีรายละเอียด
และมูลคาตามตาราง
 ืชไร24
1.เมล็ดพันธุพ
ชนิดพืช
ขาว
ขาวโพดไร
ขาวฟาง
ทานตะวัน
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว

พื้นที่
(ลานไร)
69.11
6.602
0.207
0.168
0.799
0.950

ปริมาณเมล็ดพันธุ
(ตัน)
1,036,650
19,805
550
330
11,981
4,749

22

มูลคา
สัดสวนการผลิต25
(ลานบาท)
(รัฐ:เอกชน:เกษตรกร)
20,737
10:10:80
2,377
0:99:1
66
0:100:0
119
0:100:0
359
100:0:0
143
100:0:0

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรไทย (พ.ศ. 2556-2560) การพัฒนาสมุนไพรไทยสูผลิตภัณฑสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
23
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (อางแลว)
24
สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย (2553) เอกสารนําเสนอเรื่องอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุในประเทศไทย
25
ประเมินโดยผูวิจัย
21

ถั่วลิสง
2.เมล็ดพันธุผ ัก26
3. กลาพืชยืนตน27
ชนิดพืช
ยางพารา
ปาลมน้าํ มัน
รวม

0.209
3.86

4,178
5,645

พื้นที่
(ลานไร)
18.46
4.32
100.825

ปริมาณตนพันธุ
(ตน)
90,000,000
4,752,000
*

125
1,716

100:0:0
0:100:0

มูลคา
สัดสวนการผลิต
(ลานบาท)
(รัฐ:เอกชน:เกษตรกร)
2,700
5:85:10
200
10:90:0
28,538
*

ตลาดเมล็ดพันธุพ ืชไร(รวมปาลมน้ํามันและยางพารา)รวม 9 ชนิดและเมล็ดพันธุผักในเมืองไทยมี
มูลคารวมกันประมาณ 28,500 ลานบาท โดยหากรวมพันธุพ ืชอืน่ ๆทัง้ ที่เปนไมผลหรือพันธุผกั อื่นๆนาจะมี
มูลคารวมกันมากกวา 30,000 ลานบาท
ตลาดเมล็ดพันธุในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ตลาดเมล็ดพันธุพชื ไรและพันธุผกั เปนตลาดกึ่ง
ผูกขาด โดยตลาดเมล็ดพันธุ 91% อยูในมือของบริษัทเมล็ดพันธุ 6 บริษัทเทานั้น โดยในจํานวนนั้นเปน
บริษัทยักษใหญการเกษตรของไทย 1 บริษทั และบริษทั ขามชาติ 5 บริษัท
จากตารางจะเห็นไดชัดวา พันธุพชื ซึ่งบริษทั เอกชนมีสัดสวนการตลาดสูงนัน้ จะเปนพันธุพ ืชลูกผสม
แทบทัง้ สิ้น ทัง้ นี้เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถเก็บพันธุไปปลูกตอได การผลักดันใหการใชเมล็ดพันธุเปน
พันธุลกู ผสมจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพราะเกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุทกุ ครั้งในทุก
ฤดูการผลิต
การผลักดันสิทธินักปรับปรุงพันธุห รือสิทธิบัตรพันธุพ ืช เพื่อใหเกษตรกรไมสามารถเก็บรักษาพันธุ
ไปปลูกตอได เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของบริษัทเมล็ดพันธุในการขยายตลาดไปยังพืชที่โดยธรรมชาติเปน
พืชผสมตัวเอง เชน ขาว ถัว่ เหลือง เปนตน

26

สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย (อางแลว)
ประเมินโดยผูวิจัย โดยในกรณียางพาราคิดจากอัตราการปลูกที่ 90 ตน/ไร กรณีปาลมน้ํามันอัตราการปลูก 22 ตน/ไร คิด
อัตราการปลูกทดแทนเมื่อครบ 20 ปทั้งสองพืช โดยราคายางพาราคิดเฉลี่ยที่ 30 บาท/กลา สวนปาลมน้ํามันคิดคากลา
ปาลมเฉลี่ย 42 บาท/กลา การประเมินมูลคานี้อาจคลาดเคลื่อนได เนื่องจากราคาของกลายางพาราและปาลมน้ํามันมีการ
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการปลูกพืชทั้งสองชนิดซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งนโยบายของรัฐและความ
ตองการตลาดของพืชทั้งสอง
27

22

บทที่ 2
ขอเรียกรองใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
ภายใตการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
โดยทัว่ ไปแตละประเทศควรกําหนดระดับของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่สอดคลองกับ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของตน อยางไรก็ตามในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา มีความพยายามจาก
ประเทศอุตสาหกรรมในการผลักดันระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เปนมาตรฐานของกลุมประเทศ
ดังกลาวไปยังประเทศกําลังพัฒนาหลากหลายรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนทางการคา
GSP (Generalized System of Preferences)1 ผานความตกลงทรัพยสินทางปญญา (TRIPs) ภายใต
องคการการคาโลก และการเจรจาความตกลงการคาเสรี (FTA) เปนตน
1.พัฒนาการของกฎหมายคุมครองพันธุพืชและสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต2
การริเริ่มพัฒนากฎหมายเพือ่ การคุมครองพันธุพ ืชเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรกในป 1905 ที่ประเทศ
เยอรมนี แตความพยายามดังกลาวไมบรรลุผลเนื่องจากเกรงวาจะทําใหเกิดการผูกขาดพันธุพืช มีความ
พยายามดําเนินการตอมาอีกครั้งหนึ่งในป 1930 ในเยอรมนี และหลังจากนั้นใน ฝรัง่ เศส และเชคโกสโลวา
เกีย แตก็ไมประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน
ความสําเร็จครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในป ค.ศ. 1930 สหรัฐไดออก “กฎหมายสิทธิบัตรพืช”
(Plant Patent Act of 1930) เพื่อใหความคุมครองพันธุพ ืชใหม แตเปนการใหการคุมครองเฉพาะพันธุพ ืชที่
สามารถขยายพันธุโ ดยไมอาศัยเพศ (Asexually propagated plant)เทานัน้ เนื่องจากเห็นวาหากมีการ
คุมครองพันธุพ ืชที่ขยายพันธุโดยการอาศัยเพศเปนพืชจะทําใหเกิดการผูกขาดและสงผลกระทบตอ
เกษตรกรและการผูกขาดเรือ่ งอาหารไดในที่สุด
อยางไรก็ตามประเทศในยุโรปเห็นวาระบบกฎหมายสิทธิบัตรไมเหมาะสมที่จะใชเพื่อการคุมครอง
พันธุพ ืช ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ ประการแรก กฎหมายสิทธิบัตรไมมีความเหมาะสมในการคุมครอง
พันธุพ ืช ทัง้ นีเ้ พราะวาพืชเปนสิ่งที่มีชวี ิตทีม่ ีความแตกตางจากการประดิษฐ เปนการยากที่จะแสดงใหเห็น
วาพันธุพ ืชที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีขนั้ การ ประดิษฐที่สูงขึน้ ทั้งการเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐก็ไมใชสิ่ง
ที่กระทําไดโดยงายนัก อีกเหตุผลหนึ่งคือการคุมครองโดยระบบสิทธิบัตรเปนการคุม ครองที่เขมงวดซึ่งจะ
สงผลกระทบตอเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม
1

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หมายถึง ประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาที่มี
แหลงกําเนิดในประเทศที่กําลังพัฒนาโดยลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาแกสินคาที่อยูในขายไดรับสิทธิพิเศษทางการคา
ทั้งนี้ประเทศผูใหสิทธิพิเศษฯ จะเปนผูใหแตเพียงฝายเดียว ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ประเทศที่ให GSP ปจจุบันมีอยู
28 ประเทศ แตประเทศที่ให GSP และมีความสําคัญตอไทยมีอยู 3ประเทศ คือ สหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุน
2
Biswajit Dhar (2002) Sui Generis Systems for Plant Variety Protection, The Quaker United Nations Office
(QUNO), Geneva
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ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาในดานการปรับปรุงพันธุพชื ในยุโรปสวน
ใหญจึงตองการที่จะสรางระบบกฎหมายเฉพาะขึ้น โดยในป ค.ศ. 1941 ประเทศเนเธอรแลนดไดออก
กฎหมายวาดวยนักปรับปรุงพันธุ (Breeders Ordinance 1941) ในป ค.ศ. 1953 ประเทศเยอรมนีไดออก
กฎหมายวาดวยเมล็ดพันธุ (Seed Law 1953) และในทีส่ ุดในป ค.ศ. 1958 ระหวางการประชุมตัวแทนของ
ประเทศตางๆของภาคีภายใต “อนุสัญญากรุงปารีสสําหรับการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมที่กรุง
ลิสบอน (Lisbon Diplomatic Conference on the Revision of the Paris Convention for the Protection
of Industrial Property)” ไดมีการเสนอใหมีการคุมครองพันธุพ ืชโดยกฎหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะขึน้
กระบวนการดังกลาวไดแลวเสร็จในป ค.ศ. 1961 ในการประชุมที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนเกิด
“อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพ ืชใหม” (International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants) หรือที่เรียกกันวาอนุสัญญายูปอฟ เพื่อใหการคุม ครอง “สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ”
(Plant breeders’ right) โดยอนุสญ
ั ญาฉบับดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขมาเปนระยะรวม 3 ครั้ง คือในป
ค.ศ. 1972, 1978 และในป ค.ศ. 1991 ซึ่งเปนฉบับลาสุด การแกไขอนุสัญญายูปอฟในแตละครั้งเปนไป
เพื่อเพิม่ ระดับการคุมครองใหมากขึ้น โดยอนุสัญญายูปอฟ 1991 นัน้ มีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมาย
สิทธิบัตรมากยิ่งขึ้นทุกที
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เริ่มตนนับตัง้ แตทศวรรษ 1980 เปนตนมาเมื่อมี
การพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหมปรากฎขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยจุดเปลี่ยน
สําคัญอยูที่คําตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่มคี ําตัดสินดวยเสียงโหวต 5-4 ในคดี Diamond V.Chakrabarty
เมื่อป 1980 อนุญาตใหนาย Ananda Chakrabarty นักวิจัยอเมริกนั เชื้อสายอินเดีย ซึ่งทํางานใหกับบริษัท
General Electric สามารถจดสิทธิบัตรซูโดโมแนส แบคทีเรีย (Pseudomonas bacteria) ดัดแปลง
พันธุกรรมซึ่งสามารถยอยน้ํามันได ศาลไดใหเหตุผลซึง่ ตอมาไดเปนหลักหมายสําคัญเกี่ยวกับสิทธิบตั รวา
“ภายใตดวงอาทิตยนี้ สิง่ ทีม่ นุษยประดิษฐลวนสามารถจดสิทธิบัตรได”3
หลังจากนั้นสํานักงานสิทธิบัตรของสหรัฐไดอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในสัตว ยีนและเซลลของ
สัตวและสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงยีนของมนุษยเปนลําดับ และสหภาพยุโรปไดออกระเบียบเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตรเทคโนโลยีชวี ภาพของตนเองขึ้นหลังจากนัน้ ในป 1998
อัตราการจดสิทธิบัตรยีนเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2001 มีการจดสิทธิบัตรยีน (DNA & RNA)
ในสหรัฐรวมกันในปเดียวมากกวา 4,500 สิทธิบัตร มีการตั้งคําถามเกีย่ วกับความเหมาะสมของการ
อนุญาตใหมกี ารจดสิทธิบัตรดังกลาว และในหลายกรณีมกี ารฟองรองโดยองคกรภาคประชาสังคม กลุม
ผูบริโภค กลุมสิ่งแวดลอม และเกษตรกร เปนตน
3

Chakrabarty, AM; Mylroie, JR; Friello, DA; Vacca, JG (1975). "Transformation of Pseudomonas putida and
Escherichia coli with plasmid-linked drug-resistance factor DNA". Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 72 (9): 3647–5
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ทามกลางการถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา กลุม
ประเทศอุตสาหกรรมทีม่ ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกลุมอุตสาหกรรมชีวภาพไดผลักดันใหประเทศ
กําลังพัฒนาออกกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีความเขมงวดมากขึ้นผานความตกลงทรัพยสนิ ทาง
ปญญาภายใตองคการการคาโลก เมื่อป 2000 และเมื่อมีแนวโนมวาการเจรจาภายใตองคการการคาโลก
ไมสามารถตอบสนองประโยชนของกลุม ผลประโยชนในประเทศตางๆไดอยางรวดเร็ว ทําใหมีการผนวกการ
เจรจาเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญาเขามาเปนสวนหนึง่ ในการทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade
Agreement) ที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปดําเนินการกับประเทศและกลุมประเทศตางๆแทน

ลําดับพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองพันธุพ
 ืชและสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต
ป ค.ศ.
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต
คุมครองสายพันธุพ ืช
1930
สหรัฐออกกฎหมาย “สิทธิบตั รพืช” แตให
การคุมครองเฉพาะพืชที่ไมอาศัยเพศในการ
ขยายพันธุเ ทานั้น
1941,1951
เนเธอรแลนดออกกฎหมายคุมครองนัก
ปรับปรุงพันธุ Breeders Ordinance 1941
และ เยอรมนีออกกฎหมาย Seed Law
1953
1961
เกิดกฎหมายระหวางประเทศเพื่อการ
คุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุขึ้นภายใตชื่อ
“อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพ ืชใหม”
หรือ UPOV ขึ้นเปนครัง้ แรก
1970
รัฐสภาของสหรัฐไดออกกฎหมายคุมครอง
พันธุพ ืช(Plant Variety Protection Act of
1970) เพื่อใหความคุมครองแกพันธุพืชใหม
ที่ขยายพันธุโดยอาศัยเพศ โดยใชหลักของ
UPOV
1972,1978
มีการประชุมเพื่อแกไขปรับปรุง UPOV อีก
ครั้ง 2
1980
ศาลสูงสหรัฐมีคําตัดสินในคดี Diamond
V.Chakrabarty ใหสามารถจดสิทธิบัตรใน
25

1985

1988

จุลินทรียได โดยเหตุผลวา“ ภายใตดวง
อาทิตยนี้สิ่งทีม่ นุษยประดิษฐลวนสามารถ
จดสิทธิบัตรได”
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของสํานักงาน
สิทธิบัตรไดมีคําวินจิ ฉัยในคดี Ex parte
Hibberd, et al วาสามารถจดสิทธิบัตรพันธุ
พืชไดทั้งๆที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
“สิทธิบัตรพืช” หรือ “กฎหมายคุมครองพันธุ
พืช” แลวก็ตาม
สัตวชนิดแรก “ หรือ ”หนูมะเร็ง“Onco
Mouse” ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร
วารดไดรับสิทธิบัตร

1991

1998

2000

มีการแกไขอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
พันธุพ ืชฉบับใหมทเี่ รียกวา UPOV 1991
โดยขยายสิทธินักปรับปรุงพันธุจนใกลเคียง
กฎหมายสิทธิบัตร
- อียูออก European Union
directive 98/44/EC (the Biotech
Directive) โดยอนุญาตใหจด
สิทธิบัตรยีนทีส่ กัดออกจากสภาพ
ธรรมชาติ (isolated from [their]
natural environment or
produced by means of a
technical process)
- USPTO อนุญาตใหจดสิทธิบัตรส
เต็มเซลลตัวออนของไพรเมท ซึง่ )
(รวมถึงมนุษย
- บริษัท Myriad Genetics จด
สิทธิบัตรยีนมนุษย BRCA1
ความตกลง TRIPs ภายใตองคการการคาโลกกําหนดใหประเทศกําลังพัฒนาตองใหความ
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2001

2013

คุมครองสิทธิบัตรแกการประดิษฐในทุกสาขาเทคโนโลยี แตมีขอยกเวนวาประเทศสมาชิก
อาจไมคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตรได แตตองใหความคุมครองแกพนั ธุพชื
(plant varieties) ไมวาโดยกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis(
หรือทั้งสองระบบรวมกัน
- USPTO ใหสิทธิบัตรสเต็มเซลลตัว
ออนของมนุษย (human
embryonic stem cells) เปนการ
เฉพาะ
- มีการจดสิทธิบัตรยีน (DNA &
RNA) รวมกันในปเดียวมากกวา
4,500 สิทธิบตั ร
ศาลสูงสหรัฐไดมีคําตัดสินคดี Association
for Molecular Pathology กับ Myriad
Genetics วาลําดับยีนตามธรรมชาติ
(natural gene sequences) แมแยกออกมา
เดี่ยวๆ ก็ไมสามารถจดสิทธิบัตรได แต
cDNA (ซึ่งเปนดีเอ็นเอสังเคราะห) สามารถ
จดสิทธิบัตรได

2. ขอเรียกรองของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับพันธุพืชและทรัพยากร
ชีวภาพ
จากการศึกษาพบวา สหภาพยุโรปมีขอเรียกรองใหประเทศคูเจรจาใหการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพใน 3 ประเด็นสําคัญดังนี้
2.1 ขยายการคุมครองพันธุพืชใหเปนไปตามสนธิสัญญายูปอฟ 1991(UPOV1991)
UPOV หรือสหภาพเพื่อคุมครองพันธุพ ืชใหม The International Union for the Protection of
New Varieties of Plants (French: Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions
Végétales) เปนความตกลงเพื่อใหสิทธิผกู ขาดพันธุพชื ใหมแกบริษทั และนักปรับปรุงพันธุ โดยในระยะแรก
นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกรอบการใหการคุมครองแกนักปรับปรุงพันธุท ี่ปรับปรุงพันธุพ ืชใหมทมี่ ีลักษณะ
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แตกตางจากกฎหมายสิทธิบตั ร ความตกลงนี้มกี ารเปลีย่ นแปลงมาเปนลําดับ โดยในที่สุดความตกลง
UPOV1991 นั้น มีลักษณะใกลเคียงกับการใหการผูกขาดโดยระบบสิทธิบัตรหลายประการ
อนุสัญญา UPOV บังคับใชครั้งแรกเมื่อป 1961 และตอมามีการปรับปรุงแกไขในป 1972, 1978
และ 1991 โดยมีแนวโนมขยายการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุม ากขึ้นและลดขอยกเวนในการให
สิทธิแกเกษตรกรบางดานลง อยางไรก็ตามประเทศใหมทเี่ พิ่งเขาเปนสมาชิกหลังป 1999 จะตองเปน
สมาชิก UPOV 1991 ซึ่งมีความเขมงวดมากกวาเทานัน้
ปจจุบันมีประเทศเขาเปนภาคีทั้งสิน้ 71 ประเทศ (ณ 31 ธันวาคม 2555) ประเทศในเอเชียที่เปน
ภาคีไดแก ญี่ปุน จีน จอรแดน สิงคโปร เวียดนาม เทานั้น ทีน่ าสนใจคือ ประเทศในยุโรป คือ อิตาลี
(EU)โปรตุเกส(EU) นอรเวย(EFTA) เขาเปนภาคี UPOV1978 เทานั้นมิไดเขาเปนภาคี UPOV1991
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง UPOV 1978 และ 1991
UPOV 1978

UPOV 1991

ใหการคุมครองกอน 5 ชนิดและคอยเพิ่มขึน้
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด

ตองใหการคุมครองพืชทุกชนิด

ไมอนุญาตใหคุมครองซอนกับสิทธิบัตร

คุมครองซ้ําซอนได

ระยะเวลาการคุมครอง 15 ป

ขยายระยะเวลาเปน 20 ปพชื ทั่วไป 25 ปสาํ หรับไม
ยืนตนและองุน

คุมครองเฉพาะสวนขยายพันธุ (เมล็ด กิง่
พันธุ )

ขยายการคุมครองไปยัง ผลผลิต (harvested
material)และผลิตภัณฑ (products)

คุมครองเฉพาะตัวพันธุพ ืชใหมโดยตรงเทานัน้

มีสิทธิในการผลิตสวนขยายพันธุเ พื่อการขาย
เทานัน้

•

ขยายการคุมครองไปยัง EDV (Essentially
Derived Varieties)
• พันธุพชื อื่นทีม่ ีความแตกตางไปเพียง
เล็กนอย
• พันธุพชื อื่นทีต่ องอาศัยพันธุพืชที่ไดรับการ
คุมครองทุกครัง้ ในการผลิตสวนขยายพันธุ
มีสิทธิในการผลิตซ้ํา การปรับสภาพ การสตอค การ
ขายและการตลาดอื่น การสงออก การนําเขา
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สามารถเก็บรักษาพันธุไปปลูกตอได

เพิ่มเงื่อนไขใหแตละประเทศหามมิใหเกษตรกรเก็บ
รักษาพันธุไปปลูกตอ

ตัวอยางประเทศที่เจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปและถูกเรียกรองใหเขาเปนภาคีในสนธิสัญญา
ดังกลาวไดแก อีย-ู บังคลาเทศ(2001) อียู-โคลัมเบีย-เปรู (2010) จอรแดน(2002) เกาหลี(2009) อียิปต
(2001) เลบานอน(2002) เปนตน
EU- Bangladesh
Article 4
Trade and commercial cooperation
…
5. 5. (a) Bangladesh confirms to take all necessary
improve the conditions for adequate
protection and enforcement of
and commercial property rights.
(b) Without prejudice to its commitments under the TRIPs
agreement, Bangladesh shall accede to the relevant international
conventions on intellectual, industrial and
commercial property referred to in Paragraph 1 of
Annex II not later than 1 January 2006. The Joint
Commission may decide, upon duly motivated request
by either party, to modify this period.
….
ANNEX II
Concerning Article 4 (5)
Intellectual, industrial and commercial property protection
1…
2. Paragraph 5(c) of Article 4 concerns the following multilateral conventions:
. ..
. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) as
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revised at Geneva (Geneva Act
1991)

Eu -Colombia - Peru
Article 225
The Parties shall co-operate to promote and guarantee the protection of plant varieties
based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
(UPOV), as revised on March 19, 1991, including the optional exception to the
breeder's right as referred to in Article 15(2) of the said Convention.

EU-Egypt
ANNEX VI
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REFERRED TO IN ARTICLE 37
1. By the end of the fourth year after the entry into force of the Agreement, Egypt shall
accede the following multilateral conventions on intellectual property rights:
…
– the International Convention for Protection of New Varieties of Plants (UPOV) (Geneva
Act 1991);
EU-Jordan
ANNEX VII
Intellectual, industrial and commercial property referred to in Article 56
1. By the end of the fifth year after the entry into force of the Agreement, Jordan shall
accede to the following multilateral conventions on property rights:
…
— the International Convention for Protection of New Varieties of Plants (UPOV) (Geneva
Act 1991).
30

EU-Lebanon
Annex2
INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
REFERRED TO IN ARTICLE 38
…
2. By the end of the fifth year after the entry into force of this Agreement, Lebanon shall
accede to the following multilateral conventions to which Member States are Parties or
which are de facto applied by Member States:
…
– International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) (Geneva Act
of 1991),

อยางไรก็ตาม มีกรณีเดียวเทานัน้ ทีม่ ีขอยกเวนคือเอฟทีเออียู-ชิลี (2002) ที่อียูใหเลือกระหวางการ
เขาเปนภาคี UPOV1978 หรือ UPOV 1991 ก็ได4
EU-Chile
Article 170
Protection of Intellectual property rights
In pursuance of the objectives set out in Article 168, the Parties shall:
In pursuance of the objectives set out in Article 168, the Parties shall:
(a) continue to ensure an adequate and effective implementation of the obligations
arising
from the following conventions:
…
(v) International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1978
4

UPOV ไดกําหนดใหประเทศที่เขาเปนภาคีหลังป 1999 ตองเปนภาคีเฉพาะ UPOV 1991 เทานั้น การเรียกรองใหประเทศ
ที่เจรจาเอฟทีเอเขาเปนภาคี UPOV หมายถึงตองเปนภาคีเฉพาะ UPOV1991 เทานั้น
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(“1978 UPOV Convention”), or the International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants 1991 (“1991 UPOV Convention”);

การเขาเปนภาคีในสนธิสัญญายูปอฟจะมีผลทําใหประเทศไทยตองแกไขกฎหมายคุม ครองพันธุพชื
พ.ศ.2542 เนือ่ งจากกฎหมายดังกลาวมิไดรางขึ้นตามกรอบกฎหมายยูปอฟ1991 แตดัดแปลงกรอบ
กฎหมายตามอนุสัญญายูปอฟ1978 เพื่อการคุมครองพันธุพชื ใหม และเพิ่มเติมหลักการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)
คลายคลึงกับกฎหมายคุมครองพันธุพืชของประเทศอินเดีย
2.2 การเรียกรองใหเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต5เพื่อเอื้ออํานวยใหมกี ารจด
สิทธิบัตรจุลนิ ทรีย
สนธิสัญญาบูดาเปสต หรือชื่อเต็มวา “Budapest Treaty on the International Recognition of
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, or Budapest Treaty” เปน
สนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีการลงนามเปนครั้งแรกที่กรุงบูดาเปสตประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 28
เมษายน 1977 มีผลบังคับใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1980 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26
กันยายน 1980 ทั้งนี้โดยอยูภ ายใตการบริหารขององคกรทรัพยสนิ ทางปญญาโลก (World Intellectual
Property Organization -WIPO)
สนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ผลักดันโดยประเทศอุตสาหกรรมเพื่อ
ตองการสรางกระบวนการขอรับสิทธิบัตรที่เอื้ออํานวยตอการจดสิทธิบัตรจุลินทรียในระดับระหวางประเทศ
ทั้งนี้เนื่องจากการประดิษฐที่เกีย่ วของกับจุลชีพเพื่อสรางจุลชีพที่มีความใหมแตกตางไปจากสิ่งทีม่ ีอยูเดิม
นั้น ไมสามารถเปดเผยขอมูลของนวัตกรรมไดอยางชัดเจนหรือแทบเปนไปไมไดเลยหากเปรียบเทียบกับการ
ประดิษฐทางอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ประเทศที่ประสงคจะใหการคุมครองสิทธิบัตรในจุลชีพจึงตองสรางระบบการรับฝากสารชีวภาพขึน้
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการประดิษฐไดอยางเพียงพอซึง่ เปนหลักพื้นฐานของการ
คุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร สนธิสัญญานี้ไดสรางระบบรับฝากระหวางประเทศที่เรียกวา “องคกรรับ
ฝาก(สารชีวภาพ)ระหวางประเทศ (International Depositary Authority - IDA)” ขึ้น โดยประเทศทีล่ งนาม
เปนภาคีในสนธิสัญญานี้สามารถฝากจุลชีพที่ประสงคจะขอสิทธิบัตรไวที่องคกรรับฝากใดก็ไดเพียงแหง
เดียว ก็สามารถขอรับความคุมครองสิทธิบัตรไดในทุกประเทศที่เปนสมาชิก ปจจุบนั มีประเทศตางๆเปน
5

เริงชัย ตันสกุล และวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (2554) การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต ภายใตบริบทของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ และไทย-อียู, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สมาชิกบูดาเปสตแลว 72 ประเทศ และมีจาํ นวน IDA 37 แหง อยูในประเทศตางๆ 20 ประเทศทั่วโลก โดย
สวนใหญเปนประเทศอุตสาหกรรม
กลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) มีขอเรียกรองใหประเทศคูเจรจาตองเขาเปนภาคีในสนธิสัญญา
บูดาเปสต เพือ่ ผลประโยชนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศดังกลาวซึง่ มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสงู กวา ตัวอยางความตกลงดังกลาวไดแก
EU-Jordan FTA มีผลบังคับใชเมื่อป 1997 ประเทศจอรแดนตองเขาเปนสมาชิกสนธิสัญญา
บูดาเปสตภายในป 2007
EU-Tunisia FTA มีผลบังคับใชเมื่อป 1998 ประเทศตูนีเซียตองเขารวมเปนสมาชิกบูดาเปสต
ภายในป 2002
EU-South Africa FTA มีผลบังคับใชเมื่อป 1999 ประเทศแอฟริกาใตตองใหการคุมครองสิทธิบัตร
การประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ ีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานระหวางประเทศขั้นสูงสุด ซึ่งหมาย
รวมถึงการเขาเปนสมาชิกบูดาเปสตดวย
EU-Morocco FTA มีผลบังคับใชเมื่อป 2000 ประเทศโมร็อคโคตองเปนสมาชิกบูดาเปสต ภายใน
ป 2004
EU-Mexico FTA มีผลบังคับใชแลวเมื่อป 2000 ประเทศเม็กซิโกตองเขารวมเปนสมาชิกบูดาเปสต
ภายใน 3 ปนับตั้งแตความตกลงทางการคามีผลบังคับใช
EU-Bangladesh Cooperation Agreement มีผลบังคับใชในป 2001 ประเทศบังคลาเทศตอง
เขารวมเปนสมาชิกบูดาเปสตและ ภายในป 2006
EU-Korea Trade and Cooperation Agreement มีผลบังคับใชในป 2001 ประเทศเกาหลีตอง
เรงดําเนินการเขาเปนสมาชิกบูดาเปสต เร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
EU-Egypt FTA ลงนามเมื่อป 2001 ประเทศอียิปตตองเขาเปนสมาชิกบูดาเปสต ภายใน ป 5
ผลบังคับใชหลังจากขอตกลงการคาเสรีมี
EU-Algeria FTA ลงนามเมือ่ ป 2002 ประเทศอัลจีเรียตองเขาเปนสมาชิก UPOV (1991) ตองเขา
เปนสมาชิกบูดาเปสตภายใน ปนับตั้งแตขอตกลงมีผลบังคับใช 5
EU-Lebanon FTA มีผลบังคับใชเมื่อป 2002 ประเทศเลบานอนตองเปนสมาชิกบูดาเปสต ภายใน
ป 2008
EU-Syria FTA ลงนามเมื่อป 2004 ประเทศซีเรียตองใหการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาตาม
“มาตรฐานระหวางประเทศขั้นสูงสุด” โดยตองเขารวมเปนสมาชิกบูดาเปสต ภายใน 5 ป
2.3 ขอเรียกรองใหขยายการคุมครองสิทธิบัตรในสิ่งมีชวี ิต (Patent on Life)
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ภายใต พ.ร.บ.สิทธิบัตร 2522 นั้น มีสงิ่ ประดิษฐบางประการที่กฎหมายไมอนุญาตใหจดทะเบียน
ไดแก
1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพทีม่ ีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืชหรือ
สารสกัดจากสัตวหรือพืช
2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
4) วิธีการวินิจฉัย บําบัดหรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
5) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน
อยางไรก็ตามในความตกลงเอฟทีเอของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปเรียกรองใหประเทศคูเจรจา
ตอง “ใหการคุม ครองสิทธิบตั รการประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับมาตรฐาน
ระหวางประเทศขั้นสูงสุด” ซึง่ หมายถึงการตองยอมรับสิทธิบัตรในสิง่ มีชีวิตนัน้ เอง
ตัวอยางความตกลงเอฟทีเอดังกลาวไดแก เอฟทีเออีย-ู ซีเรีย (2004)6 อียู-แอฟริกาใต (1999)7 อีย-ู
แอลจีเรีย(2002)8 อีย-ู โมร็อคโค(2000)เปนตน
EU-Syria
Article 72
Intellectual, Industrial and Commercial Property Rights
1. Pursuant to provisions of this article and of Annex VI, the parties shall grant
and ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and
commercial property rights in accordance with the highest international
standards including the rules set by the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC to the agreement
6

Proposal for a COUNCIL DECISION On the signature on behalf of the European Community and provisional
application of certain provisions of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European
Community and its Member States and the Syrian Arab Republic
7
AGREEMENT on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member
States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part
8
COUNCIL DECISION of on the signing, on behalf of the European Community,
of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its
Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part
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establishing the World Trade Organization, as well as effective means of
enforcing such rights.

EU-South Africa
Article 46
Intellectual property
1. The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property
rights in conformity with the highest international standards. The Parties apply the
WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
from 1 January 1996 and undertake to improve, where appropriate, the protection
provided for under that Agreement.
EU-Algeria
ARTICLE 44
1. The Parties shall provide suitable and effective protection of intellectual,
industrial and commercial property rights, in line with the highest international
standards. This shall encompass effective means of enforcing such rights.

EU-Morrocco
Article 39
1. The Parties shall provide suitable and effective protection of intellectual, industrial
and commercial property rights, in line with the highest international standards.
This shall encompass effective means of enforcing such rights.

ภายใตกฎหมายไทย “จุลชีพ” เปนสิ่งที่กฎหมายสิทธิบตั รของประเทศไทยใหความคุมครองเมื่อเขา
เงื่อนไขของสิทธิบัตร โดยยกเวนไมคุมครองเฉพาะจุลชีพ หรือสวนประกอบสวนใดสวนหนึง่ ของจุลชีพทีม่ ี
อยูตามธรรมชาติ
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แตดวยเหตุทคี่ วามหมายของ “จุลชีพ” และ “จุลชีพที่มอี ยูตามธรรมชาติ” ตามกฎหมายสิทธิบัตร
ของประเทศไทยยังไมเปนทีช่ ัดเจน อาจทําใหมกี ารตีความอยางกวางซึ่งจะนําไปสูการขยายสิทธิบตั รไปสู
สิ่งมีชีวิต9ประการหนึง่ และรายละเอียดในสนธิสัญญาบูดาเปสตในบางประเด็นอาจมีเงื่อนไขในการ
กําหนดแนวทางที่ไมเอื้ออํานวยตอการคุม ครองทรัพยากรจุลินทรียในประเทศประการหนึง่ ทําใหการ
ยอมรับการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตเปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ
กลาวโดยสรุปการเขาเปนภาคีในอนุสัญญายูปอพ 1991 จะเปนการขยายสิทธิผูกขาดในสายพันธุ
พืชใหมออกไป ในขณะที่การเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตและการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยัง
สิ่งมีชีวิตจะเปนการขยายการใหสิทธิผูกขาดในหนวยพันธุกรรม เซลล เนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ
ไดแก จุลินทรีย พืช สัตว และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เพื่อเอื้ออํานวยตอผลประโยชนของบริษัทดานเมล็ด
พันธุ ยา และเทคโนโลยีชีวภาพอืน่ ๆ ซึ่งในขณะนี้ไดใชเทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในดาน
ตางๆอยางกวางขวาง

9

สมชาย รัตนชื่อสกุล (2550) ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย, ชุด
โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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บทที่ 3
ประมวลประโยชนและผลกระทบ
จากการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญายูปอฟ 1991
1.
การเขาเปนภาคียูปอฟ1991 มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสิทธิของเกษตรกรและสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุของประเทศไทย
การเขาเปนภาคีในอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 ทําใหการคุมครองพันธุพืชของประเทศ
ไทยเปนไปอยางเขมงวดมากยิ่งขึน้ เชน
1) ตองขยายการคุมครองพันธุพืชทุกชนิดโดยไมตองมีการประกาศชนิดพืชคุมครองกอน ซึง่ ใน
กรณีประเทศไทยนั้น การประกาศรายชื่อชนิดพืชที่จะคุมครองตองอยูภายใตคณะกรรมการคุมครองพันธุ
พืช และการจะประกาศรายชื่อพืชใดนัน้ ตองพิจารณาวาเกี่ยวของกับผลกระทบตอความมัน่ คงทางอาหาร
การผูกขาดของบริษัทปรับปรุงพันธุหรือการมีทางเลือกใหกับเกษตรกรหรือไม เปนตน
2) ขยายระยะเวลาการคุมครองพันธุพืช จากเดิม 15 ปเปน 20 ปสาํ หรับพืชทัว่ ไป และเปน 25 ป
สําหรับไมยนื ตนและองุน อยางไรก็ตาม ภายใตพ.ร.บ.คุมครองพันธุพ ืช พ.ศ.2542 พืชที่ใหผลผลิตตาม
ลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภ ายในเวลาไมเกิน 2 ป ใหมีอายุการคุมครองเพียง
12 ป พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวา 2 ป ใหมี
อายุ 17 และพืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมใหมีอายุ 27 ป
3) ขยายขอบเขตของสิทธิใหกวางขึ้น โดยนอกเหนือจากเก็บรักษาสวนที่ใชในการขยายพันธุของ
พืชเพื่อการจําหนายหรือเพื่อการเพาะปลูกแลว ยังรวมถึงสิทธิหามการสงออก นําเขา
4) จํากัดขอยกเวนในเรื่อง “สิทธิพเิ ศษของเกษตรกร” (Farmers’ exemption)ใหแคบลง โดยเพิ่ม
เงื่อนไขใหภาคีสมาชิกอาจไมใหการรับรองสิทธิพิเศษของเกษตรกรในการเก็บรักษาพันธุพ ืชไปปลูกตอหรือ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบานก็ได
5) ขยายการคุมครองไปยังอนุพนั ธของสายพันธุพชื ใหม (EDV-Essentially Derived Varieties)1
6) ขยายการคุมครองมากไปกวาสวนขยายพันธุ โดยตองขยายการคุมครองไปยังผลผลิต
(Harvested material) และผลิตภัณฑ (Products) ดวย
การคุมครองนักปรับปรุงพันธุหรือบริษัทพันธุพชื เชนนี้ มีลักษณะคลายกับสิทธิผกู ขาดภายใต
กฎหมายสิทธิบัตรนั่นเอง
1

ความหมายของอนุพันธของสายพันธุพืชใหมหมายถึง พันธุซึ่งกลายพันธุจากพันธุที่ไดรับการคุมครอง พันธุซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากพันธุที่ไดรับการคุมครอง พันธุซึ่งตองใชพันธุที่ไดรับการคุมครองในการผลิตทุกครั้ง
(พันธุประเภทอนุพันธสําคัญอาจไดจากการคัดเลือกพันธุกลายที่เกิดตามธรรมชาติหรือถูกชักนําขึ้นหรือจากพันธุกลาย
เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากการคัดเลือกตนที่แปรปรวนจากตนของพันธุตั้งตน การผสมกลับ หรือการตัดตอสาร
พันธุกรรม)
37

2. ผลประโยชนจากการเขาเปนภาคีและประเด็นโตแยง
2.1 การคาดการณเรื่องผลประโยชนของการเขาเปนภาคี UPOV1991
ในรายงานชื่อ UPOV Report on the Impact of Plant Variety Protection2 เมื่อป 2005 ซึ่งจัดทํา
โดยสํานักเลขานุการของยูปอฟ ไดอธิบายผลประโยชนจากการเขาเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญา โดยแจกแจง
ผลประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
- เปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนนักปรับปรุงพันธุรุนใหมและการทํางานเพื่อปรับปรุงพันธุ
- สรางพืน้ ฐานสําหรับการปรับปรุงพันธุอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ในภาคการวิจัยสาธารณะและ
ภาคเอกชนที่แสวงหากําไรและการทํางานรวมกันระหวางทัง้ สองภาคดังกลาว
- ในระดับระหวางประเทศการเขาเปนภาคีเปนการขจัดอุปสรรคในการคาขายเมล็ดพันธุระหวาง
ประเทศ ( removing barriers to trade in varieties) ซึ่งจะเปนการเพิ่มการคาทัง้ ในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ (ยูปอฟใหเหตุผลวาเพราะนักปรับปรุงพันธุจ ะไมปลอยพันธุพืชที่ดขี องตนในประเทศที่
ไมไดใหการคุมครองพันธุพชื อยางเพียงพอ)
- การเขาถึงพันธุพืชสายพันธุด ีของตางประเทศจะทําใหผปู ลูกและผูผลิตมีบริบทที่เอือ้ อํานวยในการ
ปรับปรุงการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑของตน
- นักปรับปรุงพันธุยงั สามารถใชขอยกเวนสําหรับนักปรับปรุงพันธุ (the breeder’s exemption) ใน
การเขาถึงและใชประโยชนจากพันธุพ ืชพันธุดีในการปรับปรุงพันธุ ซึง่ ถือวาเปนการถายทอดเทคโนโลยีและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ
ยูปอฟอธิบายเพิ่มเติมวา เปนการยากที่จะแจกแจงผลประโยชนทงั้ หมดจากการเขาเปนภาคีของ
อนุสญ
ั ญา แตกลาวในทางเศรษฐกิจแลวการเขาเปนภาคีจะทําใหผูบริโภคไดผลิตภัณฑที่มีคุณคา เชน ผล
ตอสุขภาพเนือ่ งจากการปรับปรุงพันธุทเี่ พิ่มสารอาหารในพันธุพ ืช ไดประโยชนตอสิง่ แวดลอมจากการ
ปรับปรุงพันธุท ี่เพิม่ การตานทานตอเชื้อโรค และตานทานตอสภาพที่ไมเอื้ออํานวยในการเพาะปลูก เกิด
ความพึงพอใจจากพันธุพ ืชทีท่ ี่ไดจากการปลูกพืชสวนไมดอกไมประดับตางๆ ยูปอฟยังอางวาเกษตรกรคือ
กลุมที่ไดประโยชนเปนอันดับแรก จากการมีโอกาสไดปลูกพันธุพชื ใหมๆ ไดผลผลิตสูง สรางเสริมรายได
และเปดตลาดใหมๆใหกับเกษตรกร
สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย ซึ่งผลักดันใหประเทศไทยแกไขกฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542
และไดเคลื่อนไหวใหมีการยกรางกฎหมายคุมครองพันธุพืชฉบับใหมเพื่อใหสอดคลองกับ UPOV 1991 อาง
วา การเขาเปนภาคีในอนุสัญญายูปอฟ “จะเปนการดึงดูดการลงทุนเรื่องเมล็ดพันธุมายังประเทศไทย
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ปองกันการยายฐานการผลิตเมล็ดพันธุของบริษัทเมล็ดพันธุขนาดใหญไปยังประเทศเพื่อนบาน เพราะ
กฎหมายตามแนวทางของ UPOV1991 นั้นเปนมาตรฐานสากล สะดวกในการบังคับใชมากกวา” 3
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล อดีตนักวิจัยบริษัทเมล็ดพันธุขามชาติ และหัวหนาคณะวิจัยเกี่ยวกับ
UPOV และสนธิสัญญาพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร การเปดเสรีดานการเพาะและขยายพันธุ
พืชภายใตความตกลงการเปดเสรีการลงทุนอาเซียนใหกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเปนที่ปรึกษาสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย4เห็นวาประเทศไทยควรเขาเปนภาคียูปอฟ5 เนื่องจาก
- ไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรที่ไดจากพืชที่เปนทั้งวัตถุดิบและแปรรูป สําหรับใชเปน
อาหารมนุษยและสัตว และเปนแหลงพลังงานและใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ สูตลาดโลกในอันดับตน ถาไมมี
กฎหมายที่เปนสากล อาจถูกกีดกันจากตางประเทศ
- ไทยมีศักยภาพในการสรางพันธุพืชใหม ไดหลากหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเขตรอน ส าหรับใช
เพาะปลูกภายในประเทศและสงออกไปใชเพาะปลูกไดในหลายประเทศ ถาไมมีระบบการคุมครองพันธุพืช
ที่เปนสากล อาจถูกละเมิดสิทธิในตางประเทศได
- ไทยมีความเหมาะสมในการเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุ และสวนขยายพันธุของพืชหลายชนิดที่มีการ
พัฒนาพันธุใหมในตางประเทศส าหรับใชเพาะปลูกในประเทศอื่น แตพืชบางชนิดยังไมไดรับการคุมครอง
จึงไมมีการน าพันธุเหลานั้นเขามาผลิต หรืออาจยายการผลิตไปประเทศอื่น
- ไทยเสียโอกาสในการที่จะใชประโยชนจากพันธุใหมที่ดีกวาของตางประเทศในการเพาะปลูก และ
การปรับปรุงพันธุของพืชหลายชนิดที่มีการเพาะปลูกอยูแลวแตยังไมไดรับการคุมครองพันธุ
- พรบ. 2542 ยังมีขอบัญญัติในหลายมาตราที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของยูพอฟ 1991
สุรวิช วรรณไกรโรจน6 ตั้งขอสังเกตวา การเขาเปนภาคี UPOV “อาจจะทําใหมีการสงออกสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชที่ปรับปรุงพันธุในตางประเทศมายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนาจะสงผลใหประเทศ
ไทยมีพันธุพืชใหมใหเกษตรกรเลือกใชเพาะปลูกมากขึ้น และเปนฐานการผลิตเมล็ดพันธุที่สําคัญของ
ภูมิภาค นํารายไดเขาประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับระดับความเขมงวดของการบังคับใชกฎหมายดวย”
นอกเหนือจากนี้ “การที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV จะทําใหมีโอกาสที่จะ
ไดรับความชวยเหลือในการเสริมสรางขีดความสามารถดานเทคนิคและดานการบริหารจัดการแกพนักงาน
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คําอธิบายของคณะยกราง พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ... ระหวางจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ณ กรมวิชาการเกษตร
4
กรมการขาว (2555) ประวัติยอผูบรรยาย, สัมมนาพิเศษเรื่อง“การเปดเสรีการลงทุนของอาเซียน สาขาการเพาะ ขยาย
หรือปรับปรุงพันธุพืช”
5
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล (2555) เอกสารประกอบการบรรยาย “กฎหมายและการปรับปรุงพันธุพืช” บรรยายในการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการปรับปรุงพันธุพืช, ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน
6
สุรวิช วรรณไกรโรจน (2556) โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและขอเสนอแนะตอการเขาเปนภาคีอนุสัญญา UPOV
และการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
39

เจ า หน า ที่ ข องกรมวิ ช าการเกษตร ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารทํ า งานตามกฎหมายของพนั ก งานเจ า หน า ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย”7
2.2 ขอโตแยงเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใหมีการวิจัยและพัฒนาพันธุพ
 ืชสายพันธุใ หม
อยางไรก็ตาม งานศึกษาโดยนักวิชาการอิสระเปนจํานวนมากพบวา ในทางปฏิบัติแลวการบังคับ
ใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะอยางยิง่ ในการคุมครองพันธุพชื ใหมตามแนวทางของยูปอฟนั้น
มิไดเปนไปตามคํากลาวอางของยูปอฟและของกลุมบริษัทเมล็ดพันธุแ ตประการใด ดังนี้
- จากการศึกษาในประเทศอังกฤษซึง่ ริเริ่มกฎหมายคุมครองพันธุพ
 ืชมานานนับตัง้ แตป 1964 และมี
ขอมูลเชิงประจักษเกีย่ วกับการขึ้นทะเบียนสายพันธุพ ืชจํานวน 13,365 รายการ ของ C.S.Srinivasan
(Department of Agricultural and Food Economics The University of Reading, UK) และ Benjamin
Crost (University of California, Berkeley, USA) 8 พบวา การออกใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียน
คุมครองพันธุพ ืชของสหราชอาณาจักรจํานวนมากมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจนอยมาก การใหการ
คุมครองสายพันธุท ี่เขมงวดแกอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุน นั้ สรางความพึงพอใจแกอุตสาหกรรมดังกลาว แต
กลับทําใหนวัตกรรมในการพัฒนาสายพันธุพชื โดยการผสมพันธุโดยวิธีทวั่ ไป(Conventional breeding)
ของอังกฤษลดลง
- การศึกษาของ C.S.Srinivasan และ Benjamin Crost ยังพบดวยวา ความเชื่อทีว่ าระบบกฎหมาย
นี้จะทําใหเกิดการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับพืชอาหารก็มิไดเชนนัน้ เพราะมีสัดสวนการคุมครองเกี่ยวกับไม
ดอกไมประดับสูงถึงมากกวา 50% ในขณะที่ในพืชอาหารมีสัดสวนเพียง 32% เทานัน้ การศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ Canadian Food Inspection Agency9 ในแคนาดา และการศึกษาของ
Alston and Venner 10 ในสหรัฐ ที่พบวากฎหมายคุมครองพันธุพ ืชมีผลนอยมากตอการพัฒนาสายพันธุ
ขาวสาลี
- งานศึกษาทีน่ า สนใจที่หกั ลางคํากลาวทีว่ า การมีระบบการคุมครองพันธุพืชที่เขมงวดจะเปนเงื่อนไข
ใหมีการนําเขาสายพันธุพชื ใหมเขามาใชมากขึ้น เพื่อทีเ่ กษตรกรจะสามารถมีพนั ธุพ ืชสายพันธุใหมเพื่อ
ปรับปรุงการผลิตของตนเพิม่ ขึ้น คืองานศึกษาเรื่อง Trade and Intellectual Property Rights in the

7

สุรวิช วรรณไกรโรจน อางแลว
C.S.Srinivasan and Benjamin Crost (2007) Plant Varieties, Intellectual Property Rights and Innovation in UK
Agriculture, Contributed Paper for the Agricultural Economics Society Annual Conference, Reading, UK
2-4 April, 2007
9
Canadian Food Inspection Agency, 2001. Ten-Year Review of Canada’s Plant Breeders’ Rights Act. CFIA,
Ottawa.
10
Alston, J., Venner, R., 2002. The effects of the U.S. Plant Variety Protection Act on wheat genetic
improvement. Research Policy 31, 527–542.
8
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Agricultural Seed Sector โดย Derek Eaton11 ที่พบวาจากการศึกษาที่ใชขอมูลครอบคลุม 19 ป (19892007) เพื่อศึกษาทางเศรษฐศาสตรวาปริมาณการสงออกสายพันธุพืชจาก 10 ประเทศในยุโรปที่เปนผู
สงออกพันธุพ ชื และปริมาณการสงออกพันธุพ ืชจากสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเปนสมาชิกยูปอฟมากอน)ไปยัง
ประเทศตางๆ เพื่อเปรียบเทียบวาการเขาเปนสมาชิกยูปอฟวามีผลทําใหมีการนําเขาพืชใหมเพิ่มขึน้ หรือไม
โดยเปรียบเทียบกับประเทศที่ไมเปนสมาชิกยูปอฟ และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเขาเปน
สมาชิกยูปอฟ 1978 และสมาชิกยูปอฟ 1991 วามีผลหรือไมเพียงใด จากการวิเคราะหพบวา การเขาเปน
สมาชิกในอนุสัญญายูปอฟของประเทศตางๆนัน้ ไมมีผลอยางมีนยั สําคัญในการนําเขาพันธุพ ืชใหมเพิ่มขึ้น
แตประการใด และเมื่อเปรียบเทียบการนําเขาพันธุพชื ระหวางการเขาเปนภาคียูปอฟ 1991 และยูปอฟ
1978 ก็ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนกัน

11

Derek EATON (2009) Trade and Intellectual Property Rights in the Agricultural Seed Sector LEI,
Wageningen University & Research Centre, The Netherlands, Contributed Paper prepared for presentation at
the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22, 2009
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3. ผลกระทบจากการเขาเปนภาคียูปอฟ 1991
3.1 การรวมศูนยของบริษัทเมล็ดพันธุข นาดใหญ
การศึกษาของ Dwijen Rangnekar12 ที่ประมวลการศึกษาหลายชิน้ เกีย่ วกับการคุมครองสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พบวาทําใหเกิดการรวมศูนยการวิจยั เกี่ยวกับเรื่องพันธุพ ชื มาก
ขึ้น เชนในระหวางการใชกฎหมายดังกลาว การขอรับการคุมครอง 89-68% อยูในกลุมผูยื่นรับความ
คุมครองเพียง 5% เทานั้น ผูย ื่นคําขอ 75-82% ไมไดรับการคุมครองแมแตชิ้นเดียวระหวางป 1965-1995
Rangnekar สรุปวาการคุมครองสิทธินักปรับปรุงเปนประโยชนกับบริษทั ขามชาติขนาดใหญเทานัน้ มิใชนัก
ปรับปรุงพันธุรายยอย
12

Dwijen Rangnekar (2000) Intellectual Property Rights and Agriculture: an Analysis of the
Economic Impact of Plant Breeders’ Rights ,Research Associate, School of Economics, Kingston University,
UK .
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การศึกษาของ Srinivasan ยืนยันการศึกษาดังกลาวโดยจากการวิเคราะหขอมูลของสมาชิกยูปอฟ
30 ประเทศ ในพืชหลักสําคัญ 6 ชนิด พบวามีการรวมศูนยของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุในระดับสูง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่ระบบกฎหมายดังกลาวเอื้ออํานวยใหเกิดการควบรวมกิจการระหวางบริษัทเมล็ดพันธุ
ดวยกันเอง นับตั้งแตทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา13
การศึกษาทีท่ าํ ในสหรัฐอเมริกาของ Walter Jaffe and Jeroen Van Wijk 14 พบวา ระบบกฎหมาย
คุมครองพันธุพ ืชสงผลกระทบในแงลบทีช่ ัดเจนคือทําใหขอมูลความรูและเชื้อพันธุพ ืชจากภาคธุรกิจเมล็ด
พันธุไปสูสถาบันสาธารณะที่ทาํ หนาที่ในการปรับปรุงพันธุพชื นอยลง ในทางกลับกันบริษัทเมล็ดพันธุจ ะได
ประโยชนจากระบบกฎหมายดังกลาวโดยทําใหขอมูลและความรูในการปรับปรุงพันธุถูกปอนเขาไปใชเพื่อ
ผลประโยชนของบรรษัทเมล็ดพันธุม ากขึน้ กวาเดิม ในกรณีประเทศไทยสิ่งเหลานี้ไดเกิดขึ้นกอนหนามีระบบ
กฎหมายคุมครองพันธุพืชแลว โดยบริษัทเมล็ดพันธุไดวา จางใหนักปรับปรุงพันธุของรัฐดวยเงินเดือนสูงๆ
เพื่อเขารวมงานในการปรับปรุงพันธุขาวโพดและขาวลูกผสมกับบริษัท แตแนวโนมเชนนี้อาจรุนแรงมากขึ้น
และอาจมีผลทําใหระบบปรับปรุงพันธุของภาคสาธารณะตองออนแอลงในที่สุด
เงื่อนไขของอนุสัญญายูปอฟออกแบบใหบริษัทเมล็ดพันธุขนาดใหญไดประโยชนและกีดกัน
นักปรับปรุงพันธุพืชใหมรายยอยหรือผูประสงคจะเขามาปรับปรุงพันธุพืชในภายหลัง ตัวอยางเชนกรณี การ
กีดกันมิใหเขาถึงอนุพันธ (EDV)ของสายพันธุพืชใหม

13

Srinivasan, C. S. (2003) Concentration in ownership of plant variety rights: some implications for developing
countries. Food Policy, 28 (5-6). pp. 519-546.
14
Walter Jaffe and Jeroen Van Wijk (1995)The Impact of Plant Breeder’ Right in Developing Countries
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ปญหาของ EDV
“การขยายสิทธินักปรับปรุงพันธุดังกลาวคือการใหสิทธิบัตรแกลักษณะเฉพาะที่เดนตางจาก
พันธุพืชอื่นในชนิดเดียวกันนั่นเอง จึงเสมือนกับใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตซึ่งจะสรางผลกระทบอยางรุนแรง
ตอระบบกสิกรรมสําหรับประเทศซึ่งจะเริ่มใหความคุมครองพันธุพืชใหม เนื่องจากนักปรับปรุงพันธุผูทรง
สิทธิจะมีสิทธิเหนือพันธุพืชทุกพันธุที่มีลักษณะพิเศษของพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งจะทําให
นักปรับปรุงพันธุพืชรายอื่นตองจายคาอนุญาตใหใชสิทธิกอนนําพันธุพืชที่ตนพัฒนาจากพันธุพืชใหมที่
ไดรับความคุมครองนั้นออกจําหนาย อันอาจจะสงผลใหราคาจําหนายสวนขยายพันธุพืชอยูในระดับที่สูง
มาก ทั้งนี้จะตองตระหนักดวยวาอายุการคุมครองพันธุพืชใหมบางกลุม (ไมตนและองุนตามอนุสัญญา
UPOV) นั้นมากกวาอายุสิทธิบัตร
นอกจากนี้การขยายสิทธินักปรับปรุงพันธุดั งกลาวยังจะทําใหเกิดผลเสียแกเกษตรกรหรือ
บุคคลสัญชาติไทยซึ่งตองการประกอบอาชีพนักปรับปรุงพันธุในลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ที่ไมมีกําลังการลงทุนรวบรวมและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเพื่อใชในกระบวนการปรับปรุงพันธุ15
เนื่องจากบุคคลเหลานี้อาจจะตองใชพันธุพืชใหมที่เปนพันธุการคาซึ่งมีการจําหนายสวนขยายพันธุ
โดยทั่วไป เปนพันธุตั้งตนในการสกัดสายพันธุแทเพื่อใชเปนพันธุพอ-แมในการสรางพันธุลูกผสม ซึ่ง
อาจจะถูกจัดเปนพันธุประเภทอนุพันธสําคัญตามที่ระบุไวใน Guidance for the Preparation of Laws
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention16 ทําใหตองทําความตกลงชําระคาอนุญาตใชสิทธิ
แกนักปรับปรุงพันธุผูทรงสิทธิในพันธุใหมตั้งตน กอนที่จะนําพันธุใหมออกจําหนายเชิงธุรกิจได การขยาย
ขอบเขตสิทธิดังกลาวจึงเปนประโยชนแกผูที่เริ่มงานปรับปรุงพันธุพืชกอนผูอื่น ซึ่งในกรณีพืชเศรษฐกิจนั้น
ผูที่เริ่มงานปรับปรุงพันธุพืชกอนผูอื่นมักเปนวิสาหกิจขามชาติ
นอกจากนี้การขยายสิทธินักปรับปรุงพันธุดังกลาวยังจะทําใหเกิดผลเสียแกเกษตรกรหรือ
บุคคลสัญชาติไทยซึ่งตองการประกอบอาชีพนักปรับปรุงพันธุในลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ที่ไมมีกําลังการลงทุนรวบรวมและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเพื่อใชในกระบวนการปรับปรุงพันธุ17
เนื่องจากบุคคลเหลานี้อาจจะตองใชพันธุพืชใหมที่เปนพันธุการคาซึ่งมีการจําหนายสวนขยายพันธุ
โดยทั่วไป เปนพันธุตั้งตนในการสกัดสายพันธุแทเพื่อใชเปนพันธุพอ-แมในการสรางพันธุลูกผสม ซึ่ง
อาจจะถูกจัดเปนพันธุประเภทอนุพันธสําคัญตามที่ระบุไวใน Guidance for the Preparation of Laws
Based on the 1991 Act of the UPOV Convention18 ทําใหตองทําความตกลงชําระคาอนุญาตใชสิทธิ
15

จากการสัมภาษณนายสุขเกษม จิตรสิงห บริษัท เฟอรติไลเซอร แอนดไบโอซีดส จํากัด
An indirect way in which it might be possible to obtain an essentially derived variety from an initial variety
could be the use of a hybrid variety to obtain a variety which is essentially derived from one of the parent lines
of the hybrid.
17
จากการสัมภาษณนายสุขเกษม จิตรสิงห บริษัท เฟอรติไลเซอร แอนดไบโอซีดส จํากัด
18
An indirect way in which it might be possible to obtain an essentially derived variety from an initial variety
could be the use of a hybrid variety to obtain a variety which is essentially derived from one of the parent lines
of the hybrid.
16
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แกนักปรับปรุงพันธุผูทรงสิทธิในพันธุใหมตั้งตน กอนที่จะนําพันธุใหมออกจําหนายเชิงธุรกิจได การขยาย
ขอบเขตสิทธิดังกลาวจึงเปนประโยชนแกผูที่เริ่มงานปรับปรุงพันธุพืชกอนผูอื่น ซึ่งในกรณีพืชเศรษฐกิจนั้น
ผูที่เริ่มงานปรับปรุงพันธุพืชกอนผูอื่นมักเปนวิสาหกิจขามชาติ
ที่มา : สุรวิช วรรณไกรโรจน (2556)โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและขอเสนอแนะตอการเขาเปนภาคี
อนุสัญญา UPOV และการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒

3.2 การทําลายหลักการแบงปนผลประโยชนของเจาของทรัพยากรชีวภาพ
ภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี 168 ประเทศรวมลงนาม19 ไดกําหนดใหแตละ
ประเทศมีอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ และการนําพันธุกรรมไปใชประโยชนนนั้ ตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (Prior Informed Consent) และตองแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม (Equitable
Benefit Sharing)
ในประเทศไทยนัน้ หลักการของเรื่องนี้ไดถกู นํามาใชอยางเปนรูปธรรม โดยบรรจุอยูในกฎหมาย
คุมครองพันธุพ ืช โดยที่การใหการคุมครองพันธุพ ืชใหมนั้นตองระบุทมี่ าของฐานพันธุกรรมที่ใช และตอง
แบงปนผลประโยชนใหรัฐและชุมชนตามที่กฎหมายบัญญัติ
สุรวิช วรรณไกรโรจน อดีตคณะกรรมการคุมครองพันธุพ ืช สรุปความเห็นวา การที่ UPOV เห็นวา
การตัดเงื่อนไขการเปดเผยแหลงที่มาของเชื้อพันธุกรรมซึ่งใชในการปรับปรุงพันธุหรือแสดงหลักฐานการ
ไดมาซึ่งเชื้อพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุท ี่เดิมกําหนดไวใน พ.ร.บ.คุมครองพันธุพชื พ.ศ.2542 นั้น
“จะเปนการลดทอนประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางรายแรง” “ขอกําหนดของสหภาพยู
ปอฟในประเด็นนี้จงึ เทากับเปนการสนับสนุนโจรสลัดชีวภาพ (Biopirate)” ทางออมอีกดวย20
เมื่อไมมีหลักการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ บริษัทเมล็ดพันธุท ั้งที่เปนยักษใหญ
ทางการเกษตรในประเทศไทยเองและบรรษัทขามชาติขนาดใหญจากทั่วโลก21จะสามารถเขาถึงการใช
ประโยชนจากพันธุพ ืชทองถิน่ พันธุพืชที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจยั ของรัฐ หรือพันธุพืชปา โดยไม
ตองขออนุญาตและแบงปนผลประโยชน
ผลกระทบจากการที่ปราศจากหลักการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน หรือมีหลักการดังกลาวแต
ไมมีกลไกทางกฎหมายในการดําเนินการเพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติจะทําใหประเทศและชุมชนทองถิน่
สูญเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับจากกลไกการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ทัง้ ที่
อยูในรูปผลประโยชนที่เปนตัวเงิน หรือเงื่อนไขอื่นๆ เชน การถายทอดเทคโนโลยี การรวมพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือการมีสว นรวมในการบริหารทรัพยสนิ ทางปญญาที่เกิดขึ้น เปนตน

19

http://www.cbd.int/convention/parties/list/ (สืบคนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556)
สุรวิช วรรณไกรโรจน (อางแลว)
21
ภายใตความตกลงทริปส ในองคกรการคาโลก หากประเทศไทยใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแกประเทศใด ประเทศ
อื่นๆที่เปนสมาชิกองคกรการคาโลกจะไดรับสิทธินั้นเทาเทียมกัน
20
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3.3 ผลกระทบตอสิทธิเกษตรกรในการเก็บรักษาพันธุพืชไปปลูกตอและแลกเปลีย่ นเมล็ด
พันธุ
การเก็บรักษาพันธุเ พื่อปลูกตอและการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุระหวางเกษตรกรและระหวางชุมชน
เอื้ออํานวยใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพตลอดระยะเวลาหลายพันปที่ผานมา การยอมรับการขยาย
สิทธิของบริษทั เมล็ดพันธุจงึ เปนการละเมิดสิทธิของเกษตรกรขั้นพื้นฐานซึง่ เปนหลักประกันความงอกงาม
ของความหลากหลายทางชีวภาพมาเนิน่ นาน
การตรากฎหมายเพื่อใหเกษตรกรมีความผิดทั้งทางแพงและอาญาในกรณีที่ “ละเมิด” บริษัทเมล็ด
พันธุ จะทําใหเกษตรกรไทยตองถูกจําคุกหรือจายคาปรับ ตัวอยางการฟองรองเกษตรกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศ จนเกษตรกรในประเทศดังกลาวตองจายคาเสียหายเปนจํานวนเงิน
มหาศาลแกบริษัทเมล็ดพันธุยักษใหญ จะเกิดขึ้นแนนอนหากประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญายูปอฟ
1991
มีความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง ระหวางเกษตรกรกับบริษัทเมล็ดพันธุ หรือ
ระหวางเกษตรกรกับรัฐ หากเกษตรกรเห็นวากฎหมายเหลานี้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา
สมชาย รัตนชือ่ สกุล เห็นวาแกไขหรือยกเลิกกฎหมายคุม ครองพันธุพชื พ.ศ.2542 นอกจากทําลาย
หลักการแบงปนผลประโยชนและสิทธิเกษตรกรในการเก็บรักษาพันธุไ ปปลูกตอแลวยังมีผลกระทบตอหลัก
กฎหมายและสิทธิของเกษตรกรและชุมชนแลว ยังทําลายกลไกทางกฎหมาย ขัดตอหลักความมั่นคงใน
ทรัพยสนิ ขัดตอหลักสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งทําลายหลักกฎหมายมหาชนดวย (รายละเอียดใน
กลองขอความ)
“ กฎหมายคุมครองพันธุพืชของประเทศไทยไดผสมผสานเนื้อหาและหลักการของ UPOV 1978 และของ CBD ไว
อยางลงตัวและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย โดยคุมครองทั้งพันธุพืชใหมและพันธุพืชประเภทอื่นๆ ภายใตโลกทัศน
ที่เห็นวาพันธุพืชทั้งหลายมีความสัมพันธุเชื่อมโยงอยูในระบบนิเวศเดียวกันและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งยอมกระทบตอ
อีกสิ่งหนึ่ง การคุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุพืชซึ่งเปนสิทธิของเอกชน (Private Rights) เปนสิ่งที่ควรไดรับการคุมครอง
และปกปอง แตกต็ องไมเหนือหรือมีความสําคัญมากกวาประโยชนมหาชน (Public Interest) ดังนั้น หากสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุพืชกระทบตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิทธิเกษตรกร กฎหมายยอมมี
อํานาจจํากัด สิทธินักปรับปรุงพันธุพืชได”
“หากรางแกไขดังกลาวไดรับการยอมรับและผานความเห็นชอบออกไปบังคับใชเปนกฎหมาย จะกอใหเกิดผล ดังนี้
1) ทําลายหลักการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทยที่ตองมีการเชื่อมโยงและเกี่ยวของกันของพันธุพืช
ประเภทตางๆ แตจะกลับกลายเปนเนนคุมครองเฉพาะพันธุพืชใหมที่ผูไดรับประโยชนจะเปนเพียงเอกชน หรือภาคธุรกิจ
การเกษตรเปนหลักเทานั้น พันธุพืชปา พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นถูกแยกสวนออกเพื่อให
เชื่อมโยงกับพันธุพืชใหมนอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อมิใหกระทบกับนักปรับปรุงพันธุพืชที่ตองใชพันธุพืชชนิดอื่นในการปรับปรุงพันธุ
โดยเฉพาะการตองขออนุญาตในการเขาถึงและทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนเมื่อใชพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุพืช
ปา รูปการณเชนนี้เทากับรางกฎหมายที่แกไขใหมตองการคงไวเฉพาะการคุมครองพันธุพืชใหม และบอนทําลายการ
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คุมครองพันธุพืชประเภทอื่น อีกนัยหนึ่งเทากับเปดชองใหนักปรับปรุงพันธุพืช หรือภาคธุรกิจเมล็ดพันธุสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากพันธุพืชของประเทศไทยไดโดยปราศจากมาตรการคุมครองใดๆ
2) ทําลายกลไกทางกฎหมายในการคุมครองพันธุพืชของประเทศไทย โดยการเปลี่ยนแปลงนิยามไมใหคุมครองใน
ระดับ “พันธุ” สําหรับพันธุพืชประเภทอื่นๆ ยกเวนพันธุพืชใหมที่ยังคงใหคุมครองในระดับพันธุตอไป ทําใหวัตถุประสงค
ของกฎหมายที่มุงคุมครอง “พันธุพืช” สับสน คลุมเครือและขาดความชัดเจนวากฎหมายตองการคุมครอง “พืช” หรือ “พันธุ
พืช” ความสับสนดังกลาวยอมสงผลตอการบังคับใชกลไกควบคุมการเขาถึงและการแบงปน ผลประโยชน ซึ่งเปนกลไก
หลักของกฎหมายคุมครองพันธุพืช
3) ทําลายหลักสิทธิเกษตรกรดวยการลดหรือจํากัดสิทธิของเกษตรกร โดยเฉพาะการใชประโยชนจากเมล็ดพันธุที่
ไดจากแปลงปลูกของตนเอง ขณะเดียวกันการขยายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชใหรวมถึงผลิตภัณฑ หรือสินคาที่ผลิตขึ้น
จากพันธุพืชใหมยังกระทบตอการใชประโยชนในผลิตผลของพันธุพืชของเกษตรกร นอกจากนี้รางแกไขฯ ยังตัดกลไกการ
บังคับใชสิทธิหากมีการจําหนายสวนขยายพันธุในราคาที่สูงเกินควร ทําใหเกษตรกรถูกผูกขาดและตองซื้อพันธุพืชในราคา
ผูกขาด ถูกเอารัดเอาเปรียบ
4) ทําลายหลักความมั่นคงในทรัพยสิน โดยการขยายความคุมครองไปยังผลิตภัณฑ หรือผลผลิตที่ไดจากสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชคุมครองโดยมิชอบอีกดวย ทําใหการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรกรเกิดความไม
แนนอน เนื่องจากผูซื้อจะไมสามารถตรวจสอบไดวา ผลิตผลที่ซื้อนั้นเกิดจากสวนขยายพันธุพืชคุมครองที่มิชอบหรือไม อีก
ทั้งไมปรากฏบทคุมครองหรือเยียวยาผูซื้อที่สุจริต จึงเปนการทําลายหลักสิทธิเสรีภาพในการคาขายในลักษณะที่กระทบตอ
สาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพ และยังกระทบตอหลักกรรมสิทธิ์ในทางแพงทําใหหลักกรรมสิทธิ์ ซึ่งเปนหลักกฎหมายสําคัญ
ในกฎหมายแพงของประเทศไทยขาดความศักดิ์สิทธิ์
5) ทําลายหลักสิทธิชุมชนที่ไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 66 โดยเฉพาะการทําลายหลักสิทธิ
เกษตรกรทําใหเกษตรกรขาดการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุพืช
6) ทําลายหลักกฎหมายมหาชน โดยการที่รางแกไขฯ ใหความคุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุพืชแตเพียงดานหลัก
เทากับรัฐละเมิดหลักแหงความเสมอภาคที่จะตองใหความคุมครองเกษตรกรอยางเทาเทียมกัน และละเมิดหลักแหงความ
ไดสัดสวน (Principle of Proportionality) ที่การคุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุพืชจะตองกระทบสิทธิของเกษตรกรอยาง
พอเหมาะพอประมาณ (Moderation) เทานั้น และรัฐตองชั่งน้ําหนักระหวางผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร หรือ
สังคม หากมาตรการดังกลาวกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีแมจะเปนมาตรการที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
กฎหมายรัฐก็ไมควรใชมาตรการนั้น ทั้งนี้ในการดําเนินการรัฐจะตองคํานึงถึงหลักยอย ดังนี้ หลักแหงความเหมาะสม
(Principle of Suitibility) ซึ่งหมายถึงรัฐจะตองเลือกใชมาตรการคุมครองที่มุงใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายโดย
คํานึงถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผลของมาตรการที่รัฐนํามาใช หลักแหงความจําเปน (Principle of Neccessity) ซึ่ง
หมายถึงรัฐตองเลือกใชมาตรการที่กอใหเกิดผลกระทบตอภาคเอกชนนอยที่สุด (ในกรณีนี้หมายเกษตรกร) หากเลือกใช
มาตรการที่เกิดผลกระทบรายแรงเกินจําเปนจะเปนสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย”
ที่มา : สมชาย รัตนชื่อสกุล (2556) รายงานผลกระทบของรางการแกไขกฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542
ที่มีตอสิทธิเกษตรกรและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพ, แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
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3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรลดลง
เงื่อนไขพืน้ ฐานของระบบการคุมครองพันธุพ ืชใหมที่ตองมีลักษณะสม่าํ เสมอประจําพันธุ
(Uniformity) และความมีเสถียรภาพ(Stability)ของสายพันธุ เปนการสงเสริมมาตรฐานของเรื่องพันธุพ ืช
เพื่อตอบสนองตอระบบการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว (monoculture) ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรขนาดใหญ ปจจัยดังกลาว
ทําใหเกิดแนวโนมของการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในการเกษตร
งานศึกษาชิ้นหนึง่ ซึ่งทําโดยสมาคมปรับปรุงพันธุที่ใหญที่สุดของโลกพบวา 2 ใน 3 ของเชื้อพันธุ
ไดมาจากธนาคารเชื้อพันธุ มีเพียง 1 ใน 3 เทานัน้ ที่ไดมาจากแปลงเกษตรกร และมีจํานวนนอยมาก
(ประมาณ 7 %) ที่ไดฐานพันธุกรรมจากภายนอกจริงๆ ในขณะทีก่ ารปรับปรุงพันธุพชื บางชนิดเชนขาวโพด
นั้นยิ่งใชฐานพันธุกรรมที่แคบยิ่งไปกวานีอ้ ีกดวยซ้าํ
ขออางที่บอกวาการสงเสริมระบบทรัพยสนิ ทางปญญาทําใหไดพันธุพ ืชทีห่ ลากหลายเปนสิ่งตรงกัน
ขาม เนื่องจากนักปรับปรุงพันธุจะถูกผลักดันใหมงุ เปาเฉพาะการปรับปรุงพันธุทมี่ ีลกั ษณะสําคัญเพียงไมกี่
ลักษณะเชนอาจเกี่ยวของกับยีนที่ควบคุมลักษณะเพียงยีนเดียวเพื่อทําใหเกิดความแตกตางระหวางพันธุ
พืชที่ตนปรับปรุงกับพันธุอนื่ ที่มีอยูแตเดิมเทานั้น
แนวโนมเชนนีเ้ ปนเรื่องอันตราย เนื่องจากถึงแมเกษตรกรจะซื้อเมล็ดพันธุยหี่ อตางๆมาใชแตมันมี
กลับเปนเมล็ดพันธุท ี่เกือบเหมือนเดิมที่มีฐานพันธุกรรมแคบๆเกษตรกรจะซื้อเมล็ดพันธุยหี่ อตางๆมาใชแต
มันมีกลับเปนเมล็ดพันธุที่เกือบเหมือนเดิมที่มาจากฐานพันธุกรรมแคบๆ
4. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเขาเปนภาคียูปอฟ 1991
การขยายสิทธิของบริษัทเมล็ดพันธุและจํากัดสิทธิของเกษตรกรในการใชพันธุพ ืช ตลอดจน
แนวโนมการรวมศูนยการผลิตเมล็ดพันธุอ ยูในมือของบรรษัทเมล็ดพันธุย ักษใหญทําใหราคาเมล็ดพันธุมี
ราคาสูงกวาทีเ่ คยเปน
การประเมินวาราคาเมล็ดพันธุภายใตการผูกขาดโดยทีเ่ กษตรกรไมสามารถเก็บรักษาพันธุไปปลูก
ตอไดนั้น อาจประเมินไดจาก
1) ประเมินจากราคาเมล็ดพันธุล ูกผสมเปรียบเทียบกับราคาเมล็ดพันธุพ ชื ทั่วไป เนื่องจากเมล็ด
พันธุลกู ผสมมีขอจํากัดในการนําไปปลูกตอโดยใหผลผลิตเทากับเมล็ดพันธุรนุ แรก กลไกดังกลาวเสมือน
“การมีระบบทรัพยสินทางปญญาภายในเมล็ดพันธุ” 22 กลาวคือในดานหนึง่ เกษตรกรไมสามารถเก็บรักษา
พันธุไปปลูกตอได และในอีกดานหนึ่ง การเก็บรักษาพอแมพันธุเ ปนความลับ (Trade secret)ทําใหยากที่นกั
ปรับปรุงพันธุพ ืชอื่นจะนําเมล็ดพันธุเหลานั้นไปปรับปรุงพันธุ ในแงนกี้ ารคาดการณเรื่องราคาเมล็ดพันธุท ี่

22

Robert Tripp, Niels Louwaars, Derek Eaton (2006)Plant variety protection in developing countries.
A report from the field , Food Policy 32 (2007) 354–371
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จะมีราคาแพงขึ้นจึงอาจใชการเปรียบเทียบระหวางราคาของเมล็ดพันธุพืชชนิดเดียวกันที่เปนพันธุผ สมเปด
ทั่วไป (Open pollinated seed กับพันธุพ ชื ลูกผสม (Hybrid seed)
ราคาเมล็ดพันธุพืชลูกผสมมีราคาแพงกวาเมล็ดพันธุทวั่ ไป โดยความแตกตางของราคาเมล็ดพันธุ
ผสมเปดกับเมล็ดพันธุพ ืชทั่วไปมีราคาแตกตางกันตั้งแต 2-6 เทาตัว แลวแตชนิดพืช ตัวอยางเชน
- ขาวโพดไรพันธุผสมเปดของกรมวิชาการเกษตร ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ในขณะที่ขาวโพดพันธุ
ลูกผสมราคา 70 บาท แตกตางกัน 3.5 เทา23
- ราคาเมล็ดพันธุขาวทั่วไปราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท แตราคาเมล็ดพันธุขาวลูกผสมมีราคา
120-150 บาท ตางกันประมาณ 6 เทา24
2) ประเมินจากความแตกตางของเมล็ดพันธุท ี่ไดรับการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาใน
ตางประเทศ
ความแตกตางของราคาเมล็ดพันธุในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจนํามาใชเปรียบเทียบเพื่อใชในการ
ประเมินราคาพันธุพ ืชที่สูงขึน้ เนื่องจากการเขาเปนภาคียูปอฟ 1991ได เนื่องจากกอนป 1996 สหรัฐอเมริกา
มีการปลูกพืชที่เปนพันธุผสมเปดทั่วไป เชน ขาว และขาวสาลี มีการปลูกพืชลูกผสม เชน ขาวโพด แตหลังป
1996 สหรัฐอเมริกาเริ่มนําพันธุพชื ดัดแปลงพันธุกรรมเขามาปลูกในเชิงพาณิชย โดยพืชดังกลาวไดรับการ
คุมครองทั้งโดยใชกฎหมายคุมครองพันธุพ ืช (PVP) ตามแนวทาง UPOV1991 หรือกฎหมายสิทธิบัตร
(Utility patent)

23

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กําหนดราคาจําหนายพันธุพืชสวนพืชไร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม
2552 โดยนายสมชาย เบญจรงคกุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
24
มูลนิธิชีวิถี(2553)การศึกษาเรื่องขาวลูกผสม
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- การศึกษาของ Christoph Then & Ruth Tippe25 ในสหรัฐอเมริกา พบวาขณะที่ราคาขาวสาลีซงึ่
เปนเมล็ดพันธุผ สมเปดทั่วไปและไมใชพืชจีเอ็ม มีราคาเมล็ดพันธุอยูที่ 10 เหรียญตอเอเคอร เมื่อป 1996
และปรับราคาเพิ่มขึ้นเปน 12 เหรียญตอเอเคอรในป 2007 แตในชวงเวลาเดียวกันราคาของเมล็ดพันธุถ ั่ว
เหลืองและขาวโพดซึง่ คอยๆเปลี่ยนจากพันธุท ั่วไปมาเปนพันธุพ ืชจีเอ็มนั้น มีราคาแพงขึ้นประมาณ 2
เทาตัว ตัวอยางเชน ราคาเมล็ดพันธุของถัว่ เหลืองสูงเพิม่ ขึ้นจาก 18 เหรียญเปน 40 เหรียญตอเอเคอร (2.2
เทา) เชนเดียวกับราคาเมล็ดพันธุขา วโพดเพิ่มขึ้นจาก 26 เหรียญ เปน 50 เหรียญตอเอเคอร (1.92 เทา)
- งานศึกษาขางตนสอดคลองกับ Center for Food Safety ซึ่งพบวาถัว่ เหลืองราวดอพั๊ เรดดี้
(RoundUp Ready)ในสหรัฐอเมริกามีราคา 75 เหรียญตอการใชหนึ่งเอเคอร ในขณะที่เมล็ดพันธุท ั่วไปซึ่ง
ไมตองจายคาสิทธิบัตรนัน้ มีราคา 30-35 เหรียญตอเอเคอร26 หรือแตกตางกันประมาณ 2-2.5 เทา
3) กรณีพันธุพ ืชอืน่ ๆ อาจตองประเมินเปนรายกรณี เชน กรณีพันธุกลายางพารา อาจ
เปรียบเทียบจากราคากลางของพันธุกลาที่ขายในตลาดทั่วไปปจจุบนั กับราคากลายางพาราพันธุใหมที่
บริษัทกําลังทําการตลาด ซึง่ มีราคาสูงกวาราคากลายางทัว่ ไป 3 เทา เชนเดียวกับกลาปาลมน้ํามัน
ผูศึกษาไดประมวลเกณฑขางตนเพื่อประเมินการเพิ่มขึน้ ของราคาเมล็ดพันธุท ี่เกษตรกรตองจาย
เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงพันธุพ ืชที่เกษตรกรใชอยูใ นปจจุบันมาเปนพันธุพ ืชที่ไดรับการคุมครอง
ภายใตระบบกฎหมายยูปอฟ 1991 โดยในกรณีเมล็ดพันธุขาว คาดวาเมล็ดพันธุจะมีราคาเพิ่มขึน้ 6 เทาตัว
กรณีถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง คาดวาเมล็ดพันธุจะมีราคาเพิ่มขึน้ 2 เทา กรณีขาวโพดและพืชไรลูกผสม
คาดวาเมล็ดพันธุจะมีราคาเพิ่มขึ้น 2 เทา และกรณียางพาราและปาลมน้ํามัน คาดวาเมล็ดพันธุจะมีราคา
เพิ่มขึ้น 3 เทา
ราคาเมล็ดพันธุของพันธุพ
 ืชสําคัญที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบันจะมีราคาเพิ่มขึ้น จาก
28,542 ลานบาท/ป เปน 80,721-142,932 ลานบาท/ป ดังตารางตอไปนี้
พันธุพ ืชไร

พื้นที่
(ลานไร)
69.11

ปริมาณเมล็ด
(ตัน)
1,036,650

ขาวโพดไร

6.602

19,805

ขาวฟาง

0.207

550

66

2

132

ทานตะวัน

0.168

330

119

2

238

ถั่วเหลือง

0.799

11,981

359

2

718

ขาว

มูลคา
ราคาเพิ่ม
(ลานบาท)
(เทา)
20,737
3-6
2,377
2

25

มูลคา
(ลานบาท)
62,211-124,422
4,754

Christoph Then & Ruth Tippe (2009)The future of seeds and food under the growing threat of patents and
market concentration
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ถั่วเขียว

0.95

4,749

143

2

ถั่วลิสง

0.209

4,178

125

2

พันธุผกั

พื้นที่
(ลานไร)
3.86

ปริมาณ
(ตัน)
5,645

มูลคา
(ลานบาท)
1,716

250
มูลคา
(ลานบาท)

พื้นที่
(ลานไร)
18.46

ปริมาณ
(ตน)
90,000,000

มูลคา
(ลานบาท)
2,700

2
ราคาเพิ่ม
(เทา)

3,432
มูลคา
(ลานบาท)

3

8,100

4.32
100.82

4,752,000

200
28,538

พืชยืนตน
ยางพารา
ปาลมน้าํ มัน
รวม

3

286

600
80,721-142,932

หมายเหตุ : ขอมูลพื้นที่ปลูกของพืชไรและผัก ที่เปนตัวเลขของพื้นที่ปลูก จํานวนเมล็ดพันธุที่ใช และมูลคาเมล็ดพันธุ
ปจจุบันไดจาก สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย (2553) พื้นที่ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันไดจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(2554) สวนปริมาณกลาพันธุและมูลคากลาพันธุคํานวณโดยผูศึกษา

5. ขอสังเกตเพิ่มเติม
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาซึ่งนําไปสูการรวมศูนยของเมล็ดพันธุภ ายใตบริษัทไมกี่บริษัท
สงผลใหราคาเมล็ดพันธุมีราคาแพงเกินกวาที่ควรจะเปน การศึกษาของ Jorge Fernandez-Cornejo,
Economics Division, Economic Research Service, USDA เมื่อป 200427 พบวาสัดสวนของตนทุนของ
คาเมล็ดพันธุเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนฟารมทั้งหมดมีสดั สวนสูงขึน้ กวาเดิมหลายเทา โดยสัดสวนได
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเปนยุคของการนําพันธุลกู ผสม(Hybrid seed) เขามาใช และอีก
ครั้งหนึง่ หลังทศวรรษ 1990 ซึ่งมีการใชกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญาเพื่อคุมครองสายพันธุพ ืชใน
สหรัฐอเมริกาอยางกวางขวาง

27

Jorge Fernandez-Cornejo (2004) The Seed Industry in U.S. Agriculture: An Exploration of Data and
Information on Crop Seed Markets, Regulation, Industry Structure, and Research and Development.
Economics Division, Economic Research Service, USDA
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จากการศึกษาของ Then&Lorch ยังพบดวยวาแมแนวโนมราคาเมล็ดพันธุท ี่ไดรับการคุมครองสาย
พันธุจ ะมีราคาสูงขึ้นอยางมาก แตการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของพืชกลุมดังกลาวกลับมีการเพิ่มขึ้นนอยมากไม
สัมพันธกับราคาเมล็ดพันธุแ ตประการใด ตัวอยางเชน ราคาเมล็ดพันธุฝ ายเพิ่มขึ้นถึง 12 เทา แตผลผลิต
ฝายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 2 เทา เทานั้น

52

งานศึกษาของ Then&Lorch ยังชี้ใหเห็นแนวโนมในอนาคตดวยวาราคาเมล็ดพันธุย ังมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่อัตราการเพิม่ ขึ้นของราคาระหวางป 1990-1996 ยังมีอัตราการเพิม่ ไมมาก
นัก แตอัตราการเพิ่มไดกระโดดขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตป 2001 เปนตนมา
มีความเปนไปไดสูงมากที่ราคาเมล็ดพันธุท ี่เกษตรกรตองจายจะมีราคาสูงกวาที่ไดประเมินไว
ขางตนมาก
กลาวโดยสรุปแลว การเขาเปนภาคียูปอฟ 1991 จะเปนประโยชนตอบริษัทเมล็ดพันธุขนาดใหญ
โดยบริษัทเหลานี้จะไดประโยชนจากการผูกขาดพันธุพชื เกษตรกรตองจายคาเมล็ดพันธุแพงขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ผลประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิดการวิจัย และเกิดพันธุพชื ใหมๆเพิม่ ขึ้นและหลากหลายขึ้น
รวมทัง้ การไดผลผลิตที่ดี กลับไมไดเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
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บทที่ 4
ประมวลประโยชนและผลกระทบ
จากการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต
การตัดสินใจเกี่ยวกับทาทีของประเทศวาควรจะเขาเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสตหรือไม ควร
พิจารณาจากพื้นฐานสถานะของประเทศทั้งในดานการวิจัยและพัฒนา สถานะของฐานทรัพยากรจุลินทรีย
ของประเทศ และประเมินผลประโยชนและผลกระทบอยางรอบดาน
1. สถานะของการอนุรกั ษและวิจยั พัฒนาที่เกียวกับจุลินทรียในประเทศไทย
1.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับจุลนิ ทรียในประเทศไทย
ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยโดยภาพรวมนั้น ยังอยูในระดับปานกลางคอนขาง
1
ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆทั่วโลก โดยวัดจากเกณฑตางๆ เชน สัดสวนของนักวิจัยตอประชากร
อยูในอันดับที่ 46 จํานวนสิทธิบัตรที่ใหกบั คนในประเทศอยูในอันดับที่ 46 บุคคลากรดานการวิจยั และ
พัฒนา(ตอประชากร 1,000 คน) อยูในอันดับที่ 46 จํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศอยู
ในอันดับที่ 47 จํานวนบุคลากรดานการวิจยั และพัฒนาภาคเอกชนอยูในอันดับที่ 40 เปนตน
จากการประมวลโดย เริงชัย ตันสกุล และวิฑูรย เลีย่ นจํารูญ2 พบวาแมนักวิจัยจํานวนหนึ่งใน
ประเทศเห็นวาการวิจัยที่เกีย่ วกับจุลนิ ทรียของประเทศไทยเปนผูน าํ ในอาเซียน ตัวอยางงานวิจัยที่โดดเดน
เชน “ โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย" หรือ
โครงการบีอารที ) Biodiversity Research and Training Program- BRT) โดยนับตั้งแตเริ่มตนโครงการมา
นับตั้งแตมี 30 โครงการบีอารทีไดใหการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับจุลนิ ทรียประมาณ 38% ของ
งบประมาณทัง้ หมด โดยมีโครงการวิจยั ของกลุมจุลนิ ทรียมีทั้งหมด 73 โครงการจากทัง้ หมด 290 โครงการ3
ในดานอนุกรมวิธาน มีการคนพบจุลนิ ทรียชนิดใหมกวา 63 ชนิด ซึง่ สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีความ
หลากหลายของจุลินทรียสูงและยังมีจุลนิ ทรียอีกหลายชนิดที่อยูในระหวางการศึกษาวิจัย สวนการใช
ประโยชนพบสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากจุลินทรียทมี่ ปี ระโยชนทางการแพทยมากมายที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อกอโรค เชน วัณโรค มาลาเรีย และเซลลมะเร็ง เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีการนําจุลินทรียไม
วาจะเปน รา ยีสต และแบคทีเรีย มาศึกษาทางดานเอนไซม ซึ่งพบวาจุลินทรียห ลายชนิดสามารถสราง
เอนไซมที่สามารถนํามาพัฒนาสูอุตสาหกรรมดานตางๆ ได โดยเฉพาะราทําลายแมลงที่สามารถนํามา
พัฒนาใชในการควบคุมทางชีวภาพ (biocontrol)
1

International Institute of Management Development 2006 และ World Compeitiveness Yearbook 2006
เริงชัย ตันสกุล และวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (อางแลว)
3
ขอมูล ณ ป 2548
2
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อยางไรก็ตามการวิจยั ดังกลาวยังถือวานอยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว เนื่องจากประเทศไทย
มีเงินสนับสนุนการวิจัยนอยกวา และไมสามารถแขงขันกับประเทศเหลานัน้ ไดทั้งดานการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ และการใชประโยชนของจุลนิ ทรีย
จากการคนหาขอมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย4 พบจํานวนสิทธิบัตรที่
เกี่ยวของกับการคุมครองเกีย่ วกับจุลนิ ทรียโดยตรงรวม 123 สิทธิบัตร เปนสิทธิบัตรของคนไทยเพียง 17
รายการ หรือคิดเปน 14 เปอรเซ็นต สวนสิทธิบัตรตางชาตินั้น เปนสิทธิบัตรของนักประดิษฐญี่ปุนถึง 55
รายการ หรือคิดเปน 45 เปอรเซ็นตของสิทธิบัตรทั้งหมด และสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนของ
นักวิจัยไทยสวนใหญ เปนสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวี ภาพขั้นพื้นฐาน เชน การคัดแยก และการหมัก
ตลอดไปจนถึงการนําจุลนิ ทรียมาใชประโยชนในการเกษตร เครื่องดื่มและอาหาร มีงานวิจัยที่ใช
เทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหมเพียง 2-3 สิทธิบัตร ในขณะทีส่ ิทธิบัตรของตางชาติสว นใหญมีระดับของการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สงู กวา เชนเกีย่ วกับการนําจุลนิ ทรียเ พือ่ นํามาใชประโยชนในทางเคมี เภสัชภัณฑ และ
รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เปนตน
กลาวโดยภาพรวมแลว จะเห็นวางานวิจัยเปนจํานวนมากของไทยที่เกีย่ วกับจุลนิ ทรียนาจะอยูใน
ระดับที่เรียกวากําลังพัฒนา ทัง้ ที่อยูในระดับของการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียชนิด
ตางๆ การปรับปรุงการใชประโยชนจากจุลินทรียท ี่ใชเทคโนโลยีระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับกลาง โดยมี
บางสวนเทานัน้ ที่สามารถพัฒนาถึงขัน้ ที่จะสามารถจดสิทธิบัตรได และมีนอยมากทีส่ ามารถนําไปพัฒนา
ไปสูการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจาก “ประเทศไทยขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการวิจยั เพิ่มมูลคาจากทรัพยากรชีวภาพระดับอุตสาหกรรม”5
1.2 การเก็บรักษาจุลนิ ทรีย
จุดแข็งของประเทศไทยอยูทกี่ ารมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในระบบนิเวศตางๆ
โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยของการรวบรวมและรับฝากจุลนิ ทรีย (แต
ตองทําควบคูไปกับการกําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการแบงปนผลประโยชนกับผูท จี่ ะเขามาใชประโยชน
จากทรัพยากรดังกลาวของประเทศ)
ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนแหลงเก็บจุลนิ ทรียท ั้งสิน้ 58 แหง ทัง้ หมดเปนการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของแตละหนวยงาน จึงถือวาประเทศไทยยังไมมหี นวยเก็บรักษาจุลนิ ทรียระดับชาติ เปนเพียง
การรวมมือกันเปน “เครือขายศูนยเก็บรักษาจุลนิ ทรียแหงประเทศไทย” หรือ Thailand Network on
Culture Collection (TNCC) ในรูปแบบของศูนยเสมือน (virtual center) ขณะนี้มีจุลนิ ทรียท ี่เก็บไวใน
เครือขายประมาณ 45,000 ตัวอยาง6 ประเทศไทยจึงเปนหนึง่ ในประเทศที่มกี ารเก็บรักษาทรัพยากร
จุลินทรียประเทศสําคัญของโลก
4

สืบคน ณ เดือนเมษายน 2553
สวทช. (2554) ยุทธศาสตรงานวิจัยของประเทศไทย, การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
6
สวทช. (อางแลว)
5
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หนวยงานทีม่ ศี ักยภาพในการเก็บรักษาตัวอยางจุลนิ ทรียในประเทศไทย มีดังนี้
1) หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลนิ ทรียไบโอเทค) BIOTEC Culture Collection
หรือ Microbe Bank) 7
ขณะนี้หองปฏิบัติการเก็บรักษาจุลนิ ทรียมจี ํานวนจุลนิ ทรียจัดเก็บทัง้ หมด
27,744 สายพันธุ
ประกอบดวยรา 20,939 สายพันธุ ยีสต 1,524 สายพันธุ แบคทีเรีย 5,091 สายพันธุ และสาหราย 190
สายพันธุ เก็บรักษาไวทั้งวีธีการแชแข็งภายใตอุณหภูมติ ่ําที่ -80 องศาเซลเซียส ในไอไนโตรเจนเหลว และ
ในน้าํ มันพาราฟน รวมทั้งตัวอยางวัสดุชวี ภาพระดับโมเลกุลจํานวน 81 ตัวอยาง ประกอบดวยเซลลเจา
บาน (Host microorganism) 14 ตัวอยาง ดีเอ็นเอพาหะ (Vector) จํานวน 31 ตัวอยาง และ ชิน้ สวนของ
ยีนตางๆ (Recombinant) จํานวน 39 ตัวอยาง 8
ปจจุบันหองปฏิบัติการสนับสนุนใหบริการจุลินทรียแกนกั วิจัยภายในและภายนอกองคกร โดยใน
ป 2550 จํานวน 1,982 ตัวอยาง และ 452 ตัวอยาง ตามลําดับ ไปใชในการศึกษาและวิจัย อาทิเชน การ
ผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพโดยหองปฏิบัติการตางๆ ของหนวยปฏิบัติการวิจัย bioresource
technology และหนวยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค เชน เอนไซม, สารตานมาลาเรีย สารตานวัณโรค
สารตานจุลนิ ทรีย เปนตน พบวา 35% ของจุลินทรียท นี่ ํามาทดสอบสามารถสรางสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ได นอกจากนี้แลวภาคเอกชนกวา 23 บริษัท ขอรับบริการจุลินทรียน าํ ไปวิจัยและพัฒนา รวมทัง้ ขอใช
สิทธินําจุลนิ ทรียไปผลิตเปนผลิตภัณฑ อาทิ จุลินทรียห วั เชื้ออาหาร อาหารสัตว ชีวนิ ทรียควบคุมแมลง

7
8

http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=3433
ขอมูลในเดือนธันวาคม 2550
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ศัตรูพืช เปนตน หองปฎิบัติการนีย้ ังไดรับมอบหมายจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญาใหเปนสถานทีจ่ ัดเก็บ
จุลินทรีย เพื่อการจดสิทธิบตั ร โดยปจจุบนั จัดเก็บกวา 15 ตัวอยาง จํานวน 5 สิทธิบัตร
2) ศูนยเก็บรักษาสายพันธุจุลนิ ทรียทางการแพทยแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข 9
ศูนยเก็บรักษาสายพันธุจุลนิ ทรียทางการแพทยแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวง
สาธารณสุข )DMST Culture Collection) ไดเก็บรวบรวบเชื้อแบคทีเรียทางการแพทยตั้งแตป พ .ศ.2521
จนถึงปจจุบนั มีเชื้อที่เก็บรวบรวมไวกวา 10,000 สายพันธุ และเปดใหบริการแจก จําหนายเชื้อแบคทีเรียแก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ซึ่งศูนยฯมีการดําเนินงานอยางเปนระบบมาตรฐาน และมีการ
พัฒนาการบริการ ขอมูลและวิธีการจัดเก็บอยางตอเนื่อง
3) หนวยเก็บรักษาสายพันธุจุลนิ ทรียท างการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 10
ไดรวบรวมจุลินทรียพ รอมขอมูลจากนักวิชาการภายในกองฯ นํามาจัดเก็บอยางเปนระบบเมื่อป
พ .ศ.2542 โดยมีเปาหมายเพื่อจัดตั้งแหลงรวบรวมและเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมของสายพันธุรา และ
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช จุลนิ ทรียท ี่ใชควบคุมโรคพืชและจุลินทรียทมี่ ีประโยชนทางการเกษตร รวมทัง้ เห็ด
ใหไดมาตรฐาน พรอมใหบริการสายพันธุของเชื้อตางๆ กับหนวยงานวิจยั ของรัฐ สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน เพื่อใชในงานวิจัย การเรียนการสอน หรือนําไปใชประโยชนทางดานอืน่ ๆ ปจจุบันมีจุลินทรียท ี่
รวบรวมและเก็บรักษาไวประมาณ 1,500 สายพันธุ ประกอบดวย สายพันธุแบคทีเรีย 1,000 สายพันธุ รา
500 สายพันธุ เห็ด 750 สายพันธุ ซึง่ เก็บแยกไวในศูนยรวบรวมเชื้อพันธุเห็ดแหงประเทศไทย โดยมีการ
จัดทําบัญชีรายชื่อ จุลินทรียท ี่เก็บรักษาและจัดเก็บขอมูลไวใน ฐานขอมูล อีเลคโทรนิค เพื่อการสืบคนตอไป
4) ศูนยจุลนิ ทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 11
ศูนยจุลนิ ทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนแหลงกลาง
รวบรวม เก็บรักษา สายพันธุจ ุลินทรียน อกถิ่นกําเนิด ทีม่ ปี ระโยชนในการเกษตร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอม เปนหนวยบริการ ดานจุลินทรีย (service culture collection) แหงเดียวในประเทศไทย ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นโดย UNESCO เมื่อป พ.ศ. 2519 ใหทําหนาที่เปนศูนยฯในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย และ
เปนศูนยเครือขายระดับโลก (UNESCO World Network of Microbiological Resources Centres MIRCENs) ดําเนินกิจกรรมงานวิจยั และงานบริการดานจุลินทรีย เพื่อการอนุรักษ และการใชประโยชน
ทรัพยากรจุลนิ ทรีย อยางยัง่ ยืน นอกเหนือจากศูนยดังกลาวแลวยังมีความรวมมือในการเก็บจุลินทรียใน
รูปแบบตางๆอื่นอีก เชน คลังสาหรายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีจํานวนรวมกันมากกวา 10,000 ตัวอยาง เปนตัวแทนของ
9

http://www.biotec.or.th/tncc/dmst_det.html
http://www.biotec.or.th/tncc/doa_det.html
11
http://www.biotec.or.th/tncc/tistr_det.html
10
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คลังตัวอยางดังกลาวใหบริการนักวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ใน
การนําตัวอยางที่เก็บไดไปเปรียบเทียบ 12
2. ประโยชนของการเขาเปนภาคี
2.1 เอื้ออํานวยใหนกั วิจยั หรือบริษัททีม่ ีศักยภาพที่ประสงคจะขอรับการคุมครองในตางประเทศ
สามารถดําเนินการไดงา ยขึน้
นักวิจัยและบริษัททีม่ ีศักยภาพในการนําเอาผลการวิจัยไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑในตลาด
ตางประเทศจะไดประโยชนจากการจดสิทธิบัตร เพราะสามารถฝากจุลินทรียไว ณ ที่ IDA ใดๆเพียงแหง
เดียว โดยไมจําเปนตองไปฝากตัวอยางไวในทุกประเทศที่ขอรับการคุมครอง และผลประโยชนจะตกแก
นักวิจัยและบริษัทในประเทศไทยมากขึ้นหากมีการพัฒนา IDA ขึ้นภายในประเทศ เปนการลดคาใชจาย
ของผูยื่นคําขอสิทธิบัตรเพราะสามารถฝากตัวอยางสารชีวภาพไวกบั สถาบันในประเทศได
จากการสัมภาษณผูบริหาร13ของหองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลนิ ทรียศูนยพนั ธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC Culture Collection หรือ Microbe Bank) พบวาคาใชจายในการ
บริหารจัดการเพื่อเก็บรักษาตัวอยางจุลินทรียนนั้ ไมสูงมากนัก
จึงมีความเปนไปไดสูงในการยกระดับ
หนวยงานทีท่ าํ หนาที่ในการเก็บรักษาทรัพยากรจุลนิ ทรียเ พื่อมาทําหนาที่ในการรับฝากสารชีวภาพสําหรับ
รองรับการจดสิทธิบัตร
2.2 เปนเงือ่ นไขในการสรางสถาบันรับฝากจุลนิ ทรียซ ึ่งมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับในระดับระหวาง
ประเทศ
หนวยงานรับฝากในประเทศที่ประสงคจะไดรับการรับรองใหเปน IDA จะตองพัฒนาหนวยงาน
เพื่อใหเปนไปตามาตรา (2) 6ของสนธิสญ
ั ญา ดังนี้
ภายใตศักยภาพของตน หนวยงานรับฝากระหวางประเทศตอง
(1) สามารถคงอยูไดตอเนื่อง
(2) มีเจาหนาที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ตามที่กาํ หนดในระเบียบการ เพื่อภารกิจทั้งดาน
วิทยาศาสตร และการบริหารจัดการ ภายใตสนธิสัญญานี้
(3) ดําเนินการโดยไมแบงแยก และเปนไปตามวัตถุประสงค

12

สวทช.(2554) อางแลว
สัมภาษณ วันเชิญ โพธาเจริญ ผูจัดการหองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย พบวานอกเหนือจากคาใชจายดาน
บุคลากรแลวคาใชจายอื่นๆที่สําคัญคือ คาไนโตรเจนเหลว ราคาถังละ 9 บาท ซึ่งขณะนี้มีปริมาณการใชประมาณ 700,000
ถัง

13
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(4)ทําหนาที่ตามวัตถุประสงคของการรับฝากแกผูฝากตางๆได ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน
(5)ตองรับฝากโดยไมจาํ กัดประเภทของจุลชีพ ประเมินความสามารถการมีชีวิต และเก็บ
รักษาตามที่กาํ หนดในระเบียบ
6)ทําการออกใบรับรองแกผูฝาก ออกใบรับรองใหแกผตู องการใดๆเกี่ยวกับสภาพการมีชีวิต
ของอยู ตามทีอ่ ธิบายไวในระเบียบ
(7)ดําเนินใหเปนตาม การเก็บรักษาความลับ เกี่ยวกับจุลชีพ ตามที่กําหนดอยูในระเบียบ
(8)จัดมอบตัวอยางของจุลชีพที่รับฝากภายใตขอกําหนดและสอดคลองกับขั้นตอนที่กําหนด
ในระเบียบ
หนวยงานหรือหองปฏิบัติการที่ประสงคจะไดรับการรับรองจึงตองพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อ
บรรลุผลดังกลาว อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเงื่อนไขในมาตรา 6(2) นั้นจะเห็นวาการพัฒนาสถาบันเพื่อ
รับฝากจุลินทรียนั้น มีเปาหมายเพื่อการดําเนินการเพื่อรองรับขั้นตอนการจดสิทธิบตั รเปนสําคัญ ดังนี้หาก
ประสงคจะจะพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน เชน เทคโนโลยีในการเก็บรักษา การบริหารจัดการ เปนตนนั้น
สามารถดําเนินการไดอยูแลวภายใตเครือขายของ สหพันธการเก็บรักษาจุลนิ ทรียโลก (World Federation
for Culture Collections, WFCC) เปนตน
2.3 ลดการสงออกเชื้อจุลนิ ทรียไปเก็บใน IDA ตางประเทศ
รัฐบาลอินเดียใชเหตุผลนี้เปนเหตุผลสําคัญในการอธิบายตอสาธารณะถึงความจําเปนของประเทศ
ในการเขาเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญา อยางไรก็ตามประโยชนในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไดก็ภายใตเงื่อนไข ประการ 2
ตามขอแรก กลาวคือตองแนใจวาจะมีจาํ นวนคําขอสิทธิบัตรมากพอ และตองจัดตั้งIDA ขึ้นภายในประเทศ
ไปพรอมๆกันดวย
อยางไรก็ตาม ความเชื่อวาการจัดตั้ง IDA ขึ้น จะเอื้ออํานวยใหเกิดกลไกในการแบงปน
ผลประโยชนโดยตรงนั้น เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เนื่องจากกลไกของ IDA ผูกพันกับกระบวนการ
เอื้ออํานวยในการจดสิทธิบตั รซึ่งเกี่ยวของกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual
Property Organization- WIPO) และตลอดระยะเวลาหลายปของการบังคับใชอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ องคการทรัพยสนิ ทางปญญาโลกยังมิไดดําเนินการใดๆเพือ่ ใหแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูล และการแบงปนผลประโยชนเกิดขึ้นอยางแทจริงเลย
กลการแบงปนผลประโยชนจะเกิดขึ้นไดภายใต IDA ก็ตอเมื่อ WIPO สนับสนุนนโยบายให IDA
ตองมีแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลแหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจนถึงขณะนี้ ทาทีของประเทศ
อุตสาหกรรมซึง่ มีบทบาทสําคัญใน WIPO ยังคงปฏิเสธแนวทางดังกลาวอยู
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3. ผลกระทบของการเขาเปนภาคี
3.1 การเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตปดชองทางในการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ในการคุมครองทรัพยากรจุลนิ ทรียของประเทศในอนาคต
แมสนธิสัญญาบูดาเปสตจะระบุวัตถุประสงคไวเพียงวาเปนเพียง “การรับฝากจุลชีพเพื่อ
วัตถุประสงคในการรับสิทธิบัตร” (deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure)
ซึ่งดูเหมือนจะไมเกี่ยวของใดๆกับกระบวนการพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญาของประเทศ
ไทย แตในมาตรา 3 (2) ของสนธิสัญญา ที่ระบุวา “ไมมีภาคีสมาชิกใดที่อาจจะถูกเรียกรองใหตองปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เรียกรองซึ่งแตกตางจาก หรือ ที่เพิ่มเติมเขามา จากที่กาํ หนดไวในความตกลงนี้แลว”14 จะเปนการ
จํากัดทางเลือกของประเทศในการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพือ่ คุมครองผลประโยชนจากทรัพยากร
จุลินทรียของประเทศในอนาคต
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.

แมประโยคใน มาตรา 3(2) จะใชคําวา “may” ซึ่งมีน้ําหนักเบากวาคําวา “shall” แตเมื่อประกอบ
กับคําวา “no contracting party” ขอความวา “...no Contracting State may require compliance with
requirements different…” แลวนั้น ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล นักกฎหมายระหวางประเทศวิเคราะหวา
ประโยคดังกลาวมีน้ําหนักมากและมีความหมายวา “นอกจากที่กาํ หนดไวในความตกลงนี้แลว ภาคีสมาชิก
ไมจําตองปฏิบัติตามความเรียกรองอื่นใด ที่แตกตาง หรือ เพิ่มเติม จากที่กาํ หนดไวแลวนี”้ คําวา May ใน
content และ context นี้ ไมไดชวยอะไรมากนัก เนื่องจากมาประกอบ No contracting party ไปแลว จึงไม
จําเปนตองใช shall ก็มีนา้ํ หนักเพียงพอ ดังนัน้ การทํา end note ในกรณีที่ประเทศไทยเขาไปภาคีเพื่อให
สามารถระบุทมี่ าของสารชีวภาพภายใตมาตราดังกลาวตามคําแนะนําของนักกฎหมายทรัพยสนิ ทาง
14

คําแปลภาษาไทยโดย รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล ผูอํานวยการโครงการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ปญญาจึงเปนไปไดยาก15 “จะทํา end note ไดไหม จึงไมไดอยูที่ประโยคนี้ และประโยคนี้ไมไดเปนชองทาง
ใหทาํ end note ดวย”16
นั่นหมายความวาหากในอนาคต ประเทศไทยมีการแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
เพื่อใหมหี ลักการเรื่องการเปดเผยที่มาของสารชีวภาพ และการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพ ซึง่
เปนหลักการสําคัญภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนจุดยืนของประเทศใน
การเจรจาระหวางประเทศ (รายละเอียดในกรอบ) ประเทศไทยก็ไมอาจดําเนินการได เพราะการวางแนว
ปฏิบัติใหผูยื่นขอสิทธิบัตรเปดเผยที่มาของจุลินทรียเ ปนการขัดกับสนธิสัญญา เปนสิง่ ที่มากไปกวา
สนธิสัญญาไดบัญญัติไว
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TRIPS AGREEMENT AND THE
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND THE
PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE17
“ In this connection, the TRIPS Agreement should be amended in order to
provide that Members shall require that an applicant for a patent relating to
biological materials or to traditional knowledge shall provide, as a condition
to acquiring patent rights:
(i)
disclosure of the source and country of origin of the biological
resource and of the traditional knowledge used in the invention;
(ii)
evidence of prior informed consent through approval of
authorities under the relevant national regimes; and
(iii) evidence of fair and equitable benefit sharing under the national
regime of the country of origin “

ตัวอยางที่เทียบเคียงกับกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การที่ประเทศไทยปฏิเสธทีจ่ ะเปนสมาชิกใน
ความตกลง UPOV 1991 ทําใหประเทศไทยสามารถออกพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพ ืช พ.ศ. 2542 ตาม

15

ขอเสนอของ ธนิต ชังถาวร นักกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ระหวาง
การประชุมกลุมเฉพาะ กันยายน 2552
16
สัมภาษณ รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
17
IP/C/W/356, WTO- The Relationship Between the Trips Agreement and the Convention on Biological
Diversity and the Protection of Traditional Knowledge
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หลัก Sui Generis 18 โดยมีบทบัญญัติใหคุมครองพันธุพ ืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพ ืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ
พืชปา พรอมๆกับการคุมครองพันธุพ ืชใหมได ในขณะที่การเปนภาคีในสนธิสัญญาดังกลาวจะถูก
กําหนดใหคุมครองเฉพาะพันธุพชื ใหมเทานั้น
3.2 ความหมายและขอบเขตของคําวา “จุลชีพ” ตามแนวปฏิบัติของสนธิสัญญาอาจทําให
แนวทางปฏิบัติและนโยบายการคุมครองสิทธิบัตรของประเทศขยายไปถึงยอมรับการจดสิทธิบัตรใน
สิ่งมีชีวิต
เปนทีท่ ราบกันโดยทั่วไปวาระบบกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศอุตสาหกรรมนัน้ ครอบคลุมไปถึง
สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นทีม่ ิใชจลุ ินทรีย ประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศ เชน ญี่ปนุ และออสเตรเลียนัน้ มี
ประเทศอุตสาหกรรม
ความประสงคจะขยายการคุม ครองไปถึงแมแตสิ่งมีชีวิตที่ไดจากธรรมชาติดวย19
เหลานี้พยายามที่จะผลักดันใหขอตกลงระหวางประเทศเปนประโยชนตอประเทศของตนมากที่สุด
ดัง
ตัวอยางเชนญี่ปุนพยายามผลักดันใหความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทยญี่ปุนครอบคลุมไปถึงการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับจุลนิ ทรียท ี่ไดมาจากธรรมชาติดวย20
การปลอยใหความหมายของ”จุลชีพ”เปนสิง่ ที่คลุมเครือ จะเปนประโยชนตอผูยื่นสิทธิบัตรที่
ประสงคจะขอรับการคุมครองการประดิษฐที่เกีย่ วกับสิง่ มีชีวิต เชน ดีเอ็นเอ เนื้อเยื่อ และเซลลของสิง่ มีชีวิต
ชั้นสูง เปนตน แมกฎหมายสิทธิบัตรของไทยใน มาตรา 9 ไมใหการคุมครอง (1) “จุลชีพและสวนประกอบ
สวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช” แตในบางกรณีคํา
ขอสิทธิบัตรบางประเภท เชน ดีเอ็นเอ อาจถูกตีความเปน จุลชีพ หรือ สารเคมี ก็ไดในทางปฏิบัต21ิ ดังนัน้
ความคลุมเครือที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศ สอดคลองกับที่ นันทน อินทนนท สรุป
ไววา
“ความตกลงทริปสไมไดใหความหมายของ "จุลชีพ" ไว จึงทําใหประเทศสมาชิกมีอิสระที่จะ
ตีความจํากัดขอบเขตของการคุมครองสิทธิบัตรจุลชีพเพียงใดก็ได
....ทัง้ ที่เปนที่รกู ันโดยทั่วไปในหมูน ักชีววิทยาในสาขาจุลชีววิทยาและสาขาทีเ่ กี่ยวของวา จุล
ชีพมีความสําคัญตอการวิจยั และพัฒนาในประเทศไทยเพียงใด
แตประเทศไทยกลับไมมี
"ยุทธศาสตร" ในเรื่องนี้อยางชัดเจน การปลอยใหปญหาที่ยงิ่ ใหญขนาดนี้อยูในอํานาจการ
ตัดสินของเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือแมกระทั่งศาล
จึงสุมเสี่ยงตอการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะเปนอยางยิ่ง”22
18

กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ
The Ombudsperson of the Republic of Costa Rica , page 18
20
นันทน อินทนนท (อางแลว)
21
จักรกฤษณ ควรพจนและคณะผลกระทบการเขาเป ,2547,็นภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
22
นันทน อินทนน (อางแลว)
19
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นอกเหนือจากผลในทางปฏิบัติดังที่ไดกลาวแลว การเขาเปนภาคีในสนธิสัญญานี้ จะสงผลกระทบ
ตอการเจรจาขอตกลงทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิง่ การเจรจาในบริบทTRIPS 27.3(b) ซึ่งแม
ปจจุบันก็ยังไมไดขอยุติ มีขอโตแยงเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลชีพ สิทธิบัตรในสิง่ มีชีวิต เปนตน สอดคลอง
กับขอสรุปของ Costa Rica Ombudsperson ดังนี้
“TRIPs Council ภายใต WTO และสาขาอื่นๆของ WIPO กําลังมีการอภิปรายเรื่องทีว่ า
สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถจดสิทธิบัตรไดหรือไม นัน่ หมายความวาการอภิปรายทัว่ โลกในเรื่องนี้ได
เปดกวางไว ยังไมมีความแนนอนเกี่ยวกับสถานะของทรัพยสนิ ทางปญญาในเรื่องดังกลาว ใน
ระหวางนี้ความตกลงการคาในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่บีบบังคับใหประเทศกําลัง
พัฒนาขยายการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญา เชน สนธิสัญญาบูดาเปสต และอืน่ ๆที่เขมงวด
นั้น ยังมิไดรับการยอมรับอยางสมบูรณในระดับการเจรจาหลายฝาย”23
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3.3 ผลกระทบตอการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
ประเทศทีม่ ีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนามากกวาจะไดประโยชนจากการผลักดันใหประเทศ
ตางๆเขาเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต เนื่องจากมีสัดสวนของการจดสิทธิบัตรมากกวา ตัวอยางเชน
การจดสิทธิบตั รในประเทศไทย ในป 2006 พบวาเปนการจดสิทธิบัตรโดยตางชาติสูงถึง 85.4% เปน
สิทธิบัตรของคนไทยเพียง 14.6% เทานัน้

Patent Offices

WIPO Statistics Database, July 2008

กระบวนการผลักดันใหประเทศตางๆเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต และสนธิ สัญญาความ
รวมมือดานสิทธิบัตร ( PCT-Patent Cooperation Treaty)24 พรอมกัน จะทําใหนักวิจัยและบริษัทใน
23

Opinion of the Office of the Ombudsperson of the Republic of Costa Rica, page 20
PCT คือ ความตกลงระหวางประเทศที่อํานวยความสะดวกในการขอรับสิทธิบัตรมากกวา 1 ประเทศ โดยการยื่นคําขอ
เพียงครั้งเดียว ระบุใหคําขอนั้นเขาสูการพิจารณาของหลายประเทศไดโดยไมตองเดินทางไปยื่น คําขอดวยตนเองในทุก
ประเทศ ภายในระยะเวลาที่กําหนด (12 เดือนหลังจากการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศแรก)
24
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ประเทศอุตสาหกรรมสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพที่ใดที่หนึ่ง และฝากตัวอยางสารชีวภาพ
ไวที่ใดทีห่ นึง่ ก็สามารถทําใหผูยนื่ ขอสิทธิบัตรดังกลาวลดขั้นตอนในการยื่นขอ และการตรวจสอบคําขอ
เอื้ออํานวยใหไดรับการคุมครองในขอบเขตกวางขวางทัว่ โลก
แมการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญานี้จะมีประโยชนตอคนไทยที่ตองการยื่นขอสิทธิบตั รใน
ตางประเทศตามที่ไดกลาวถึงแลว แตก็จะเกิดผลกระทบตอการวิจัยและพัฒนาในประเทศ เนื่องจากทําให
นักวิจัยไทยทีต่ องการเขาถึงตัวอยางจุลินทรียเพื่อศึกษาการประดิษฐนั้นทําไดโดยยาก เพราะตองติดตอกับ
IDA ตางประเทศ ซึง่ ยุงยากกวาและเสียคาใชจายมากกวา
4. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
4.1 การใชประโยชนจากจุลนิ ทรียในดานตางๆ
1) บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในการเกษตร
จุลินทรียม ีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนทรัพยากรใหใชประโยชนไดใหมในวัฏจักรของธาตุ
อาหาร โดยจุลินทรียท ําหนาที่ยอยสลายวัสดุสารอินทรียตางๆ (organic decomposition) ให เปนธาตุ
อาหาร เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใชใหมของสารอินทรีย วัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือเศษ
เหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมทางการเกษตร ใหกลับอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช โดยกระบวนการยอยสลาย
หรือสังเคราะหสารชนิดอื่นๆ ขึ้นมาใหมในธรรมชาติ25
ขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินเมือ่ ป 2547 ระบุวามีเกษตรกรที่ใชจุลินทรียเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
และควบคุมศัตรูพืชจากการสงเสริมของราชการมีอยางนอย 1.5 ลานครอบครัว หรือใชประโยชนในพืน้ ที่
มากกวา 15 ลานไร คิดเปนมูลคาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการลดการใชสารเคมีการเกษตรและทําให
รายไดครอบครัวเพิ่มขึน้ มีมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 9,400 ลานบาท/ป อยางไรก็ตามมูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน(ประเทศไทย)คาดการณวายังมีเกษตรกรที่ใชน้ําหมักชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดินโดยการสงเสริม
ขององคกรที่ไมใชราชการเองอีกอีกหลายแสนครอบครัวซึ่งไมนับรวมอยูในยอดรวมขางตน26
ในระดับระหวางประเทศนัน้ มีการคํานวณพบวา ประเทศบราซิลซึ่งปลูกถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจ
สําคัญนั้น สามารถประหยัดคาปุยเคมีไดถงึ 63,000 ลานบาทเนื่องจากจุลินทรียที่ตรึงปุยไนโตรเจนไดจาก
อากาศจากการปลูกถั่วเหลือง แทนที่จะตองซื้อปุยเคมีไนโตรเจนมาใสในดิน27

25

อานัฐ ตันโช,2551 เกษตรธรรมชาติประยุกต :แนวคิด หลักการ เทคนิคการปฏิบัติในประเทศไทย
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นกรณีสิทธิบัตรจุลชีพ คณะทํางานวิชาการ สภาที่ปรึกษา (2550)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
27
Heitor L. C. Coutinho ,Norma G. Rumjanek,Eduardo Cadavid & Johanna (1998)The Value of
Microorganism and Genomic Information, Economic Valuation of the Diversity of Biological
Nitrogen Fixing Microorganisms in Agriculture. WFCC work shop, Halifax , Canada 1998.
26

65

ในสหรัฐอเมริกา ยอดขายเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis)เพียงชนิดเดียว ซึง่ ใชทวั่ ไปในการกําจัด
หนอนแทนสารเคมีมียอดขายประมาณ 2,000 ลานบาทในป 2530 สวนยอดขายเชื้อ
ไรโซเบี้ยม
(Rhizobium)ซึ่งใชในการบํารุงดินมียอดขายในสหรัฐประมาณ 750 ลานบาท ในป 252828
2) บทบาทจุลนิ ทรียก ับการผลิตยา
นักวิทยาศาสตรไดคนพบประโยชนของจุลินทรียม านานนับรอยปมาแลว ตัวอยางที่ทราบ
กันทั่วไปคือ การที่อเล็กซานเดอร เฟลมมิง (Alexander Flaming) คนพบสารเพนิซิลลิน (penicillin) จากรา
Penicillium notatum ในป พ.ศ. 2471 ปจจุบัน สารชีวโมเลกุลที่จุลินทรียผลิตไดมีเปนจํานวนมาก เชน สาร
ปฏิชีวนะ วิตามิน ยา เอนไซมตางๆ กรดอะมิโน รวมทั้งสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่ไมเคยพบตามธรรมชาติ
ตัวอยางยาจากเชื้อราทีม่ ีมูลคาตลาดสูง เชน ไซโคลสปอรรีน (Cyclosporine) ไดจากราในดินอุทยาน
แหงชาติประเทศนอรเวยเมือ่ ป พ.ศ. 2512 เปนยาขายดีติดอันดับ 33 ของโลก ยอดขาย 1.2 พันลานเหรียญ
สหรัฐ หรือ 48 พันลานบาทตอป29
ยาที่ผลิตจากจุลินทรียเ ปนแหลงตั้งตนมีมลู คาประมาณ 1.3 – 2 ลานลานบาทในประเทศ
อุตสาหกรรม30 โดยมียาปฏิชีวนะที่ไดจากจุลินทรียม ีจํานวนมากถึง 3,222 ชนิด31 ในจํานวนนีเ้ ปนยาที่ได
จากกระบวนการผลิตยาโดยเทคนิคพันธุวศิ วกรรมประมาณ 95 ชนิด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนลําดับ เชน
เฉพาะป 2545 มียาใหมเกิดขึ้นรวม 18 ชนิดจากทัง้ หมด 51 ชนิดทีว่ างขายในสหรัฐฯและยุโรปทีใ่ ชจุลินทรีย
เปนโรงงานผลิต32
3) จุลินทรียก บั อุตสาหกรรมอาหาร33
มีอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิดที่เกิดจากบทบาทของจุลินทรีย ตัวอยางที่คนไทยไดใชประโยชน
มาเปนเวลานานแลว เชน ซีอิ้ว ปลารา ปลาสม ผักดอง ถั่วเนา ขาวหมาก เปนตน เทคโนโลยีการหมักจึง
เปนเทคโนโลยีแรกๆที่เรารูจกั นําจุลินทรียม าใชประโยชน
อาหารหมักทีม่ ีบทบาทมากในอุตสาหกรรมอาหารปจจุบัน เชน ซอสถัว่ เหลือง ผลิตภัณฑนมหมัก
(fermented milk) ตางๆ เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต (yogurt) เนยเหลว (butter) เนยแข็ง (cheese) การทําขนม
ปงใชจุลินทรียจ ําพวกยีสตใสลงในแปง คุณภาพของขนมปงจึงขึ้นอยูก ับชนิดของยีสต สภาพการบมเชื้อ
และชนิดของวัตถุดิบที่ใชดวย
การใชหวั เชื้อจุลินทรียบริสทุ ธิ์ในกระบวนการผลิตอาหารพื้นบาน ทําใหผลิตภัณฑมคี ุณภาพ
สม่ําเสมอ มีความปลอดภัย ลดระยะเวลาการหมัก เชน การใชหวั เชื้อ (กลาเชื้อ) หรือเอนไซมจากจุลินทรีย
28

The Economic Value of Microbial Diversity, Hamdallah Zedan, Biodiversity and Biotechnology, UNEP
Mulongoy, K.J., Chape, S. (2004) Protected Areas and Biodiversity: An Overview of Key Issues, UNEP
30
Report of a workshop organized by the Center for Microbial Ecology at Michigan State University, August,
1995, p. 3.
31
Robbins-Roth, Cynthis. "Xenova Ltd.: Growing New Technology", Bioventure View, May 1993.
32
Mulongoy, K.J., Chape(อางแลว)
33
ความสําคัญชองเชื้อจุลินทรีย ไดจาก http://www.agro.cmu.ac.th/office/kmnetwork/?p=307
29
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ในการหมักน้ําปลาลดระยะเวลาการหมักจาก 18 เดือน เหลือเพียง 11 เดือนลดตนทุนการผลิตน้ําปลา
ปจจุบันน้ําปลาถือเปนสินคาสงออกสําคัญ ป พ.ศ. 2553 มีมูลคาสงออกประมาณ 1,000 ลานบาท
นอกจากน้าํ ปลาแลว ยังมีการใชหัวเชื้อในการผลิตแหนม ทีน่ อกจากใหผลิตภัณฑทมี่ ีคุณภาพสม่าํ เสมอ
แลว ยังควบคุมเชื้อกอโรคในคน ที่อาจปนเปอนมากับวัตถุดิบที่ใชผลิตดวย 34
4 )การผลิตผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม35
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมหลายชนิดที่เกิดจากการกระทําของแบคทีเรีย ไดแก การผลิตกรดซิตริก
หรือกรดสม ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมอาหาร เปนเครื่องปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ําหมึก สียอม
สําหรับในประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสี มีการพัฒนาวิธที ดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ
สีอิมัลชันทาภายนอกทีท่ นทานตอสาหราย โดยใชสาหรายที่แยกได 4 สายพันธุ เปนสายพันธุม าตรฐานของ
ประเทศไทยเพื่อใชในการทดสอบ นําไปสูก ารสรางงานบริการทดสอบแกอุตสาหกรรมสีและวัสดุอื่นๆ
อุตสาหกรรมผลิตสีประหยัดคาใชจายในการสงตัวอยางสีไปทดสอบในหองปฏิบัติการในตางประเทศทัง้ ใน
สิงคโปร ยุโรปและอเมริกา36
ดานพลังงาน เครือขายวิจัยพลังงานชีวภาพจากสาหรายขนาดเล็กแหงประเทศไทย (คพท.)
ประกอบดวย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําการศึกษาวิจัยสาหรายที่ผลิตน้าํ มัน เพื่อเปนแหลงพลังงาน
ทางเลือกในอนาคต

34

สวทช ( อางแลว)
http://www.agro.cmu.ac.th/office/kmnetwork/?p=307
36
สวทช. (อางแลว)
35
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งานศึกษาของ National Research Council Committee on Managing Global Genetic
Resources, US และ Microorganisms and the development of bioindustries in Japan โดย
S.Sumida ประมาณการวามูลคาทางเศรษฐกิจของจุลนิ ทรียท ั้งโลกมีมูลคามากกวา 6 ลานลานบาท
โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑที่ไดจากจุลนิ ทรียในญี่ปนุ ประเทศเดียวมีมูลคาสูงถึง 1.97 ลานลานบาทในป
2540 37
4.2 มูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรจุลนิ ทรียในประเทศไทย
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียเทาที่มกี ารคนพบแลวในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
จํานวนชนิดของจุลินทรียของโลกเทาที่มกี ารคนพบแลวมีสัดสวน 5.5-8% ดังตารางตอไปนี้
ประเภทของจุลินทรีย
แบคทีเรีย
เห็ด รา
สาหราย

จํานวนชนิดในโลก
จํานวนชนิดในไทย
เปอรเซ็นต
4,000
219
5.48
80,000
6,000
7.5
มากกวา 20,000
1,600
8
ที่มา : คํานวณจากการประเมินของโครงการ BRT, 2554

หากคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรจุลนิ ทรียใ นประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับมูลคา
ทางเศรษฐกิจของจุลินทรียท ั้งโลกทีม่ ีมูลคาประมาณ 6 ลานลานบาท ศักยภาพมูลคาทางเศรษฐกิจของ
การใชประโยชนจากทรัพยากรจุลินทรียในประเทศไทยจะมีมลู คาสูงถึง 328,500 – 480,000 ลาน
บาท38
4.3 ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต
ผลกระทบจากการที่บริษัทและสถาบันวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพสามารถเขาถึงฐานทรัพยากร
จุลินทรียในประเทศ อาจจะแบงไดเปน 2 กรณีคือ
1) ผลกระทบจากการเขามาใชประโยชนโดยไมแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
จุลินทรีย

37

Microorganisms and the development of bioindustries in Japan by S.Sumida 3ity, August, 1995, p. 3.
คิดจากคาเฉลี่ยสัดสวนของจุลินทรียในประเทศไทยซึ่งมีสัดสวน 5.48%-8% คูณดวยมูลคาทางเศรษฐกิจของจุลินทรีย
ของโลก 6 ลานลานบาท
38
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Kerry ten Kate & S.A Laird (1999) ไดรายงานวาคาเฉลี่ยของคา royalty สําหรับวัตถุดิบ
ทรัพยากรชีวภาพชัน้ ตน (‘raw’ materials)อยูระหวาง 0.5-2.0% ของยอดขายในแตละป39
การประเมินมูลคาดังกลาวเปนการประเมินขั้นต่ําสุด เนือ่ งจากเปนการประเมินจากฐานคิดของ
อุตสาหกรรมเทคโลยีชวี ภาพที่ประเมินวาโอกาสในการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑไดสําเร็จจากวัตถุดิบ
จุลินทรียน นั้ มีโอกาสประมาณ 1 ตอ 100,000 หรือ 1 ตอ 1,000,00040 แตในความเปนจริง การวิจัยและ
พัฒนาดานเทคโนโลยีชวี ภาพนัน้ มักจะเริ่มตนจากฐานการวิจัยและพัฒนาที่มีอยูแลว และ “ถานักวิจัยได
ขอมูลเบื้องตนหรือลายแทงแหงปญญาจากภูมิปญญาทองถิ่นแลว โอกาสพบสารพันธุกรรมที่นาํ มาใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยมมี ากกวารอยละ 84”41
ประเทศที่อยูระหวางการเจรจาการแบงปนผลประโยชนในระยะหลังสวนใหญกาํ หนดสัดสวนการ
แบงปนผลประโยชนมากกวาที่ Kate & Laird สํารวจไว ตัวอยางเชน ความตกลงระหวางมหาวิทยาลัย
Utah กับมหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส (University of the Philippines) โดยกําหนดสวนแบงผลประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยแหงฟลปิ ปนสในฐานะตัวแทนของรัฐระหวาง 3-5% ของยอดขาย42 อยางไรก็ตามกรอบ
ความตกลงดังกลาวยังไมไดขอยุติ เนื่องจากผูที่ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพสวนใหญประสงคจะใหมี
การแบงปนผลประโยชนจากรายไดสุทธิมากกวายอดขาย
ตัวอยางการแบงปนผลประโยชนที่สามารถนํามาปฏิบัตไิ ดจริงลาสุด คือในกรณีของประเทศอินเดีย
เมื่อป 2012 องคกรความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (National Biodiversity Authority) ได
ดําเนินการรับคําขอจากบริษัทเอกชนและบุคคลตางๆที่ยนื่ ขอทําสัญญาการแบงปนผลประโยชนแลว
มากกวา 684 คําขอ และไดลงนามในสัญญาแลวถึง 100 สัญญา โดยสัดสวนการแบงปนผลประโยชนใน
กรณีที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรชีภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นอยูที่ 2-5 % ของยอดขายหรือยอดการ
สงออกแลวแตกรณี43
หากใชคา นี้คาํ นวณผลกระทบจากการที่บริษัทและสถาบันวิจยั ตางๆเขามาใชประโยชนจาก
ทรัพยากรจุลนิ ทรียโ ดยไมมกี ารแบงปนผลประโยชนแกประเทศไทยเลย และใชสัดสวนการแบงปน
ผลประโยชนตามแนวทางการแบงปนผลประโยชนของอินเดีย มูลคาความเสียหายที่ประเทศไทยจะ
ไดรับผลกระทบจะคิดเปนมูลคา 6,570-24,000 ลานบาท/ป44

39

Kerry ten Kate & Sarah A. Laird (1999). The Commercial Use of Biodiversity-Access to Genetic Resources
and Benefit-sharing. Earthscan Publications, London.
40
Masahiro Miyazaki (2006)Economic value of microbial resources Cult. Coll. June 2006. p. 15-19
41
สวทช. (2554) อางแลว
42
Sarah Laird and Rachel Wynberg (อางแลว)
43
Anitha Ramanna-Pathak (2012) Benefit Sharing in India : Brief Overview of Current Status และ National
Biodiversity Authority (2012) Access and Benefit Sharing Experiences from India.
44
คิดจากมูลคาทางเศรษฐกิจของจุลินทรีย ซึ่งมีมูลคา 328,500,000 – 480,000,000 ลานบาท คุณดวยสัดสวนการ
แบงปนผลประโยชน 2-5%
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2) ผลกระทบจากการถูกกีดกันเนื่องจากสิทธิบัตรในจุลินทรียที่ไดจากทรัพยากรจุลินทรีย
ในประเทศ
ดังที่ไดวิเคราะหแลวในตอนตนวาศักยภาพของการจดสิทธิบัตรจุลินทรียของสถาบันและบริษัท
ทองถิน่ ในประเทศไทยต่าํ กวาบริษัทและสถาบันของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุนมาก การ
เอื้ออํานวยใหสามารถจดสิทธิบัตรในจุลนิ ทรียไดโดยงายจะเปนประโยชนตอบริษทั เทคโนโลยีชวี ภาพหรือ
สถาบันวิจัยในประเทศอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกับที่เกษตรกรหรือวิสาหกิจในทองถิ่นอาจถูกกีดกันการใช
ประโยชนจากทรัพยากรจุลนิ ทรียดงั กลาวในอนาคต
ตัวอยางกรณีความกังวลดังกลาว ไดแก กรณีการเจรจาหุนสวนความตกลงเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศไทยกับญี่ปุน (JTEPA) คณะอนุกรรมการทรัพยากรชีวภาพและทรัพยสนิ ทางปญญา ภายใต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หวัน่ เกรงวาความตก
ลงดังกลาวอาจเปดชองใหมกี ารจดสิทธิบตั รในจุลินทรียท ี่มีอยูตามธรรมชาติ ซึง่ จะกระทบตอเกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ไปที่ไดใชประโยชนจากจุลนิ ทรียในดานการเกษตรและอาหาร
กรณีตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดอีกกรณีหนึ่งไดแก กรณีการจดสิทธิบัตรไวรัสใบดางจุดวงแหวนที่นายเด
นิส กอนซาลเวส(Danis Gonslves) รวมกับมหาวิทยาลัยคอรแนล ยืน่ จดสิทธิบัตรไวรัสใบดางจุดวงแหวน
สายพันธุไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 และไดรับการอนุมัติสิทธิบัตรสหรัฐหมายเลข 7,078,586 เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2549 นั้น สงผลใหมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่กระทรวงเกษตรฯทําวิจยั ในประเทศไทย
ทั้งหมดในประเทศไทยกลายเปนกรรมสิทธิข์ องมหาวิทยาลัยคอรแนล กรรมสิทธิ์นยี้ ังครอบคลุมไปถึง
มะละกอสายพันธุท องถิน่ อื่นๆที่ผสมขามกับมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในพันธุพ ืช
ตระกูลแตง มะเขือเทศ และพืชอื่นๆทั้งหมดที่นาํ เอายีนจากไวรัสใบดางจุดวงแหวนสายพันธุไทยไปใช
ประโยชนดว ย45
การยอมรับระบบกฎหมายทีเ่ อื้ออํานวยใหเกิดการจดสิทธิบัตรในจุลินทรียจะเปดโอกาสใหบริษทั
เทคโนโลยีชวี ภาพขนาดใหญคอยๆคืบคลานเขามายึดครองทรัพยากรจุลินทรียอยางชาๆ ซึง่ ในระยะยาว
แลวจะปดโอกาสนักวิจัยและวิสาหกิจในทองถิ่นใหไมสามารถพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
ซี่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงถึง 328,500 – 480,000 ลานบาท/ป ในที่สุด

45

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (2550) เอฟทีเอไทย-ญี่ปุน เปดทางยึดครองทรัพยากรชีวภาพของประเทศ, มูลนิธิชีววิถี
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บทที่ 5
ประมวลประโยชนและผลกระทบ
จากการขยายสิทธิบัตรไปสูสิ่งมีชีวิต
ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพในประเทศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
นําเทคโนโลยีดานพันธุวิศวกรรม(Genetic Engineering) มาใชในการดัดแปลงสิ่งมีชีวิตตางๆเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ รวมไปจนถึงการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทําใหแนวโนมของการใชกฎหมายสิทธิบัตร
เพื่อคุมครองการประดิษฐในสิ่งมีชีวิตในประเทศอุตสาหกรรมไดคอยๆกลายเปนขอเรียกรองของนัก
ประดิษฐและบริษัทดานเทคโนโลยีชวี ภาพเรียกรองทัง้ ตอรัฐบาลในประเทศของตน และรัฐบาลของประเทศ
ตางๆใหการยอมรับหลักเกณฑดังกลาว
ลําดับของการขยายสิทธิบัตรใหครอบคลุมสิ่งมีชีวิตเริ่มตัง้ แตกรณีศาลสูงมีคําตัดสินในคดี
Diamond V. Jakrabarty ใหสามารถจดสิทธิบัตรจุลินทรียที่ดัดแปลงพันธุกรรมเมือ่ ป 1980 ตอมา
สํานักงานกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐใหการคุมครองยีน (DNA)เปนครั้งแรกเมื่อป 1982 โดยเปนยีนที่
ควบคุมการผลิตฮอรโมน Endrophin ในป 1988 ไดอนุญาตใหจดสิทธิบัตรหนูตัดตอพันธุกรรมเพือ่ ให
ออนแอและงายตอการเปนมะเร็ง (OncoMouse) โดยนักวิจัยมหาวิทยาฮารวารด และเมื่อป 1990 ศาลสูง
ไดตัดสินคดี Moore v Regents of the University of California ใหนกั วิจัยสามารถจดสิทธิบัตรใน Cell
line “โมเซลล” ของมนุษยไดเมื่อเขาองคประกอบของการขอรับสิทธิบตั ร รวมถึงการจดสิทธิบัตรที่เปนที่
ถกเถียงของบริษัท Myriad Genetics ที่จดสิทธิบัตรยีน BRCA1 เมื่อป 1998 และสิทธิบัตรยีน BRCA2 ใน
ป 2000 โดยยีนทัง้ สองนั้นเปนยีนในมนุษยสําหรับใชประโยชนในการวิเคราะหความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง
เตานมและรังไขของสตรี1
สําหรับในประเทศไทยนั้น สัตวและพืชและสารสกัดที่ไดจากสัตวและพืชไมสามารถจดสิทธิบัตรได
ตามมาตรา 9 (1) ของ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ตัวอยางเชน กรณีนักวิจัยไทยและสวทช.ยืน่ ขอจด
สิทธิบัตรยีนทีค่ วบคุมความหอมของขาว กรมทรัพยสินทางปญญาไดปฏิเสธมิใหความคุมครองยีนดังกลาว
แตคงใหการคุม ครองกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่ เพิ่มความหอมของขาวเทานัน้ 2
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอุตสาหกรรมไดเรียกรองใหคุมครองสิทธิบัตรในสิง่ มีชีวิตทุกชนิด
ภายใตความตกลงทรัพยสนิ ทางปญญาในองคการคาโลกและเสนอใหยกเลิกขอยกเวนการคุมครอง
1

Kirstin R.W. Mathews & Mauld L. Chuchiara (2013)
คําขอยื่นจดสิทธิบัตรของสวทช. ในสหรัฐอเมริกาก็ไดยื่นขอใหมีการผูกขาดในเรื่อง ยีนที่ควบคุมความหอม เมล็ดพันธุ
ตนขาวดัดแปลงพันธุกรรม และกรรมวิธีที่เกี่ยวของ แตไดรับอนุมัติเพียง 4 ขอถือสิทธิ์ เทานั้นคือ 1)วิธีการเพิ่มสารหอม
Os2AP (2- acetyl-1-pyrroline) เพื่อผลิตขาวจีเอ็มโอ 2) วิธีการทําใหระดับmRNAของยีนควบคุมความหอมทํางานลดลง
3) การทําใหลดลงคือการแสดงออกของโครงสรางที่รบกวนการทํางานของ mRNA 4)การรบกวนดังกลาวทํา ณ ตําแหนงนิ
วคลีโอไทดที่ 609 -867 ของยีนความหอม (SEQ ID NO: 5)

2

71

สิทธิบัตรที่ปรากฏใน TRIPS มาตรา 27.3(b) 104 ซึ่งการยกเลิกขอยกเวนดังกลาวจะทําใหสงิ่ มีชวี ิตทุกชนิด
ขอรับสิทธิบัตรไดหากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการคุม ครอง โดยนอกจากขอเสนอใหยกเลิกขอยกเวน
ดังกลาวแลว ในกรณีการคุมครองสิทธิบัตรใน “จุลชีพ” ตามทีก่ ําหนดใน TRIPS มาตรา 27.3(b) นั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เสนอนิยาม “จุลชีพ” อยางกวางใหหมายถึงสิง่ มีชีวิตใดๆ ที่ไมอาจมองเห็นดวยตา
เปลาได ซึ่งหากยอมรับนิยามในลักษณะนี้ พันธุกรรมของสิ่งมีชวี ิตทุกชนิดซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็นยอม
จดสิทธิบัตรได3
ความตกลงทรัพยสนิ ทางปญญาภายใตองคการคาโลก มาตรา 27 ของขอตกลงทริปสกําหนดให
ภาคีสมาชิกใหความคุมครองแกสิ่งประดิษฐไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธีในเทคโนโลยีทกุ ดาน หาก
วาสิง่ นัน้ เปนสิง่ ที่ใหม มีขั้นการประดิษฐทสี่ ูงขึ้น และสามารถนํามาประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได แต
ภายใตขอตกลงทริปสนั้นภาคีสมาชิกยังสามารถงดเวนการใหความคุมครองแกสิ่งประดิษฐที่ระบุไวใน
มาตรา 27.3 (a) คือ วิธีการในการตรวจวินจิ ฉัย รักษา หรือ ผาตัดเพื่อการบําบัดมนุษย หรือสัตว และ
มาตรา27.3 (b) คือ พืช และสัตว ที่ไมใชจุลชีพ และกรรมวิธีทจี่ ําเปนทางชีววิทยาสําหรับการผลิตพืช หรือ
สัตว นอกเหนือจากกรรมวิธที ี่ไมใชชีววิทยา และจุลชีววิทยา โดยมาตรา 27.3 (b) กําหนดไวตอนทายวา
อยางไรก็ตามภาคีสมาชิกตองใหความคุมครองแกพันธุพ ืชไมวา จะโดยระบบสิทธิบตั ร หรือระบบกฎหมาย
เฉพาะ(sui generis system) หรือโดยทั้งสองระบบรวมกัน ซึง่ ในสวนของประเทศไทยนัน้ ไดมีการตรา
พ.ร.บ.คุมครองพันธุพ ืช พ.ศ. 2542 ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาว ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาบทบัญญัติ
ของ พ.ร.บ.สิทธิบตั ร และ พ.ร.บ. คุมครองพันธุพ ืชของไทยรวมกันจะเห็นไดวากฎหมายไทยนัน้ มีความ
สอดคลองกับขอตกลงทริปสแทบจะในทุกประเด็น4
ขอเรียกรองใหขยายสิทธิบัตรไปสูสิ่งมีชีวิตจึงเปนขอเรียกรองที่มากไปกวาตกลงทรัพยสินทาง
ปญญาในองคการคาโลก (TRIPs Plus) นั่นเอง
1.ผลประโยชนจากการขยายสิทธิบัตรในสิ่งมีชวี ิตและขอโตแยง
1.1 คํากลาวอางเรื่องผลประโยชนของการจดสิทธิบัตรยีน
องคการทรัพยสินทางปญญาโลกอธิบายเหตุผลความจําเปนของระบบสิทธิบัตรวา5 “ สิทธิบัตร
สรางแรงจูงใจใหกับปจเจกบุคคล โดยทําใหผูคิดสรางสรรคไดรับผลตอบแทนทางวัตถุในการประดิษฐที่เขา
ไปสูระบบตลาด แรงจูงใจนีท้ าํ ใหเกิดนวัตกรรม ซึ่งจะเปนหลักประกันในการยกระดับคุณภาพของชีวิต
มนุษยใหสงู ขึ้นอยางตอเนื่อง”6
3

สมชาย รัตนชื่อสกุล (2550) ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย,
ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4
เจษฎ โทณะวณิก (2549) การศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต โครงการหนวย
จัดการความรูดานการคาและสิ่งแวดลอมในสถานการณสากล สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5
http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#inventions
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เหตุผลของการขยายสิทธิบตั รโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของมนุษยนนั้ ควรจะเปนเกณฑที่ใชวัดความเหมาะสมของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตบริบท
ใหมนี้
BIO (The Biotechnology Industry Organization ) สมาคมของกลุม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพที่
ใหญที่สุดของโลก ไดเผยแพรบทความเพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต7 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังที่ศาลสูงสหรัฐไดมคี ําตัดสินคดีระหวางสมาคมพยาธิวทิ ยาโมเลกุล (Association for Molecular
Pathology) กับมีเรียด เจเนติกส (ศาลไดมีคําตัดสินอยางเปนเอกฉันทเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 วา
ลําดับยีนตามธรรมชาติ (natural gene sequences) แมแยกออกมาเดี่ยวๆ ก็ไมสามารถจดสิทธิบตั รได แต
cDNA (ซึ่งเปนดีเอ็นเอสังเคราะห) สามารถจดสิทธิบัตรได โดยสิทธิบัตรเหลานั้นอางสิทธิ์ในยีน BRCA1
และ BRCA2 รวมถึงวิธกี ารตางๆในการตรวจจับการกลายพันธุในยีน ซึ่งมีความสัมพันธกับการเกิด
โรคมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข) 8 BIO ชี้วา
- การจดสิทธิบตั รยีนจําเปนสําหรับการสรางนวัตกรรมในเรื่องสุขภาพ เพราะสิทธิบัตรในดีเอ
หรือลําดับยีนเปนฐานแรกสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาตอยอด สิทธิบัตรเหลานีม้ ักถูกบริษัท
เล็กๆที่เริ่มกอตั้งขึ้นซื้อจากมหาวิทยาลัยตางๆเพื่อนําไปวิจัยและพัฒนาตอ โดยประมาณการวาบริษัท
เทคโนโลยีชวี ภาพทีเ่ พิง่ ตั้งขึน้ ดังกลาวมีสดั สวนประมาณสองในสามเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะถูกใช
ประโยชนเกี่ยวกับปญหาสิง่ แวดลอม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พลังงานทดแทน เกษตรยั่งยืน การ
จดสิทธิบัตรยีนจึงเปนสิง่ จําเปนสําหรับการไดทุนสนับสนุนเพื่อตอยอดนวัตกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการ
รักษาดวย
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแหงนีย้ ังปฏิเสธคํากลาว “สิทธิบัตรยีนเปนตัวขัดขวาง
การวิจยั ” โดยอางขอสรุปของคณะกรรมาธิการการคาของรัฐบาลกลางสหรัฐ (The Federal Trade
Commission) วา สิทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพที่เขมงวดโดยเฉพาะอยางยิ่งการจดสิทธิบัตรที่ตนน้ําเปนการ
ขัดขวางการวิจัยและการพัฒนาในเชิงการคานั้นยังไมมรี ูปธรรมหรือหลักฐานยืนยันที่แนชัด
- BIO ไดยกตัวอยางหลายกรณีที่ชี้ใหเห็นวาการยกเลิกการใหสิทธิบัตรในยีนนัน้ จะสราง
ผลกระทบตอนวัตกรรม เชน บริษัท Amgen ซึ่งถือสิทธิบตั รจากยีนทําหนาที่ควบคุมการสรางโปรตีนมนุษย
erythropoietin และขณะนีก้ ําลังขอรับสิทธิบัตรในยุโรปนั้นจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารรักษาโรค
โลหิตจางอยางขนานใหญในโลก เปนตน
6

Patents provide incentives to individuals by offering them recognition for their creativity and material reward
for their marketable inventions. These incentives encourage innovation, which assures that the quality of
human life is continuously enhanced.
7
The Biotechnology Industry Organization (BIO) - 'Patent Myths' http://www.bio.org/articles/gene-patentmyths สืบคนเมื่อ 10 กันยายน 2556
8
Brittany Ngo Myriad Case Decided: Natural Human Genes Not Patentable In US , Published on 14 June
2013
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รายงานเผยแพรของ BIO คลายคลึงกับการรณรงคของอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพใน
สหภาพยุโรปเมื่อป 1998 ขณะนั้นอียูไดจัดทําแนวทางเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตขึน้ เปนครั้งแรก
ครั้งนั้นกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ไดใชเงินกวา 30 ลานเหรียญ โดยระดมผูปวยที่นงั่ อยูบนรถเข็นตะโกนคํา
ขวัญ “No Patent No Cure” เพื่อรณรงคใหรัฐสภายุโรปสนับสนุนการจดสิทธิบัตรยีน และประสบผลสําเร็จ
ในที่สุด9
2. ปญหาและการคัดคานการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชวี ิต
2.1 ปญหาการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตเปนปญหาเชิงจริยธรรมวามนุษยไมสมควรเปนเจาของเหนือ
สิ่งมีชีวิตอืน่ ๆหรือกระทัง่ เปนเจาของในมนุษยหรือแมแตสวนหนึง่ สวนใดของชีวิต
จักรกฤษณ ควรพจน ชีว้ า10 สิทธิบัตรอาจทําใหผทู รงสิทธิมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นหรือรางกายของ
บุคคลอื่น อันมีลักษณะเดียวกับการเอาคนลงเปนทาส (slavery) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ได
กําหนดหามมิใหมีการเอามนุษยลงเปนทาส (Universal Declaration on Human Rights, Art.4)
สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ไดเคยออกคําประกาศวา การประดิษฐที่เกี่ยวกับมนุษยเปนสิ่งที่ตองหามมิใหมี
การขอรับสิทธิบัตร เพราะขัดกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญที่หา มการคาทาส
การคุมครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับรางกายของมนุษยมิใชสงิ่ ทีถ่ ูกตอง เพราะบุคคลไมควรอาศัย
รางกายของบุคคลอื่นเปนเครื่องมือแสวงหาผลกําไรใหแกตน ไมมกี ฎหมายของประเทศใดถือวารางกาย
ของมนุษยเปนทรัพยสนิ ที่อาจอางสิทธิเปนเจาของ หรืออาจนําไปซื้อขายแลกเปลีย่ นกันได หากมีการให
สิทธิบัตรในมนุษยหรือสวนหนึง่ สวนใดของรางกายมนุษย ก็เทากับเปนการเปดโอกาสใหมกี ารอางสิทธิเปน
เจาของมนุษยได และอาจนําไปสูการแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยจากรางกายของมนุษยในทีส่ ุด11
หลักการทีถ่ ือวามนุษยไมควรมี “สิทธิความเปนเจาของในชีวิต” และถือวา “สิง่ มีชวี ิตเปนสิ่งที่มีอยู
แลวตามธรรมชาติ” ถูกนําไปใชกับสิ่งมีชวี ติ อื่นดวยในหลายประเทศ WIPO ยอมรับวา “ในหลายประเทศ
นั้น ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร วิธกี ารทางคณิตศาสตร พืชและสัตว การคนพบทางธรรมชาติ วิธีการทางการ
คา หรือวิธีการรักษาโรค เปนสิ่งที่โดยทัว่ ไปไมสามารถขอรับสิทธิบัตรในการคุมครอง” 12
2.2 การเปดโอกาสใหบริษทั เทคโนโลยีชวี ภาพเขาครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง
9

Alan Simpson, MP, and Nicholas Hildyard and Sarah Sexton (1997) Corner House Briefing 01-No Patents on
LifeA Briefing on the Proposed EU Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions
first published 1 September 1997
10
จักรกฤษณ ควรพจน และนันทน อินทนนท (2547)สิทธิบัตรยีน ลําดับดีเอ็นเอ จีโนมมนุษย และปญหา
ชีวจริยธรรม, สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
11
จักรกฤษณ (อางแลว)
12
http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#patent
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การจดสิทธิบตั รในยีน เนื้อเยื่อ หรือสารทีส่ กัดไดจากพืชและสัตวเทากับการแปรทรัพยากรชีวภาพ
ซึ่งภายใตอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพถือวาเปน “สิทธิอธิปไตยของแตละประเทศ”
(Sovereign right)ใหกลายเปนทรัพยสนิ เอกชน โดยเฉพาะอยางยิง่ บรรษัทขามชาติที่มีความสามารถดาน
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เจษฎ โทณะวณิก สรุปวาเมือ่ พิจารณาจากประเด็นทั้งหลายและผนวกกับขอมูลเชิงสถิติ
ความสามารถในการจดสิทธิบตั รของประเทศตางๆแลว “จะพบวาปริมาณการจดสิทธิบัตรในประเทศ
อุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ในเทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับจุลชีพ พืช หรือสัตว หรือในตัว
พืช หรือสัตวเองนัน้ มีจาํ นวนมากมายและมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ ดังนัน้ หากประเทศไทยเปดใหมีการ
คุมครองสิทธิบัตรในพืช และสัตว บริษทั จากประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ก็จะหลั่งไหลเขามาจด
สิทธิบัตรพืช และสัตวในประเทศไทยกันอยางมากมาย” ”13
แผนภาพแสดงจํานวนรายการยื่นขอสิทธิบัตรในประเทศสําคัญ 9 ประเทศ

ที่นา กังวลก็คอื “หากมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูที่ตัดตอนํายีนของสิง่ มีชีวิตชนิดหนึง่ ใสเขาไปใน
โครโมโซมของสัตวอีกชนิดหนึ่ง ก็จะทําใหผูประดิษฐนนั้ กลายเปนเจาของ(สิ่งมีชีวิตหรือ)สัตวที่ไดรับการ
ตกแตงพันธุกรรมนั้น”14 กรณีตัวอยางชัดเจนคือการจดสิทธิบัตรไวรัสใบดางจุดวงแหวนสายพันธุไทย โดย

13
14

เจษฎ (อางแลว)
จักรกฤษณ (อางแลว)
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มหาวิทยาลัยคอรแนลทําใหมหาวิทยาลัยดังกลาวสามารถผูกขาดในพันธุมะละกอจีเอ็มโอที่มยี ีนดังกลาว
เปนองคประกอบอยู รวมไปถึงมะละกอสายพันธุอื่นที่ผสมขามและมียนี ดังกลาวปรากฎอยูดวย15
หรือกรณีตัวอยางที่บริษทั Dow Agrosciences จดสิทธิบัตร (patent application
WO2010053541)ในผักกาดเขียว หรือผักกาดจอน ( Brassica juncea) ที่มีองคประกอบของน้าํ มันทีม่ ี
คุณภาพ ดังนัน้ ผักกาดเขียวที่มีองคประกอบของน้ํามันนี้ถือวาอยูภายใตการผูกขาดสิทธิบัตรของบริษัทนี้
ทั้งหมด16 เปนตน
2.3 การจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชวี ิตในที่สุดแลวกลับเปนการขัดขวางนวัตกรรมเสียเอง
ตัวอยางเชน “นักปรับปรุงพันธุพชื และสัตว รวมถึงเกษตรกรหัวกาวหนาที่สามารถปรับปรุงพันธุ
เองไดในระดับหนึง่ จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากถูกกีดกันโดยระบบสิทธิบัตร”17
ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีบริษัท WR Grace จดสิทธิบัตรการตัดตอพันธุกรรมในฝายและถัว่ เหลือง
ทั้งหมดไมวา จะเปนสายพันธุใด (Species wide)18 และตอมาภายหลังเมื่อ NGOs 18 องคกรในยุโรปยื่น
ตอ EPO ใหทบทวน สิทธิบตั รดังกลาวในยุโรปจึงไดถูกเพิกถอนไป และหลังจากนัน้ ไมนาน USPTO ก็ได
เพิกถอนสิทธิบัตรลักษณะเดียวกันในสหรัฐในเวลาตอมา19
กรณีการที่สาํ นักงานสิทธิบตั รสหรัฐอนุญาตให Myriad Genetics จดสิทธิบัตรยีน BRCA1 และ
BRCA2 โดยในระหวางการตอสูคดี Myriad อางวายีนซึง่ ถูกสกัดจากจีโนมของมนุษย (human genome)
ถือวาเปนการคนพบ "discover" โดยนักวิจัย ยีนดังกลาว จึงถูกตองแลวที่จะไดรับการคุมครองโดยสิทธิบัตร
การไดรับการผูกขาดเปนการสรางแรงจูงใจใหมีการคนพบนี้
อยางไรก็ตามขอโตแยงในกรณีนี้คือ เมื่อบริษัทไดสิทธิผกู ขาดในยีนในยีนดังกลาว นักวิจัยอืน่ ไม
อาจดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับยีนนัน้ ไดอีกเพราะหวาดเกรงวาจะละเมิดสิทธิบตั ร ซึ่งในที่สุดจะกระทบ
กับผูปวยที่รอคอยผลการวิจยั เพื่อบําบัดโรค การผูกขาดสิทธิบัตรทําใหการใชยีนดังกลาวเพื่อวินิจฉัยการ
เกิดโรคมะเร็งมีราคาแพงถึง 3,000 เหรียญ ซึ่งจะสรางปญหาใหกับผูป วย สมาคมการแพทยของสหรัฐ
(AMA) ยังรายงานดวยวาสิทธิบัตรของบริษัท Myriad ยังหามนักวิจัยอืน่ ในการปรับปรุงการทดสอบการ
กลายพันธุของยีน BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งอยูภายใตสทิ ธิบัตรของตน เปนตน20
ในกรณีการพัฒนาพันธุพชื นั้น การผูกขาดโดยระบบสิทธิบัตร ทําใหนักวิจัยไมสามารถนําพันธุพ ชื
ดังกลาวมาวิจยั เพื่อตอยอดไปใชประโยชนได ระบบสิทธิบัตรซึ่งอางวาเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมจึงเปน
ตัวทําลายนวัตกรรมนั้นเสียเอง
15

วิฑูรย (อางแลว)
Christoph Then & Ruth Tippe (2011) Seed monopolists increasingly gaining market controSeed control
Applications and granting of patents in the sphere of animal and plant breeding in 2010, The International
coalition No Patents On Seeds
17
เจษฎ (อางแลว)
18
RAFI Communique July/August 1995
19
RAFI (อางแลว)
20
Rachael Rettner, 4 Ways the Gene Patent Ruling Affects You , ScientificAmerican , April 16, 2013
16
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2.4 ผลกระทบตอการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพของพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม
วารสาร Scientific American ซึ่งเปนหนึง่ ในวารสารวิทยาศาสตรที่เกาแกที่สุดของสหรัฐอเมริกา
ไดตีพิมพเมื่อเดือนสิงหาคม 2009 ไดเปดเผยใหทราบถึงกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพยักษใหญ เชน มอน
ซานโต ซินเจนตา และดูปองท เปนตน ไดใชอํานาจผูกขาดภายใตกฎหมายสิทธิบัตรและขอสัญญาจํากัด
การใชประโยชนของพืชจีเอ็มที่ทาํ กับเกษตรกร ขัดขวางไมใหมีการนําพันธุพ ชื จีเอ็มไปใชสําหรับทดสอบ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ สิง่ แวดลอม รวมทั้งการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตโดยนักวิจัยอิสระ และแม
เมื่อสามารถทําการทดลองไดแตก็ไมสามารถตีพิมพไดเพราะอาจถูกตีความไดวา ละเมิดสิทธิบัตรของบริษัท
Elson J. Shields นักกีฏวิทยา มหาวิทยาลัยคอรแนล พรอมเพื่อนนักวิทยาศาสตร 24 ไดทํา
หนังสือรองเรียนไปยังสํานักงานสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (EPA) เรียกรองใหมีการผอนปรนใหนักวิจัยอิสระ
สามารถทําการทดลองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของพืชจีเอ็มไดโดยอิสระ แตจนกระทั่งปญหานี้ยงั
ไมไดรับการสนองตอบจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพยักษใหญในสหรัฐอยางเพียงพอ 21
2.5 สิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตนําไปสูการผูกขาดมากยิง่ ขึ้นของบริษัทเทคโนโลยีชวี ภาพ
เมื่อเริ่มตนยุคเทคโนโลยีชีวภาพเมื่อ 3 ทศวรรษกอนนัน้ เชื่อกันวาจะเปนยุคทองของบริษัท
เทคโนโลยีชวี ภาพเล็กๆที่ตั้งขึ้นจากนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยตางๆ แตแลวในที่สุด โดยเหตุที่การพัฒนา
เทคโนโลยีชวี ภาพนัน้ ตองใชเทคโนโลยีและทุนมากกวาเทคโนโลยีรนุ แรก (การผสมพันธุพืชโดยวิธีปกติ การ
หมัก เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ โคลนนิง่ เปนตน) บริษัทเทคโนโลยีชวี ภาพขนาดใหญเทานัน้ ที่จะไดประโยชน เรา
จึงเห็นบริษทั เหลานี้ซื้อกิจการของบริษัทเล็กๆมาไวในครอบครอง โอกาสที่จะไดเห็นการเติบโตของบริษัท
เล็กๆตางๆทีท่ าํ หนาที่ในการวิจัยเรื่องตางๆอยางหลากหลายกลายเปนความฝน22
เปาหมายสําคัญของบริษัทขนาดใหญก็คือ การรวบรวมสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวี ภาพไวใน
มือของตนใหไดมากที่สุด ตัวอยางเชน มอนซานโต เขาซือ้ กิจการของ Agracetus, Calgene, Dekalb
และ Seminis และทําใหบริษัทนี้กลายเปนบริษัทที่ผูกขาดพันธุพืชดัดแปลงพันธุกรรมของโลกไวในมือไดใน
ที่สุด โดยการซื้อกิจการของ Seminis ทําใหบริษัทยักษใหญการเกษตรนี้ขยายตลาดเมล็ดพันธุของตนที่เนน
พืชไรไปครอบคลุมพืชผักดวย(ตามแผนภาพในหนาถัดไป)

21
22

The Editors (2009) Do seed Companies Control GM Crop Research ?, Scientific American, 13 August 2009
Henk Hobbelink (1987) Biotechnology : New hope or False Promises ?. GRAIN & Earth Scan.
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IAASTD - International assessment of agricultural science and technology for
development ซึ่งเปนโครงการภายใต UNEP พบวาภูมทิ ัศนการวิจยั ทางการเกษตรของโลกไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากทศวรรษที่ 1960-1980 ที่การวิจัยดานการเกษตรอยูที่สถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศ
(IARCs- International Agricultural Institutes) หรือสถาบันวิจัยการเกษตรระดับชาติ (National
Agricultural Institutes) มาเปนบรรษัทขนาดใหญแทน ดังแผนภาพเปรียบเทียบ
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2.6 ผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย
ภายใตระบบสิทธิบัตร บริษทั เมล็ดพันธุจะมีสิทธิผกู ขาดในเมล็ดพันธุ ซึ่งจะครอบคลุมไมเพียงแต
สวนขยายพันธุ แตจะครอบคลุมถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได และผลิตภัณฑดวย การเก็บรักษาพันธุไ ปปลูกตอ
ไมอาจทําได เพราะถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตร
ตัวอยางเชนในสหรัฐอเมริกา ขอมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2010 บริษทั มอนซานโตไดฟองเกษตรกร
ไปแลวทั้งหมด 136 คดีที่ละเมิดสิทธิบัตรและสัญญาเทคโนโลยีที่เกีย่ วกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม มี
เกษตรกรทัง้ หมดมากกวา 400 คนที่ถกู ฟองรอง รวมถึงบริษัทเกษตรขนาดเล็กอีก 53 บริษัท ผลของการ
ฟองรองพบวา บริษัทดําเนินคดีจนถึงที่สุดและผูถูกฟองคดีตองจายคาเสียหายตามจํานวนที่กาํ หนดอยาง
ชัดเจนจํานวน 70 คดี ผูถกู ฟองตองจายคาเสียหายจํานวนหนึ่งซึ่งไมเปนทีเ่ ปดเผยจํานวน 26 คดี อีก 13
คดีไมเปนที่เปดเผยและไมทราบวามีการจายคาเสียหายใหแกบริษัทหรือไม สวนอีก 9 คดีอยูระหวางการ
ฟองรอง การฟองรองของมอนซานโตเกิดขึ้นในรัฐตางๆ 27 รัฐ คาเสียหายเฉพาะที่มบี ันทึกไวเปนหลักฐาน
ใน 70 คดี เกษตรกรตองจายคาเสียหายเปนจํานวนเงิน $23,345,820.99 เหรียญสหรัฐ อยางไรก็ตาม
Center for Food Safety ในสหรัฐประเมินวามีกรณีการดําเนินการจัดการของบริษทั สําหรับผูละเมิด
สิทธิบัตรมากกวาที่ปรากฎในศาลหลายเทาตัว ประเมินคาเสียหายที่เกษตรกรตองจายแกบริษทั คิดเปน
จํานวนเงิน 85.7 - 160.6 ลานเหรียญสหรัฐ ( 2,742.4 – 5,139.2 ลานบาท)23
การนํากฎหมายสิทธิบัตรมาใชในการคุมครองพันธุพ ืชจะสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอการวิถกี าร
ทําการเกษตรของเกษตรกรรายยอย เนื่องจากการเก็บรักษาพันธุไปปลูกตอ หรือการแลกเปลี่ยนสายพันธุ
พืชภายในชุมชน หรือระหวางชุมชนถือวาเปนสิทธิขั้นพืน้ ฐานของเกษตรกร สิทธินี้ไดรับการคุมครองภายใต
รัฐธรรมนูญและภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศ ทั้งภายใตมาตรา 8C ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และมาตรา 9 ของสนธิสัญญาพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร24
สนธิสัญญาฯ ไดกําหนดกรอบของสิทธิเกษตรกรไวในมาตรา 9 ใหครอบคลุมสิทธิประเภทตางๆ ตอไปนี้
• สิทธิที่จะไดรับการคุมครองภูมิปญญาดัง้ เดิมเกีย่ วกับทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร
• สิทธิที่จะรวมในการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
• สิทธิที่จะรวมในการตัดสินใจในระดับประเทศในกิจการตางๆ เกี่ยวกับการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร
23

Center for Food Safety (2011) Monsanto vs. US Farmers,
http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/CFSMOnsantovsFarmerReport1.13.05.pdf
24
IUPGR 1983, FAO, Resolution 7/73 as revised in 1989, 1991 and 1993 และ ITPGR มาตรา 9
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• สิทธิที่จะเก็บ ใช แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุที่ไดจากการเพาะปลูกในไรนา
หรือแปลงการเกษตรของตน
2.7 ผลกระทบตอภูมิปญญาทองถิน่ ภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ดังที่ไดประมวลในบทที่ 1 แลววา ประมาณครึ่งหนึง่ ของยาสังเคราะหทั้งหมดไดมาจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่ ตัวอยางเชน ยาที่ใชสําหรับตานมะเร็งทัง้ หมดนัน้ 42%
ไดมาจากธรรมชาติ และ 34% เปนสารกึ่งธรรมชาติ (Semi-natural) แทบทัง้ หมดลวนมีความเชื่อมโยงกับ
การใชประโยชนจากภูมิปญ
 ญาของทองถิ่น
ผลกระทบของระบบสิทธิบัตรในดานแรกคือการนําระบบที่ใหผลตอบแทนเฉพาะแก “นักประดิษฐ”
โดยไมไดตอบแทนเจาของทรัพยากรและองคความรูท ่เี ปนฐานรากของการประดิษฐ ประเทศอุตสาหกรรม
และผูแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไดสรางบรรทัดฐานวาทรัพยากรและ
ความรูนเี้ ปนทรัพยสินสาธารณะ (Public domain) ติดตอกันมาเนิน่ นานนับศตวรรษ จนกระทั่งเกิด
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพบังคับใชขึ้นในป 1993 แตจนบัดนี้เกณฑในการกําหนด
เพื่อใหมกี ารตอบแทนและแบงปนผลประโยชนยงั ไมปรากฎในกระบวนขอรับสิทธิบัตรหรือกลไกการให
ผลตอบแทนในระบบทรัพยสินทางปญญาที่ประเทศอุตสาหกรรมผลักดันผานองคการการคาโลก และผาน
การเจรจาเอฟทีเอตางๆ
ผลกระทบในอีกดานหนึง่ ก็คือ ผลของการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรนัน้ ในที่สุดจะไปกีดกันการ
พัฒนาและใชประโยชนของเจาของทรัพยากรและภูมิปญ
 ญานัน้ ในทางใดทางหนึ่ง ตัวอยางเชน การที่
USPTO อนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรสะเดาและขมิ้นชันที่มีภูมิปญญาทองถิน่ จากประเทศอินเดีย หรือ การ
อนุญาตใหบริษัท LLC จดสิทธิบัตรน้าํ มังคุด จนสงผลกระทบตอประเทศที่เปนเจาของทรัพยากร แมวาใน
ที่สุดจะมีการฟองรองจนตองเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว แตก็ตองใชระยะเวลานาน
2.8 ผลกระทบตอความมัน่ คงทางอาหาร
ความมัน่ คงทางอาหารเปนเรื่องใหญที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับหลายเรื่อง ตั้งแตฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การคา ไปจนถึงการกําหนดแนวนโยบายของรัฐ สิทธิบตั รในสิ่งมีชีวิตสง
ผลกระทบตั้งแตการเอื้ออํานวยใหบรรษัทขนาดใหญเขาครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม การวิจยั ทีเ่ นนพืช
ไมกี่ชนิดไมหลากหลายเพื่อตอบสนองตอตลาด เนนการวิจัยเพื่อปอนการผลิตแบบเชิงเดี่ยวที่มีฐาน
พันธุกรรมแคบๆ เอื้ออํานวยใหเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุใหอยูในมือบริษัทขนาดใหญไมเกิน 10 บริษัท
สัดสวนราคาเมล็ดพันธุที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆ ไปจนถึงการผลักดันใหระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศมีมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอุตสาหกรรมที่มีจํานวนเกษตรกรระหวาง 1-5% ของ
ประชากรและตั้งอยูในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนอยมาก สิ่งเหลานีท้ ั้งหมดจะสงผล
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กระทบตอความมัน่ คงทางอาหารในประเทศไทย ประเทศเกษตรกรรม และแมแตตอประชาชนในประเทศ
อุตสาหกรรมดวยในระยะยาว
3. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขยายสิทธิบัตรไปสูส ิ่งมีชวี ิต
ดังที่ไดประมวลผลกระทบของการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวติ แลววาจะสรางผลกระทบในดานตางๆ
รวม 8 ดาน ซึง่ ลวนแลวแตเปนเหตุผลสําคัญที่ไมควรอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต ผลกระทบ
บางดานเปนเรื่องยากที่จะประมวลเปนมูลคาทางเศรษฐกิจได เชน ผลกระทบที่เปนปญหาเชิงจริยธรรม
หรือผลกระทบตอความมัน่ คงทางอาหาร เปนตน
ผลกระทบบางดานอาจอยูในวิสัยที่อาจจะดําเนินการได เชน กรณีการผูกขาด ผลกระทบตอ
นวัตกรรม หรือการฟองรองเกษตรกร แตการประมวลดังกลาวเปนเรื่องใหญที่แมในระดับระหวางประเทศก็
ยังไมเคยมีการดําเนินการมากอน การประมวลผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเด็นเหลานี้จําเปนตองใช
เวลาและตองอาศัยขอมูลเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลใหมๆที่เกิดขึ้น ทัง้ นี้เนื่องจากปญหาการ
จดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตยังไมไดถูกใชอยางกวางขวางมากในประเทศตางๆ แมกระทั่งที่เปนประเทศแมแบบ
เชน สหรัฐอเมริกา เมื่อมีการอนุญาตใหจดสิทธิบัตรยีนไปบางสวนแลว แตตอมาก็ยกเลิกไปบางสวน เชน
คําตัดสินของศาลสูงสหรัฐกรณี Myriad ที่ใหเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไดมาจากการสกัดยีนจากจีโนมของมนุษย
แตยังคงใหสทิ ธิบัตแก cDNA อยู เปนตน
อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่จะประเมินไดคอื ผลกระทบจากการเขามาใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพโดยไมแบงปนผลประโยชนกับประเทศไทยซึง่ เปนเจาของทรัพยากร ทัง้ นี้โดยคิดจากศักยภาพใน
การนําทรัพยากรชีวภาพเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมชีวภาพตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑยา เมล็ดพันธุ สาร
อารักขาพืช เครื่องสําอาง/ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพอืน่ ๆ (ไมรวมการผลิต
ทางการเกษตร) รวม 5 สาขาใหญ โดยใชสูตรคํานวณคือ

ผลกระทบจากการศูนยเสียการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ = มูลคาทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมชีวภาพ X สัดสวนความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย X
สัดสวนการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ทั้งนี้โดยใชมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมชีวภาพใน 5 สาขา มีมูลคารวมกันอยูระหวาง
5.37 -9.79 ลานลานบาททัว่ โลกเปนฐานในการคํานวณ
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รายการ

มูลคาตลาดขัน้ ต่ํา
มูลคาตลาดขัน้ สูง
ผลิตภัณฑยา
2,400,000,000,000
4,800,000,000,000
เมล็ดพันธุ
960,000,000,000
960,000,000,000
ผลิตภัณฑอารักขาพืช
600,000,000
96,000,000,000
เทคโนโลยีชวี ภาพอื่น
1,920,000,000,000
3,840,000,000,000
ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและเครื่องสําอาง
89,600,000,000
89,600,000,000
รวม
5,370,200,000,000
9,785,600,000,000
ที่มา : ดัดแปลงจาก K. ten Kate and S. A. Laird, The commercial use of biodiversity: access to
genetic resources and benefit-sharing (London: Earthscan, 1999)
จากการคํานวณโดยใชสัดสวนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเฉลี่ยอยูท ี่ 10% ของโลก
(การประเมินของสวทช.) และใชสัดสวนการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพจากตัวอยางการ
ดําเนินการของรัฐบาลอินเดียที่กาํ หนดอยูใ นสัดสวน 2-5% ของยอดขาย ผูศกึ ษาพบวามูลคาความ
เสียหายจากการยอมรับระบบทรัพยสนิ ทางปญญาที่ประเทศสหภาพยุโรปผลักดันเฉพาะการ
สูญเสียการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพนั้น มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 10,740,400,000
– 48,928,000,000 บาท/ป
อยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวแลว การประเมินนี้เปนการประเมินเพียงผลกระทบเล็กๆสวนเดียว
เทานัน้ ยังไมไดรวมผลกระทบที่เปนปญหาระยะยาว เชน การผูกขาด ผลกระทบตอนวัตกรรม หรือ
ผลกระทบตอความมัน่ คงทางอาหาร เปนตน
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะตอทาทีของประเทศไทยในการเจรจา
ความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
การเจรจาการคากับสหภาพยุโรปเปนการเจรจาที่มีความครอบคลุมหลายดาน ครอบคลุมประเด็น
การเจรจาทั้งหมด 17 ประเด็น ไดแก 1. การคาสินคา 2. พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทาง
การคา 3. กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา 4. มาตรการเยียวยาทางการคา 5. มาตรการปกปองดาน
ดุลการชําระเงิน 6. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7. อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 8. การคา
บริการ 9. การลงทุน 10. การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ 11. ทรัพยสินทางปญญา 12. การจัดซื้อจัดจางโดย
รัฐ 13. ความโปรงใส 14. การแขงขัน 15. การคาและการพัฒนาทีย่ ั่งยืน 16. ความรวมมือ และ 17. เรื่อง
อื่น ๆ
อยางไรก็ตามประเด็นที่รัฐบาลไทยและกลุม อุตสาหกรรมในประเทศใหความสําคัญมากที่สุดคือ
กรณีผลักดันใหอียูเปดตลาดรายการสินคาที่จะถูกตัด GSP โดยเฉพาะสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และ
ประมง โดยทัง้ มีเปาหมายทีจ่ ะใหดําเนินการในวันแรกทีค่ วามตกลงมีผลใชบังคับ1
จากการศึกษาของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก2 กระทรวงพาณิชย พบวา
รายการสินคาที่อาจถูกตัดสิทธิ GSP และผลกระทบตอการสงออกของไทย แบงเปน 2 ชวงเวลา ไดแก 1)
ชวงป 2557 และ 2) ชวงป 2558 เปนตนไป โดย
- ในชวงป 2557 สินคาที่มีแนวโนมถูกตัด GSP เพราะมีสวนแบงตลาดเกินเกณฑที่ EU กําหนดมี
จํานวน 50 รายการ โดยประเมินผลกระทบเปนมูลคาเทากับ 77.8 ลานเหรียญสหรัฐ
- ในชวงที่ 2 คือ ตั้งแตป 2558 เปนตนไป ทีไ่ ทยมีแนวโนมถูกตัดสิทธิทั้งประเทศทําใหสินคาที่เหลือ
จํานวน 723 รายการไมสามารถใชสิทธิ GSP มีผลกระทบเปนมูลคา 64 ลานเหรียญสหรัฐ
- นอกจากนี้ การที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP ยังมีแนวโนมที่อาจเกิดการเบีย่ งเบนทางการคาจากสินคา
ของไทยไปยังสินคาของคูแขงที่ยงั คงรับสิทธิ GSP เปนมูลคาสูง 938 ลานเหรียญสหรัฐ
รวมมูลคาผลกระทบจากการไดรับสิทธิ GSP คิดเปนมูลคา 1,080 ลานเหรียญสหรัฐ ตามแผนภาพ

1

รัชวิชญ ปยะปราโมทย (2336) ความคืบหนา FTA ไทย-สหภาพยุโรป และมาตรการกีดกันทางการคา, สํานักยุโรป กรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ เอกสารเผยแพร 7 สิงหาคม 2556
2
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก(2555) ผลกระทบของการปฏิรูประบบ GSP ของสหภาพยุโรปตอการ
สงออกของไทย เอกสารเผยแพร 9 กรกฎาคม 2555
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กลุมที่ไดประโยชนจาก GSP และสัดสวนการสงออกไปยังอียู

ดังนัน้ ในการเจรจาทางการคาจึงจําเปนตองถวงดุลผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับกับ
ผลกระทบอยางรอบดาน โดยเอกสารสรุปความเห็นที่จัดโดยคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ของ
กระทรวงพาณิชย ซึ่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 รายงานวา การเจรจา
ครั้งนี้มีประเด็นทีห่ วงกังวลหลายประการ เชน
- กลุมที่ไมพรอมแขงขัน/มีความออนไหวสูง ไดแก ยารักษาโรค ชิ้นสวนยานยนต เยื่อและ
กระดาษ
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ไมบางและวัสดุแผนไมอัด เครื่องสําอาง นม เนื้อวัว เนือ้ หมู เครื่องในสัตว บุหรี่ สาขาบริการโทรคมนาคม
การเงิน การธนาคาร ไปรษณีย การขนสงสินคาทางทะเล มัคคุเทศก และคลังสินคา
- การเปดเสรีสินคาและบริการที่ยังมีความเห็นตาง ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล (ภาคประชา
สังคมเห็นวาไมควรเปดเสรีเพราะมีผลกระทบทางสังคม แตผูประกอบการบางสวนเห็นวาอาจชวยปองกัน
การนําเขาแบบผิดกฏหมาย) และบริการโลจิสติกส การเปดเสรีจะชวยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจาก
สหภาพยุโรป อยางไรก็ตาม จะตองระมัดระวังผลกระทบตอผูประกอบการไทยที่สวนใหญเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งธุรกิจมีการแขงขันสูงมาก
- โครงสราง/กลไก ภายในประเทศทําใหเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ และไมสามารถแขงขันได
- การลงทุน และการเขาถึงฐานทรัพยากรที่เปนผลจากการเปดเสรีจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ชีววิถี ชุมชน และฐานทรัพยากรของประเทศ
- ไมสนับสนุนการเปดเสรีการลงทุนทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดนิ น้ํา ปาไม เหมืองแร
และพันธุพืช) รวมทัง้ ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร (การทํานา ธุรกิจพืชและเมล็ดพันธุ) และที่เกี่ยวกับบริการ
สาธารณสุข และรานขายยา
- สหภาพยุโรปมีมาตรฐานสินคา และกฎระเบียบที่หลากหลาย เขมงวด และซับซอน ซึ่งเปน
อุปสรรคสําคัญในการเขาสูต ลาดของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมของไทย
- ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาตองไมมีขอผูกพันเกินกวาที่ตกลงแลวในองคการการคาโลก และ
ในเรื่องการเกษตรและจุลชีพประเทศไทยตองไมเขาเปนภาคีภายใตสนธิสัญญา UPOV 1991 ซึ่งเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ และสนธิสัญญาบูดาเปสตที่คุมครองการจดสิทธิบัตรจุลชีพ ซึ่งจะ
สงผลกระทบใหเกิดการผูกขาดการเกษตรอยางครบวงจร และกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิถีชวี ิตของชุมชนและเกษตรกรรายยอย สวนในเรื่องของยาและเวชภัณฑ จะตองไมมีการผูกขาด
ขอมูลทางยา (data exclusivity) การขยายการคุมครองสิทธิบัตรยา และจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใช
มาตรการใชสทิ ธิหนือสิทธิบตั รยา และการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน
ภายใตบริบทของการศึกษานี้ ผูว ิจัยขอเสนอแนะตอผูเกีย่ วของเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทยในการ
เจรจาดังตอไปนี้
1. ประเทศไทยตองไมยอมรับขอเสนอของสหภาพยุโรปในการเขาเปนภาคีในอนุสัญญายูปอฟ
1991 ไมยอมรับการขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปสูสิ่งมีชีวิต และไมควรเขาเปนภาคีใน
สนธิสัญญาบูดาเปสต ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1) จากการการประมวลผลกระทบจากการยอมรับระบบทรัพยสนิ ทางปญญาดังกลาวจะเกิดความ
เสียหายเบื้องตนดังนี้
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- เกษตรกรตองจายคาเมล็ดพันธุแพงขึน้ จากเดิมที่มีมูลคา 28,538 ลานบาท เปน 80,721 –
142,932 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 52,179- 114,390 ลานบาท
- มูลคาความเสียหายจากการเสียโอกาสไดรับการแบงปนผลประโยชนจากการที่บริษทั และ
สถาบันวิจัยตางๆเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพนั้น มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 10,740 – 48,928
ลานบาท/ป (เฉพาะมูลคาความเสียหายจากจุลนิ ทรียคดิ เปนเงิน 6,570-24,000 ลานบาท/ป)
- ผลกระทบจากการยอมรับระบบทรัพยสนิ ทางปญญาที่มากไปกวาความตกลง TRIPs ในองคการ
การคาโลกยังปดโอกาสบริษัทของทองถิน่ ในการพัฒนายาที่มาจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ
 ญา
ทองถิน่ ซึ่งหากคิดจากเกณฑของการพัฒนายาสมัยใหมที่มาจากสมุนไพรซึ่งมีสัดสวนประมาณ 60%
ประเทศไทยจะสูญเสียศักยภาพในการพัฒนายาเพื่อทดแทนการนําเขาคิดเปนมูลคาประมาณ 59,798
ลานบาท/ป
ความเสียหายเฉพาะ 3 รายการนี้คิดเปนมูลคารวมกันถึง 122,717 - 223,116 ลานบาท/ป
ซึ่งไมคุมคากับการไดรบั สิทธิ GSP ซึ่งมีมูลคาเพียง 34,560 ลานบาท/ปเทานัน้
2) คณะเจรจาและรัฐบาลพึงตระหนักดวยวามูลคาทางเศรษฐกิจดังกลาวยังไมรวมผลกระทบระยะ
ยาวที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนานวัตกรรม ความมัน่ คงทางอาหาร และโอกาสของประเทศไทยในการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ วิกฤตพลังงาน
และปญหาสิง่ แวดลอมที่คุกคามเรามากยิง่ ขึ้น
2. เงื่อนไขในการเจรจาบางประเด็น
ผูศึกษาเห็นวาการเจรจาในสองเรื่องคือการเขาเปนภาคียปู อฟ 1991 และการขยายสิทธิบัตรใน
สิ่งมีชีวิตเปนเรื่องที่ไมควรหยิบยกขึน้ มาเจรจา โดยตองยืนยันใหประเด็นทรัพยสนิ ทางปญญาทั้งสองเรื่องนี้
อยูภายใตกรอบความตกลงขององคการการคาโลกเทานั้น
อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตนั้น สามารถเจรจาไดภายใต
เงื่อนไขที่ตองชะลอการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตไวกอน เพื่อใชเวลาในการเตรียมความพรอม
อยางนอย 5 ประการ คือ3
1) นักวิจัยและผูประกอบการทองถิ่นคนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
เทคโนโลยีชวี ภาพทีเ่ กี่ยวกับจุลินทรียในระดับที่สามารถนําไปประยุกตใชทาง อุตสาหกรรมและมีระดับของ
นวัตกรรมที่สามารถแขงขันไดหรือใกลเคียงกับตาง ประเทศ
2) ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบตั รหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการเปดเผยที่มาของ
ทรัพยากรชีวภาพและจุลชีพในคําขอสิทธิบัตร
3

เริงชัย ตันสกุล และวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (2553) การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสตภายใตบริบทของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอียู-อาเซียน ,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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3) แกไขประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา ฉบับวันที่ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนการเอื้ออํานวยประโยชนฝา ยเดียวใหตางชาติสามารถขอรับ
การจดสิทธิบตั รในจุลชีพไดสะดวก โดยไมตองฝากจุลชีพกับสถาบันในประเทศ
4) เตรียมการเพื่อจัดตั้งหนวยงานและสถาบันภายในประเทศที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเปน
“องคกรรับฝากจุลชีพระหวางประเทศ”
5) สรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการอนุรกั ษ พัฒนา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรจุลนิ ทรีย ใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานนี้ของประเทศ
โดยในการเตรียมการเจรจาความตกลงเปดเสรีทางการคาระหวางไทยกับอียนู ั้น มีขอเสนอ
ทางเลือกในการเจรจา 3 ขอตอรัฐบาลไทยคือ
1) ยืนยันที่จะไมเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสตในระยะเวลาอันใกล หากประเทศ
ไทยยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและใชประโยชนจากจุลชีพในระดับที่นา พอใจ (วัดจากการ
ไดรับสิทธิบัตรในระดับสาขาของเทคโนโลยีชีวภาพประเภทเดียวกันของนักวิจัยไทยและตางชาติใหมี
สัดสวนอยูท ี่ใกลเคียงกัน
2) ไมเปนภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต แตยอมรับการเอื้ออํานวยความสะดวกใหมกี ารจด
สิทธิบัตรจุลินทรียได โดยอนุญาตใหมีการรับฝากจุลชีพในประเทศที่ยนื่ คําขอสิทธิบตั รได ภายใตเงื่อนไขที่
ประเทศไทยตองมีการปรับปรุงกฎหมายภายในใหระบุทมี่ าของ ทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน
ผลประโยชนทเี่ ปนธรรม
3) เขาเปนภาคีในสนธิสัญญา หากมีความเปนไปไดวาจะมีการปรับปรุงสนธิสัญญาที่ยอมรับใหมี
กลไกการรับฝาก จุลชีพที่ตองแสดงที่มาของสารชีวภาพเพื่อรองรับการแบงปนผลประโยชนตามหลัก การ
ในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ประเทศไทยตองมีขอเสนอเชิงรุกโดยเรียกรองใหการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับ
การใชประโยชนจากทรัพยากรและชีวภาพของไทยตองมีกลไกการแบงปนผลประโยชนอยางเปน
รูปธรรมภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศที่ทั้งสองฝายเปนภาคี
หลักการและแนวทางในการจัดทํากลไกดังกลาววางอยูบนพืน้ ฐานของพิธีสารนาโงยาวาดวยการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม
อยางเทาเทียมและยุติธรรม(Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดรับการรับรองใน
Diversity)4 ซึ่งเปนพิธีสารที่อยูภายใตอนุสญ
การประชุมสมัยที่ 10 เมื่อวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน
4

http://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
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ตัวอยางกลไกดังกลาว เชน
- ตั้งเกณฑและ/หรือขั้นตอนสําหรับความเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) หรือการเห็นชอบและ
การมีสวนเกีย่ วของ (approval and involvement) ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนทองถิน่ สําหรับการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
- จัดทํากฎระเบียบและกระบวนการในการกําหนดใหมีและจัดทําเงื่อนไขที่เห็นชอบรวมกัน
(MAT) โดยจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและอาจประกอบดวยเงื่อนไขในการระงับขอพิพาท, การ
แบงปนผลประโยชน ซึง่ รวมถึงที่สัมพันธกบั สิทธิทรัพยสนิ ทางปญญา, การใชตอเนื่องโดยบุคคลทีส่ าม
และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช เปนตน
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนรากฐานของชีวิต มีคณ
ุ คาตอการดํารงอยูของมนุษย มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ และจะทวีความสําคัญยิ่งๆขึ้นไปใน
อนาคต การเจรจาการคาที่หวังผลประโยชนระยะสัน้ ของกลุมธุรกิจบางกลุมไมอาจชดเชยความเสียหาย
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได
การตัดสินใจทางนโยบายของรัฐและการมีสวนรวมของประชาชนตองยืนอยูบนรากฐาน
ผลประโยชนของประเทศ ฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพคือรากฐานนัน้

90

บรรณานุกรม
AGREEMENT on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its
Member
Alan Simpson, MP, and Nicholas Hildyard and Sarah Sexton (1997) Corner House Briefing 01
No Patents on LifeA Briefing on the Proposed EU Directive on the Legal Protection of Biotechnological
Inventions
Alston, J., Venner, R., 2002. The effects of the U.S. Plant Variety Protection Act on wheat genetic
improvement. Research Policy 31, 527–542.
ANDREW POLLACK, As Patent Ends, a Seed’s Use Will Survive, The New York Times
December 17, 2009
Anitha Ramanna-Pathak (2012) Benefit Sharing in India : Brief Overview of Current Status
และ National Biodiversity Authority (2012) Access and Benefit Sharing Experiences from India.
Brittany Ngo Myriad Case Decided: Natural Human Genes Not Patentable In US ,
Published on 14 June 2013
BRT Magazine December 2008
C.S.Srinivasan and Benjamin Crost (2007) Plant Varieties, Intellectual Property Rights and
Innovation in UK Agriculture, Contributed Paper for the Agricultural 2-4 April, 2007Economics
Society Annual Conference, Reading, UK
Center for Food Safety (2011) Monsanto vs. US Farmers,
Christoph Then & Ruth Tippe (2009)The future of seeds and food under the growing threat of
patents and market concentration
Christoph Then & Ruth Tippe (2011) Seed monopolists increasingly gaining market controSeed
control Applications and granting of patents in the sphere of animal and plant breeding in 2010,
The International coalition No Patents On Seeds
Derek EATON (2009) Trade and Intellectual Property Rights in the Agricultural Seed Sector LEI,
Wageningen University & Research Centre, The Netherlands, Contributed Paper prepared for
presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing,
China, August 16-22, 2009
Dwijen Rangnekar (2000) Intellectual Property Rights and Agriculture: an Analysis of the Economic
Impact of Plant Breeders’ Rights ,Research Associate, School of Economics, Kingston University, UK
Henk Hobbelink (1987) Biotechnology : New hope or False Promises
93

IP/C/W/356, WTO- The Relationship Between the Trips Agreement and the Convention on
Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge
IUPGR 1983, FAO, Resolution 7/73 as revised in 1989, 1991 and 1993 และ ITPGR มาตรา 9
Jorge Fernandez-Cornejo (2004) The Seed Industry in U.S. Agriculture: An Exploration
of Data and Information on Crop Seed Markets, Regulation, Industry Structure, and Research
and Development. Economics Division, Economic Research Service, USDA
Kerry ten Kate & Sarah A. Laird (1999). The Commercial Use of Biodiversity-Access to Genetic
Resources and Benefit-sharing. Earthscan Publications, London.
Kirstin R.W. Mathews & Mauld L. Chuchiara (2013)
Masahiro Miyazaki (2006)Economic value of microbial resources Cult. Coll. June 2006. p. 15-19
Microorganisms and the development of bioindustries in Japan by S.Sumida 3ity, August, 1995, p. 3.
Mulongoy, K.J., Chape, S. (2004) Protected Areas and Biodiversity: An Overview of Key Issues, UNEP
International Institute of Management Development 2006 & World Compeitiveness Yearbook 2006
of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European
Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria,
of the other part
Proposal for a COUNCIL DECISION On the signature on behalf of the European Community
and provisional application of certain provisions of a Euro-Mediterranean Association Agreement
between the European Community and its Member States and the Syrian Arab Republic
Rachael Rettner, 4 Ways the Gene Patent Ruling Affects You , ScientificAmerican , April 16, 2013
RAFI Communique July/August 1995
Report of a workshop organized by the Center for Microbial Ecology at Michigan State University,
August, 1995, p. 3.
Robbins-Roth, Cynthis. "Xenova Ltd.: Growing New Technology", Bioventure View, May 1993.
Robert Costanza et al (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital
NATURE |VOL 387 | 15 MAY 1997
Robert Tripp, Niels Louwaars, Derek Eaton (2006)Plant variety protection in developing countries.
A report from the field , Food Policy 32 (2007) 354–371
Srinivasan, C. S. (2003) Concentration in ownership of plant variety rights: some implications for
developing countries. Food Policy, 28 (5-6). pp. 519-546.
TEEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations.
Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, London and Washington
94

The Biotechnology Industry Organization (BIO) –
'Patent Myths' http://www.bio.org/articles/gene-patent-myths สืบคนเมื่อ 10 กันยายน 2556
The Economic Value of Microbial Diversity, Hamdallah Zedan, Biodiversity and Biotechnology, UNEP
Heitor L. C. Coutinho (heitor@cnps.embrapa.br), Norma G. Rumjanek (cnpab@cnps.embrapa.br),
Eduardo Cadavid & Johanna The Value of Microorganism and Genomic Information,
Economic Valuation of the Diversity of Biological Nitrogen Fixing Microorganisms in Agriculture.
UPOV REPORT ON THE IMPACT OF PLANT VARIETY PROTECTION (2005) International Union
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
Walter Jaffe and Jeroen Van Wijk (1995)The Impact of Plant Breeder’ Right in Developing Countries
WHO traditional medicine strategy 2002–2005. Geneva: WHO; 2002.
WHO(2011)The World Medicines Situation 2011, Traditional Medicines: Global Situation, I
ssues And Challenges.
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล (2555) เอกสารประกอบการบรรยาย “กฎหมายและการปรับปรุงพันธุพ ืช”
บรรยายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ งหลักการปรับปรุงพันธุพชื , ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จักรกฤษณ ควรพจนและคณะ (2547) ผลกระทบการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
จักรกฤษณ ควรพจน และนันทน อินทนนท (2547)สิทธิบัตรยีน ลําดับดีเอ็นเอ จีโนมมนุษย และปญหา
ชีวจริยธรรม, สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
เจษฎ โทณะวณิก (2549) การศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรสิง่ มีชีวิต
โครงการหนวยจัดการความรูดานการคาและสิ่งแวดลอมในสถานการณสากล สนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กําหนดราคาจําหนายพันธุพ ืชสวนพืชไร พ.ศ.2552 ประกาศ
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยนายสมชาย เบญจรงคกลุ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก (2555) ผลกระทบของการปฏิรูประบบ GSP ของสหภาพยุโรป
ตอการสงออกของไทย เอกสารเผยแพร 9 กรกฎาคม 2555
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (พ.ศ. 2556-2560)
การพัฒนาสมุนไพรไทยสูผลิตภัณฑสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
มูลนิธิชวี ิถี(2553)การศึกษาเรื่องขาวลูกผสม

95

สถาบันวิจัยแหงชาติ(วช.) (2555) ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ
รัชวิชญ ปยะปราโมทย (2556) FTA ไทย-สหภาและมาตรการกีดกันทางการคา สํานักยุโรป กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศความคืบหนา เอกสารเผยแพร 7 สิงหาคม 2556
นุศราพร เกษสมบูรณ และคณะ (2555) รายงานฉบับสมบูรณการวิจัยและพัฒนาระบบ
เพื่อการจัดทําบัญชีรายจายยาแหงชาติ (Research and Systems Development for National Drug Account)
มิถุนายน 2555
เริงชัย ตันสกุล และวิฑูรย เลีย่ นจํารูญ (2554) การเขาเปนภาคีสนธิสญ
ั ญาบูดาเปสต
ภายใตบริบทของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ
และไทย-อีย,ู สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (2550) เอฟทีเอไทย-ญี่ปุน เปดทางยึดครองทรัพยากรชีวภาพของประเทศ, มูลนิธิชีววิถี
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และคณะ (2544) สิทธิชุมชนและสิทธิเกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น,
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สมชาย รัตนชือ่ สกุล (2550) ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย,
ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดานสิง่ แวดลอม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สมชาย รัตนชือ่ สกุล (2549) ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย
สมศักดิ์ สุขวงศ (2536) "ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน" สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2536
สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย (2553) เอกสารนําเสนอเรือ่ งอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุในประเทศไทย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) , 2539 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ-สวทช.(2554) ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศไทย
การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ (2555-2559) และโปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายใตแผนกลยุทธการวิจยั และพัฒนา สวทช.ระยะที่สอง (2554-2559)
สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ(2550) โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคม
ตามแนวทางพระราชดําริ ศูนยศึกษาแนวทางพระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สุรวิช วรรณไกรโรจน (2556) โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและขอเสนอแนะตอการเขาเปนภาคีอนุสัญญา UPOV
อานัฐ ตันโช,2551 เกษตรธรรมชาติประยุกต : แนวคิด หลักการ เทคนิคการปฏิบัติในประเทศไทย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณา
ความเห็นกรณีสิทธิบัตรจุลชีพ คณะทํางานวิชาการ

96

ภาคผนวก

97

บทความเพื่อเผยแพร
เมื่อ FTA เดินทางมาถึง จะเหลืออะไรใหเราปลูก ใหเรากินไดอีกบาง1
โดยทัว่ ไปกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา จะใหสิทธิบัตรกับผูผลิตสิ่งประดิษฐที่ใหม เปนคนแรกใน
โลก และใหสทิ ธิในการผลิต จําหนายและหาผลประโยชนแตเพียงผูเดียว ตามเวลาที่กําหนดไว แตคงจะ
แปลกไมนอย หากมีความพยายามจะใหสทิ ธิบัตรกับสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ ใหสิทธิบัตรกับพันธุพ ืช
พันธุสัตว ที่แนนอนวามนุษยไมไดเปนผูคิดคนขึ้นมาอยางแนนอน แลวใครละจะมีสิทธิเปนเจาของ
“สิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติเปนผูสราง”
ขอตกลงในองคการการคาโลก (WTO) ใหการคุมครอง “สายพันธุพ ืชใหมที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ”
ทั้งนี้โดยจะใชระบบของสหภาพเพื่อคุมครองพันธุพืชใหม (UPOV)หรือระบบกฎหมายเฉพาะ (Sui
Generis) ก็ได ประเทศไทยภายใตพ.ร.บ.คุมครองพันธุพ ืช พ.ศ.2542 ใหการคุมครองพันธุพ ืชใหมแตละ
ประเภทตั้งแต 12 ป (พืชที่ใหผลผลิตหลังจากปลูกภายในเวลา 2 ป) 17 ป (พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะ
หลังจากปลูกในเวลาเกิน 2 ป) และ 27 ป (พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไม) อยางไรก็ตามบริษัททีท่ ําการ
ปรับปรุงพันธุต องแบงปนผลประโยชนใหแกประเทศไทยและชุมชนที่เปนเจาของพันธุพืชของทองถิน่ ดวย
หากนําพันธุพ ชื ของเราไปใชในการปรับปรุงพันธุ ซึ่งเปนหลักการในอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD) ที่ทงั้ ประเทศไทยและสหภาพยุโรปตางก็เปนสมาชิก
แตในการเจรจาการคาเอฟทีเอ ระหวางไทย กับสหภาพยุโรปครั้งนี้ สหภาพยุโรปเรียกรองในสิง่ ที่
เกินไปกวาขอตกลงทีน่ านาประเทศตกลงรวมกันไวใน WTO อยางมาก ขอเรียกรองสําคัญคือ ตองการให
ไทยเปลี่ยนกฎหมายมาใชอนุสัญญาคุมครองพันธุพืชใหมที่เรียกวา “ยูปอฟ 1991” (UPOV 1991) ซึ่งจะ
คุมครองเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ และพันธุพ ืชใหม เปดโอกาสใหนายทุนและนักปรับปรุงพันธ เอาพันธุพ ืช
ทองถิน่ ไปปรับปรุงโดยไมตอ งบอกแหลงที่มาของพันธุพ ืช ไมตองแบงปนผลประโยชนใหชมุ ชนทองถิ่น และ
ขอขยายเวลาสิทธิบัตรตอไปอีกเปนเวลา 20 ปสําหรับพืชสองประเภทแรก
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นกับคนไทย อยางเชน ความพยายามเอาขาวหอมมะลิไทย ไปปรับปรุงพันธุ
และจดสิทธิบตั รโดยกลุมสถาบันวิจัยที่ทาํ เรื่องขาวของสหรัฐอเมริกา แตถูกตอตานจากประชาชนไทย และ
รัฐบาลไทยในขณะนั้น จนความพยายามในการจดสิทธิบัตรถูกลมเลิกไป คิดงายๆหากไทยยอมทําตามขอ
เรียกรองของสหภาพยุโรป ยอมรับ “ยูปอฟ 1991” เกษตรกรไทยคงถูกฟองรองเรียกคาเสียหายกันคอน
ประเทศ โทษฐานละเมิดสิทธิบัตรพันธุขา วหอมมะลิ (ที่เคยเปน) สัญชาติไทย แตตอนนี้เปนสัญชาติอเมริกัน
สัญชาติยุโรปแนๆ

1

พิมพเผยแพรในหนังสือพิมพคมชัดลึก วันที่ 19 กันยายน 2556
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นอกจากนี้ขอเรียกรองของพีใ่ หญอยางสหภาพยุโรปยังใหกนิ ความไปถึงผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได เลย
ไปถึงผลิตภัณฑที่ไดจากผลผลิตนั้น เชน เราเอาขาวหอมมะลิไปทําขนมจีน ไมใชเพียงแตเกษตรกรที่ถูกฟอง
แตแมคาขนมจีนก็จะถูกฟองรองเรียกคาเสียหายดวย
การคุมครองตามทีย่ ุโรปตองการผลักดันนัน้ ยังขยายขอบเขตไปถึงสายพันธุยอยของพันธุใหมนนั้ ๆ
ดวย เชน หากชุมชนไดเอาสายพันธุห อมมะลิใหมที่เขาไดรับการคุมครอง แตปรากฏวายังมีกลิน่ หอมซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญนั้นๆอยู แมนักปรับปรุงพันธุชุมชน นักปรับปรุงพันธุรายยอย จะปรับปรุงพันธุมาหลายรุน
หรือแมแตพืชพันธุน นั้ เมื่อปลูกแลวเกิดการกลายพันธุเ องก็ตาม ลวนแลวแตถือวาเปนสายพันธุยอยของ
บริษัททัง้ สิ้น
กรณีนี้มีตัวอยางที่พนี่ องวิสาหกิจชุมชน อ.พราว จ.เชียงใหม เผชิญหนากับบริษทั เมล็ดพันธุย ักษ
ใหญ ถูกจับ ถูกยึดเมล็ดพันธขาวโพดครั้งละหลายตัน โดยหาขอกฎหมายตางๆเพื่อบีบบังคับใหเกษตรกร
ยุติบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ หากยุโรปประสบผลสําเร็จ บริษทั ยักษใหญจะรีบเอาสายพันธุพอ แมของ
ขาวโพดลูกผสมไปขอรับการคุมครองพันธุพ ืชใหมโดยไมตองแบงปนผลประโยชน(เพราะเอาสายพันธุพ ืช
ของไทยไปใชเปนฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ) การผลิตพันธุขาวโพดลูกผสมซึ่งไดใชสายพันธุท ี่
กลายพันธุและปรับตัวจนเหมาะสมกับพืน้ ที่แลว จะถูกหาวาละเมิดกฎหมาย มีโทษทัง้ ปรับและจําคุก
ความพยายามจะผูกขาดตลาดการเกษตรมีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ในไทยเองขณะนี้ กวา
90% ของตลาดเมล็ดพันธุพชื ไรและพันธุผกั ก็ตกอยูในมือเพียง 6 บริษัทเทานั้นซึง่ เปนอุตสาหกรรมเกษตร
ยักษใหญในไทยและตางชาติ ขอตกลงทีย่ โุ รปกําลังผลักดันจะทําใหผกู ขาดมากยิ่งขึน้ ไปอีก
การศึกษาจากทั่วโลกใหผลตรงกันชัดเจนวา หากยอมรับขอตกลง ยูปอฟ 1991 ก็แนนอนวาความ
มั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นไมไดเลย การผลิตอาหารทั้งหมดจะนําไปสูการผูกขาดทีม่ ากขึ้นไปอีกของ
นายทุน ซึง่ ปจจุบันก็มีอยูไมกี่บริษัท ราคาเมล็ดพันธุจะแพงขึ้น 2-6 เทาตัว ไทยจะตองเสียคาใชจา ยดาน
เมล็ดพันธุ เพิม่ ขึ้นจาก 28,000 เปนราวปละ 84,000-143,000 ลานบาท
และแนนอนเมือ่ ราคาตนทุนการเกษตรเพิม่ ขึ้น ราคาเมล็ดพันธุเพิ่มขึน้ ขาวแกงที่เรากินทุกวันก็จะ
ราคาพุง ขึ้นตามไปดวยอีกหลายเทาตัวดวยเชนกัน เมื่อถึงวันนั้น พวกเราจะทําอยางไรกันดี !
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พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพ ืช พ.ศ. 2542"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด และสาหราย
แตไมรวมถึงเห็ด และสาหราย แตไมรวมถึงจุลชีพอื่น
"พันธุพ ืช" หมายความวา กลุมของพืชที่มพี ันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือน
หรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัวและแตกตางจากกลุม อื่นในพืชชนิด
เดียวกัน และใหหมายความรวมถึงตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ขางตน
"พันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น" หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึง่
ภายในราชอาณาจักรและไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพ ชื ใหมซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุพชื พืน้ เมือง
เฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
"พันธุพ ืชปา" หมายความวา พันธุพ ืชทีม่ ีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และ
ยังมิไดนาํ มาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย
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"พันธุพ ชื พื้นเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพ ืชทีก่ ําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูในประเทศ
ซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพนั ธุพชื ใหม พันธุ
พืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุพชื ปา
"สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีที่ทาํ หนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดย
สามารถเปนตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได
"การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิด
จากสิง่ ที่มีชวี ติ ทั้งเปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสาร
พันธุกรรมที่สงั เคราะหขึ้น ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมี
ลักษณะที่ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ
"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่
กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชวี ิตรวมกันสภาพแวดลอม
"สวนขยายพันธุ" หมายความวา พืชหรือสวนหนึง่ สวนใดของพืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตน
ใหมไดโดยวิธปี กติทางเกษตรกรรม
"นักปรับปรุงพันธุพชื " หมายความวา ผูซงึ่ ทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจนไดพันธุ
พืชใหม 
"ชุมชน" หมายความวา กลุม ของประชาชนที่ตงั้ ถิน่ ฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกัน
มาโดยตอเนื่อง และไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพ ืช
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซงึ่ รัฐมนตรีประกาศแตงตั้งใหปฎิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
หมวด 1
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
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มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคุมครองพันธุพ ืช ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน
อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
ผูอํานวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตัง้ จากเกษตรกรหกคนนักวิชาการดาน
ปรับปรุงพันธุพ ืชจากสถาบันการศึกษาหนึ่งคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจาก
สถาบันการศึกษาหนึง่ คน
ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มกี ิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผูแทนสมาคมที่มวี ตั ถุประสงค
เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพ ืช หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุพ ืชสองคนเปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการอนุรักษพัฒนา
หรือใชประโยชนจากพันธุพ ชื โดยใหคัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุม ชมรม สมาคม กลุม
เกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรของทุกภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละอยางนอยหนึ่ง
คน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกจิ กรรมเกี่ยวกับ
การเกษตรและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึง่ ใหคัดเลือกจากรายซื่อทีเ่ สนอโดย
องคการพัฒนาเอกชนดังกลาว
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานวจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติ
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 25 และมาตรา 26
(๓) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรฐั มนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุพ ืชจากพันธุ
พืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น พันธุพ ืชพืน้ เมืองทัว่ ไป และพันธุพ ืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใด ของพันธุพืช
ดังกลาว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพ ืช
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(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการใหบําเหน็จพิเศษแกลกู จางหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งปรับปรุงพันธุพชื ใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด
(๗) กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดลอม
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจําดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได
มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ น
จากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการผุทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคล
ซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 5 เปนกรรมการเทนเวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒเิ หลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ้นทําหนาทีแ่ ทน
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
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ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดหามมิใหกรรมการ
ผูนั้นเขารวมประชุม
มาตรา 10 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามทีคณะกรรมการมอบหมายได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอาํ นาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนาํ มาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
พันธุพชื
มาตรา 11 พันธุพ ืชตามพระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสม่าํ เสมอของลักษณะประจําพันธุท างดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือ
คุณสมบัติอื่นที่เปนผบเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพ ืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุท ี่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุไดในทุกครั้ง
ของการผลิตสวนขยายพันธุพ ืชนัน้ เมื่อขยายพันธุดว ยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนัน้
(๓) มีลกั ษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอนื่ อยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
หรือมีคุณสมบัติอยางหนึง่ อยางใด ซึ่งเปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่
แตกตางจากพันธุพ ืชอืน่
ลักษณะของพันธุพ ืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพ ืชปา
หมวด 3
การคุมครองพันธุพชื ใหม
มาตรา 12 พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพ ืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือ
จําหนายดวยประการใด ทัง้ ในหรือนอกราชอาณาจักรโดนนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอม
ของนักปรับปรุงพนัธุเกินกวาหนึ่งปกอนวันยืน่ ขอจดทะเบียน
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(๒) มีความแตกตางจากพันธุพ ืชอืน่ ที่ปรากฏอยูในวันยืน่ ขอจดทะเบียนโดยความแตกตาง
นั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพราะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือ
การแปรรูป และใหหมายความรวมถึงมีความแตกตางจากพันธุพ ืชดังตอไปนี้ดวย
(ก) พันธุพืชที่ไดรับการจดทะเบียนคุม ครองไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร กอนวัน
ยื่นขอจดทะเบียน
(ข) พันธุพืชที่มีการยืน่ ขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลวและไดรับการจดทะเบียนใน
เวลาตอมา
มาตรา 13 พันธุพ ืชใหมทมี่ ีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอสิ่งแวดลอม
สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุพชื ใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได ตอเมื่อผานการ
ประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน
จากกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนด ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพชื ใหมทจี่ ะไดรับการคุมครองและพืชชนิดใดที่มี
ความสําคัญตอความมัง่ คงของประเทศ
มาตรา 15 ผูขอจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพ ืชและมีคุณสมบัตอิ ยาง
ใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศ
(๒) มีสญ
ั ชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มสี ํานักงานใหญ
ตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนัน้ ได
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุมครองพันธุพชื ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูด ว ย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทย
หรือประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุม ครองพันธุ
พืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
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มาตรา 16 สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพ ืชใหมสาํ หรับการปรับปรุงพันธุพืชซึง่ ลูกจางหรือผู
รับจางไดกระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทาํ การ
ปรับปรุงพันธุพ ืชใหม ยอมตกเปนของนายจางหรือผูวาจางแลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไว
เปนอยางอืน่ ทั้งนี้
ในการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมนายจางหรือผูวาจางตองมีคุณสมบัติตาม
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา15 ดวย
สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพ ืชซึ่งเจาหนาที่ของรัฐได
กระทําการตามหนาที่ตกเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผนู ั้น
ถานายจาง ผูวา จาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐไดรับผลประโยชน
จากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลกู จาง ผูร ับจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษ
นอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือนตามปกติแลวแตกรณี
การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา 17 ถามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ หรือทําการพัฒนาพันธุพ ืชใหมรว มกัน
บุคคลเหลานัน้ มีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมรว มกัน
ในกรณีที่นกั ปรับปรุงพันธุพ ืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียนหรือติดตอไมไดหรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 15 นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายอืน่ จะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุพชื ใหมที่ได
ทํารวมกันนัน้ ในนามของตนเองก็ได
นักปรับปรุงพันธุพชื รวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผูรวมขอจดทะเบียนเมื่อใด
ก็ไดกอนมีการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม เมือ่ ไดรับคําขอแลวให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาผูรวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม ในการ
นี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผูจ ดทะเบียนและ
ผูรวมขอจดทะเบียนดวย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจด
ทะเบียนมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัย
แลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียน
มาตรา 18 ในกรณีทนี่ กั ปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุ
ใหมที่เปนพันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไวกอนเปนผูมี
สิทธิดีกวา
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ถาการขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวันเดียวกันใหผยู นื่ คําขอตกลง
กันวาจะใหผูยนื่ คําขอตกลงกันวาจะใหผูใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสทิ ธิรวมกัน ถาตกลงกันไมได
ภายในเวลาทีอ่ ธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิน้
ใหถือวาบุคคล
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนาํ คดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว
เหลานั้นละทิง้ คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
มาตรา 19 การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อพันธุพ ืชใหม และรายละเอียดที่เปนลักษณะสําคัญของพันธุพชื ใหม
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุพชื ซึ่งมีสว นรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุพ ืชใหม
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือ
พัฒนาพันธุพ ชื ใหม ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยตองมีรายละเอียดที่ทาํ ให
สามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาวไดอยางชัดเจน
(๔) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุของพันธุพชื ใหมที่ขอจดทะเบียนและสาร
พันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุห รือพัฒนาพันธุพืชใหมตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ทําการตรวจสอบ ตามเวลาที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนด
(๕) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มกี ารใชพันธุพ ืชพื้นเมืองทัว่ ไปหรือพันธุพ ืชปา
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพชื ดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา
(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 ผูซึ่งไดยนื่ คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไวนอกราชอาณาจักร ถายืน่ คําจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหมนนั้ ในราชอาณาจักรภายในหนึง่ ปนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรก
ผูน นั้ จะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพชื ใหม
นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมในราชอาณาจักรก็ได
หากประเทศทีข่ อจดทะเบียนเปนครั้งแรก และผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ใหสทิ ธิ
ทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย
พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูยนื่ คําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืช
ใหมที่ไดยนื่ ไวในตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทยหรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กาํ หนดซึง่
จะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน
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มาตรา 21 ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนั กงานเจาหนาทีท่ ําการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา 19
(๒) ตรวจสอบวามีลกั ษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา 11 เปนพันธุพืชใหมทมี่ ีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๒ ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา 13 วรรคหนึง่ และผานการประเมินตามมาตรา
13 วรรคสอง
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ถามีคา ใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนั้น ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมชาํ ระคาใชจาย
เทาจํานวนที่จา ยจริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไมชําระภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไวใหถอื วาละทิ้งคํา
ขอจดทะเบียน
มาตรา 22 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา 21 แลวใหพนักงานเจาหนาที่ทาํ
รายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวา
คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมถูกตองตามตรา 19 ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับรายงาน โดยใหผูขอจดทะเบียนเปนผูออก
คาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จายจริง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูใดเห็นวาตนมีสทิ ธิในพันธุพ ืชใหมดกี วาผูขอจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมหรือเห็นวา
คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือ
มาตรา 20 ผูนนั้ จะยืน่ คําคัดคานก็ไดโดยใหยนื่ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวนั เริ่ม
ประกาศโฆษณาตามมาตรา 22
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึง่ ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมยนื่ คําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับสําเนาคัดคาน ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพชื ใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ถือวาละทิง้ คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมนนั้
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ
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มาตรา 24 ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนํา
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิม่ เติมก็ได ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึง่ ใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง
มาตรา 25 ในกรณีทอี่ ธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูม ีสิทธิในพันธุพ ืชใหมดีกวาผูขอจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหม ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม ผูข อจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมมี
สิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของ
อธิบดี
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือไดอุทธรณแต
คณะกรรมการไดวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แลวแตกรณี
ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผูขอจดทะเบียน
พันธุพ ืชใหมยนื่ คําขอจดทะเบียน และใหถอื วาการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
ของผูยื่นคําจอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมของผูคดั คานดวย
มาตรา 26 ในกรณีทอี่ ธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสทิ ธิในพันธุพชื ใหมใหอธิบดีสั่ง
ยกคําคัดคานนั้น
ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั
แจงคําสั่งของอธิบดี
ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คําอุทธรณ
มาตรา 27 เมื่อคณะกรรมการไดวนิ ิจฉัยตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 แลว ถาผูขอจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหมหรือผูค ัดคาน แลวแตกรณี ไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ใหมี
สิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพชื ใหมให
นําความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 28 ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวย มาตรา 12 มาตรา 13
มาตรา ๑๕ มาตรา 16 มาตรา 19 หรือมาตรา 20 ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
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และใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูข อจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม รวมทัง้ ผูคัดคาน ในกรณีที่มี
การคัดคานตามมาตรา ๒๓
ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมไดกระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๒ ใหประกาศโฆษณาคําสัง่ ยกคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม โดยใหนาํ ความในมาตรา
22 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 29 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่และ
กระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมเี หตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน
ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพชื ใหมชาํ ระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพ ืชใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไมชาํ ระ
คาธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ําหนด ใหถือวาละทิ้งคําขอ
เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลวใหพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผู
ขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 30 ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพชื ใหมที่ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 31 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม ใหมีอายุดังตอไปนี้
(๑) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภายในเวลา
ไมเกินสองป ใหมีอายุสิบสองป
(๒) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกิน
กวาสองป ใหมีอายุสิบเจ็บป
(๓) พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมอี ายุยี่สิบเจ็ดป
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึง่ ใหนับตัง้ แตวันที่ออก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหม
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มาตรา 32 ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมเปนผูทรงสิทธิในพันธุ
พืชใหมนนั้
ผูทรงสิทธิในพันธุพชื ใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพชื ใหมของตนหรือจะโอน
สิทธิในพันธุพชื ใหมใหแกบคุ คลอื่นก็ได
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูท รงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใช
สิทธิ จะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิทกุ คน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33 ผูทรงสิทธิในพันธุพ ืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตขายหรือจําหนายดวย
ประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยาง
หนึง่ อยางใดดังกลาวซึง่ สวนขยายพันธุของพันธุพ ืชใหม
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื ใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
สวนขยายพันธุ
(๒) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกีย่ วกับพันธุพชื ใหมที่ไดรับความคุมรองเพื่อ
ปรับปรุงพันธุห รือพัฒนาพันธุพชื
(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื ใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสาํ หรับพันธุพ ืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกร
ดวยการใชสวนขยายพันธุท ตี่ นเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศใหพนั ธุพชื ใหมนนั้ เปนพันธุพ ืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื ใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
(๖) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักรสงออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว ซึง่ สวนขยายพันธุข องพันธุพืช
ใหมที่ไดรับความคุมครอง ซึง่ ถูกนําออกจําหนายโดยผูท รงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรง
สิทธิ์
มาตรา 34 ในการขายหรือจําหนายดวยประการใด ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพชื ใหม ผูทรง
สิทธิในพันธุพชื ใหมตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏทีส่ วนขยายพันธุของพันธุพ ืชใหม ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอของสวนขยายพันธุของพันธุพชื ใหม
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เครื่องหมายตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 35 การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36 เมื่อมีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิ
ภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศหาม
นําเขามาในราชอาณาจักรหรือสงออกนอก
มิใหผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด
ราชอาณาจักรซึ่งพันธุพ ืชใหม เปนระยะเวลาตามที่กาํ หนดไวในประกาศได
เพื่อประโยชนตอความมั่งคงของประเทศ ในการรักษาความมัน่ คงทางอาหาร การปองกัน
การผูกขาดทางการคา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศอนุญาตใหบุคคลทัว่ ไปใหกระทําการตามมาตรา 33 วรรค
หนึง่ ได โดยตองเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิในพันธุพชื ใหม
ประกาศดังกลาว
จะตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไวดว ย
หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฏวาไมสามารถปองกันหรือ
บรรเทาเหตุตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจ
มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนนั้ ได
มาตรา 37 เมื่อพนกําหนดสามปนบั แตวันจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมบุคคลอื่นจะยื่นคําขอใช
สิทธิตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ตออธิบดีกไ็ ด ถาปรากฏวาในขณะที่ยนื่ คําขอดังกลาวไมมกี ารขาย
สวนขยายพันธุของพันธุพ ืชใหมหรือมีการขายสวนขยายพันธุดงั กลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร
เวนแตผูทรง
สิทธิในพันธุพชื ใหมจะพิสูจนไดวา การนัน้ เกิดขึ้นจากพฤติการณที่ตนไมสามารถควบคุมไดหรือ
พันธุพ ืชใหมนนั้ เปนสารพันธุส ําหรับใชประโยชนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมซึง่ มีการผลิตเมล็ด
พันธุลกู ผสมในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายใน
ราคาที่ไมสงู เกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาติใหมีการใชสิทธิตามมาตรา 33
วรรคหนึง่ ได โดยใหผูขอใชสิทธิจา ยคาตอบแทนตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพชื ใหม
การขอใชสิทธิในพันธุพ ืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสทิ ธิ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 38 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชนั้นไมมีลกั ษณะตามมาตรา 11 และมาตรา 12
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุมครองพันธุพ ืชใหม ออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา
13 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 19 และมาตรา 20
(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนทีย่ ื่นตอพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา 19 เปนเท็จ
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือยื่นฟองตอศาลขอใหมีคําสัง่
เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมก็ได
มาตรา 39 ผูทรงสิทธิในพันธุพ ืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพ ชื ใหม และของทุก ๆ ปถัดไป
มาตรา 40 ถาผูท รงสิทธิในพันธุพชื ใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา 39 ตองชําระ
คาธรรมเนียมรายปที่คา งชําระ
ถาผูท รงสิทธิในพันธุพ ืชใหมไมชาํ ระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิม่ ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิน้ กําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา 39 ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมนั้น
มาตรา 41 คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม หนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม คําขอจดทะเบียนใหม คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใช
สิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม
คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตาม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ
พืชใหม ใหเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 42 ในกรณีทหี่ นังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื ใหมชํารุดหรือสูญหาย ใหผู
ทรงสิทธิในพันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด 4
การคุมครองพันธุพชื พื้นเมืองเฉพาะถิน่
มาตรา 43 พันธุพ ืชทีจ่ ะขอจดทะเบียนเปนพันธุพ ชื พื้นเมืองเฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพ ืชทีม่ ีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น
(๒) เปนพันธุพ ืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพ ืชใหม
มาตรา 44 บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมา
โดยตอเนื่อง ซึง่ ไดรวมกันอนุรักษ หรือพัฒนาพันธุพืชที่เขาลักษณะที่กาํ หนดไวตามมาตรา 43 อาจ
ขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตัง้ ตัวแทนยืน่ คําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการ
จังหวัดแหงทองที่
คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษหรือพัฒนาพันธุ
พืชนัน้
(๒) รายชื่อของผูเปนสามาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นที่พรอมทั้งแผนที่สงั เขปแสดงเขตพื้นที่ชมุ ชนและเขตติดตอ
การยืน่ คําขอและการพิจารณาอนุมตั ิขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45 พันธุพ ืชทีม่ ีอยูเฉพาะในทองที่ใดและชุมชนเปนผูอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพ ืช
ดังกลาวแตผูเดียว ใหชุมชนนั้นมีสทิ ธิยื่นคํารองตอองคการปกครองสวนทองถิน่ ที่ชมุ ชนนัน้ ตองอยู
ในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได
เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึง่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการขอจด
ทะเบียนพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่นตอคณะกรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนใน
การขอจดทะเบียนครบถวน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึง่ รวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณ ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณนั้นมีสทิ ธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพ ืชพืน้ เมือง
เฉพาะถิ่นแทนชุมชนได
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มาตรา 46 การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพ ชื พื้นเมืองเฉพาะถิน่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ของชุมชนใดแลวใหชุมชน
นั้นมีสทิ ธิแตผเู ดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจยั ผลิต ขาย สงออก นอก
ราชอาณาจักร หรือจําหนายดวยประการใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น ทัง้ นี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่นเปนผูท รงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนัน้ แทนชุมชน
ดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ
(๒) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๓)การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสาํ หรับพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ที่ไดรับความ
คุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุท ี่ตนเองเปนผูผลิตแตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพนั ธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ นั้นเปนพันธุพ ืชทีค่ วรสงเสริมการ
ปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๔) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ที่ไดรับความคุมครองโดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อการคา
มาตรา 48 ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพ ืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือสวนหนึง่ สวนใดของ
พันธุพ ืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตอง
ทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพนั ธุพ ชื พื้นเมืองเฉพาะถิน่ นัน้
ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน ให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ กลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพ ืชพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เปนผูทาํ นิตกิ รรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน
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มาตรา 49 ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสทิ ธิในพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น
ในจัดสรรแกผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพ ชื นั้นรอยละยีส่ ิบเปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหก
สิบ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ กลุม เกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูท ํานิติกรรมรอยละยี่สิบ
การแบงผลประโยชนในระหวางผูซงึ่ อนุรักษหรือพัฒนาพันธุพ ชื ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีขอโตแยงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
เปนผูวนิ ิจฉัยชีข้ าด
มาตรา 50 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 31 มาใชบังคับแกอายุของหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ โดยอนุโลม
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึง่ อาจ
ขยายเวลาตอไดคราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืชนั้นยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา 43
และชุมชนนั้นยังคงมีคุรสมบัติตามมาตรา 44 และมาตรา 45
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 36 และมาตรา 37 มาใชบังคับกับพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
หมวด 5
การคุมครองพันธุพชื พื้นเมืองทั่วไปและพันธุพชื ปา
มาตรา 52 ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพ ืชพืน้ เมืองทัว่ ไป พันธุพ ืชปา หรือสวนหนึง่ สวน
ใดของพันธุพ ชื ดังกลาว เพือ่ การปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจยั เพื่อประโยชนในทางการคา
จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนาํ เงิน
ใหเปนไปตาม
รายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสง เขากองทุนคุม ครองพันธุพชื ทัง้ นี้
หลักเกณฑวิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพชื
(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตอ งการ
(๓) ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาติ
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(๔) การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสนิ ทางปญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัยที่ไดมาจากการใชพนั ธุพ ืชในขอตกลง
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชนตามขอตกลงแบงปน
ผลประโยชนในผลิตภัณฑทไี่ ดมาจากการใชพันธุพ ืชในขอตกลง
(๖) อายุของขอตกลง
(๗) การยกเลิกขอตกลง
(๘) การกําหนดวิธกี ารระงับขอพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุพ ืชปาหรือสวน
หนึง่ สวนใดของพันธุพ ืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคาใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 6
กองทุนคุมครองพันธุพ
 ืช
มาตรา 54 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึง่ เรียกวา "กองทุนคุมครองพันธุพ ืช" ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อเปนทุนใชจา ยในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
การวิจยั และการพัฒนาพันธุพืชประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา 52
(๒) เงินหรือทรัพยสนิ ที่ไดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพ ืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินหรือทรัพยสนิ ที่มีผูอทุ ิศให
(๕) ดอกผลและผลประโยชนอนื่ ใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินอืน่ ตามวรรคหนึ่งใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา 55 เงินกองทุนใหใชจา ยเพือ่ กิจการดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกีย่ วกับการ อนุรักษ การวิจัยและการ
พัฒนาพันธุพ ชื
(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชเพื่ออุดหนุนการอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ
พืชของชุมชน
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(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 56 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึง่ ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 57 ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุน
ตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวในมาตรา 55 ตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธกี ารขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือหรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวในมาตรา 55 ทั้งนี้ ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติคาํ ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 55
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 58 ใหนําความในมาตรา 7 และมาตรา 8 มาใชบังคับแกวาระ การดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
ใหนาํ ความในมาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 59 ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพ ืชในสวนที่ไดรับจากการใชประโยชน
พันธุพ ืชพื้นเมืองทัว่ ไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา 52 ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ที่เปนแหลงที่นาํ พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 60 ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั สิน้ ปปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนเสนองบ
ดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อ
ตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ
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งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและให
รัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 7
การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช

มาตรา 61 ในกรณีทมี่ ีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพ ืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพ ืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจสั่งใหฝา ฝนชดใช
คาเสียหายแกผูทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความ
เสียหาย
รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผู
ทรงสิทธิดวย
มาตรา 62 บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งทีอ่ ยูในความครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝน
สิทธิของผูท รงสิทธิในพันธุพชื ใหมหรอืผทู รงสิทธิในพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือ
มาตรา 47 แลวแตกรณี ใหศาลสั่งริบเสียทัง้ สิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสัง่ ริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไปดําเนินการ
ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 63 พนักงานเจาหนาที่ผูใดซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุมครองพันธุพ ืชใหม
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชตามมาตรา 19 (๓) ใช ยินยอมใหผูอื่นใช
หรือใหแกผูอื่นซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพ ืชใหม หรือสารพันธุกรรมทีส่ งมอบใหแกตนตามคํา
รับรองตามมาตรา 19 (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจดทะเบียน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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มาตรา 64 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 47 โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูท รงสิทธิในพันธุพืชนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูทรงสิทธิในพันธุพ ืชใหมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 48 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ เพื่อให
บุคคลอื่นหลงเขาใจผิดวา พันธุพชื นัน้ เปนพันธุพ ืชที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตสองหมืนถงสองแสนบาท
มาตรา 68 ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหมหรือพันธุพชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่ โดยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืช
ใหม หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชพื้นเมืองเฉพาะถิน่ แลวแตกรณี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 69 ในกรณีทผี่ ูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ผูแทนของนิตบิ ุคคล ผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวสาํ หรับความผิด
นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
ดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2542)
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3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม
4. คาธรรมเนียมรายปสาํ หรับการคุมครองพันธุพ ืชใหม
5. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
6. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม
7. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
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