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เมษายน 2554 
 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 2542 
คุมครองเกษตรกรหรือบริษัทเมลด็พันธุ ? 

 

 

1. ความเปนมา 
            พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.
2542 เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีความกาวหนาในการปรับปรุง
พันธุพืช บริษัทเมล็ดพันธุและนักปรับปรุงพันธุ
พืชบางกลุมในประเทศไทย  ที่ตองการให มี
กฎหมายที่คุมครอง “สิทธินักปรับปรุงพันธุ” ซึ่ง
เปนสิทธิผูกขาดในการผลิต และจําหนาย “สวน
ขยายพันธุ” พันธุพืชใหม เปนระยะเวลาตั้งแต 
10-25 แลวแตชนิดของพืช โดยที่ความตกลง
ทรัพยสินทางปญญาหรือที่เรียกสั้นๆวา “ความ
ตกลงทริปส” (Agreement on Trade-Related 
Intellectual Property Rights : TRIPS) ซึ่งเปน
หนึ่งในขอตกลงสําคัญภายใตองคการคาโลกที่
ประเทศไทยเปนสมาชิกดวยระบุวา ประเทศ
กําลังพัฒนาตองออกกฎหมายดังกลาวภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2543 (ค.ศ. 2000) 
     
          อยางไรก็ตาม  เกษตรกร  และชุมชน
ทองถิ่น ในประเทศโลกที่สามทั่วโลก ตางเห็นวา 
การใหสิทธิผูกขาดในพันธุพืชแกบริษัทเมล็ด
พันธุนั้นไมเปนธรรม เพราะพันธุพืชที่มีการนําไป

พัฒนาเปนพันธุพืชใหมนั้น ลวนแลวแตเปนการ
ตอยอดและใชฐานทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดรับ
การอนุ รักษ  พัฒนา  และใชประโยชนจาก
เกษตรกร และชุมชนทองถิ่นแทบทั้งสิ้น ดังนั้น 
การออกกฎหมายใดๆเกี่ยวกับการใหสิทธิ
ผูกขาดพันธุพืชใหมตองไมละเมิด “สิทธิของ
เกษตรกรและชุมชนทองถิ่น” ซึ่งถูกบัญญัติไวใน 
“อนุสัญญาวาด วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ”  
        ในป 2540 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
สมัชชาคนจน  องคกรพัฒนาเอกชน  และ
นักวิชาการที่เคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรชีวภาพ 
จึ ง ได เ รียกรองให รัฐบาลยกร างกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชที่คํานึงถึง หลักการเรื่อง สิทธิ
เกษตรกร  สิทธิอธิปไตยของประเทศเหนือ
ทรัพยากรชีวภาพ และการแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรม แทนที่จะออกกฎหมายใหสิทธิ
ผูกขาดแกนักปรับปรุงพันธุ โดยใชกฎหมาย
สิทธิบัตร หรือ กฎหมายของยูปอพ (UPOV) 
ตามที่บรรษัทขามชาติตองการ 
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2. สาระสําคัญของกฎหมาย 
         กฎหมายคุมครองพันธุพืช 2542 ของไทย
จึงถูกรางขึ้นโดยการถวงดุลระหวางการใหการ
คุมครองพันธุพืชใหมของนักปรับปรุงพันธุและ
บริษัทเมล็ดพันธุและการเคารพถึงสิทธิและ
ผลประโยชนที่เกษตรกรควรจะไดรับ เปนการ
ผสมผสานระหวางหลักการใหการคุมครองพันธุ
พืชใหมตามแบบยูปอพ  1978 กับหลักการ
แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมที่ปรากฎใน
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
1992  
             กฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทยมี
สาระและโครงสรางสําคัญๆดังตอไปนี้ 
         2.1พันธุพืชที่ ได รับการคุมครอง  แบง
ออกเปนสองประเภทใหญๆคือ  
                 2.1.1 พันธุพืชใหม  เปนพันธุพืชที่มี
การผสมหรือปรับปรุงพันธุขึ้นใหม โดยทั่วไปผู
ขอรับการคุมครองสวนใหญมักเปนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ ไปจนถึงบรรษัทขามชาติ 
           ผูที่ขอรับการคุมครองจะไดสิทธิผูกขาด
ในการจัดจําหนายพันธุพืช  ตั้งแต 12-27 ป 
กลาวคือ พืชที่ใหผลผลิตหลังปลูกไมเกิน 2 ป 
เชน ขาว ออย มีระยะเวลาคุมครอง 12 ปพืชที่
ใหผลผลิตหลังปลูกเกินกวา 2 ป เชน ทุเรียน 
มะมวง สมโอ ใหความคุมครอง 17 ป และพืชที่
ใชประโยชนจากเนื้อไม เชน ยูคาลิปตัส สัก 
กําหนดเวลาใหความคุมครอง 27 ป  
                 2 . 1 . 2   พันธุ พื ชพื้ น เมื อง   แบ ง
ออกเปนสามประเภทคือ 
                      1) พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
หมายถึงพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชน
หนึ่งภายในประเทศ กฎหมายใหประโยชนกับ
ชุมชนที่เปนผูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชน
จากพันธุพืชนี้ แตทั้งนี้ตองใหองคกรของชุมชนที่
เปนนิติบุคคล เชน สหกรณ หรือ อบต. เปนผูทํา
หนาที่ในการขึ้นทะเบียนแทนชุมชน  องคกรนิติ
บุคคลของทองถิ่นที่ทําหนาที่แทนชุมชนจะไดรับ
ผ ลป ร ะ โ ย ชน ร อ ย ล ะ  2 0  ข อ ง ส ว น แบ ง
ผลประโยชน และในกรณีที่พันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นนั้นอยูภายใตการดูแลของเกษตรกร
รายใดรายหนึ่ง ใหเกษตรกรผูนั้นไดรับจัดสรร
ผลประโยชนดวยรอยละ 20 

                      2 )  พั น ธุ พื ช พื้ น เ มื อ ง ทั่ ว ไ ป  
หมายถึงพันธุพืชที่กํา เนิดหรือมีอยูภายใน 
ประเทศ ซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพร- 
หลาย  ผลประโยชนใดๆที่เกิดขึ้นจากการใชพันธุ
พืชนี้ ในการปรับปรุงพันธุ  หรือวิจัยเพื่อการ
พาณิชย จะตองแบงปนประโยชนเขาสูกองทุน
พันธุพืช 
                      3) พันธุพืชปา หมายความถึง
พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพ
ธรรมชาติและยังมิไดมีการนํามาใชเพาะปลูก
อยางแพรหลาย การนําพันธุพืชนี้ใชประโยชนให
เปนไปแบบเดียวกันกับพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป  
            2.2 กองทุนพันธุพืช เปนกองทุนเพื่อ
จัดตั้ งขึ้ น เพื่ อ เปนทุนในการใชจ ายในการ
ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช ของ
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            2.3  คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 
ประกอบไปดวยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 22 คน 
ทั้งนี้โดยมีเกษตรกร 6 คน นักวิชาการ 2 คน 
และองคกรพัฒนาเอกชน 2 คน เขารวมเปน
คณะกรรมการ หนาที่สําคัญของคณะ กรรมการ
พันธุพืชคือ เสนอใหรัฐมนตรีเปนผูกําหนดชนิด
ของพันธุพืชวาพันธุพืชใดเปนพันธุพืชใหมที่จะ
ไดรับการคุมครอง และบริหารกองทุนคุมครอง
พันธุพืช เปนตน 
 
3. ปญหาและขอจํากัดของกฎหมาย
คุมครองพันธุพืช 
         แมกฎหมายนี้จะกําหนดใหมีกลไกเพื่อ
การคุมครองพันธุพืชทองถิ่น  และสง เสริม
บทบาทของชุมชน และองคกรทองถิ่น แตโดย
เหตุที่ หนวยงานซึ่ ง รับผิดชอบในการดูแล
กฎหมายนี้คือ  กรมวิชาการเกษตร  ซึ่ ง เปน
หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยเปนหลัก 
ทําใหการดําเนินงานเพื่อบังคับใชกฎหมายมี
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองพันธุพืช
ใหมเทานั้น ในขณะที่สวนที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษ คุมครองสิทธิเกษตรกร และสนับสนุน
บทบาทของชุมชน  แทบไมมีความคืบหนาใดๆ 
นับตั้งแตกฎหมายฉบับนี้ประกาศใชเมื่อป 2542 
ตัวอยางเชน 



 
 

3 
 

        1 ) มีการประกาศชนิดพันธุ พื ช ใหมที่
สามารถขอรับการคุมครองเปนจํานวนมากถึง 
56 ชนิด  และมีผูยื่นขอรับการคุมครองแลว
จํานวนมากเชน กลวยไมสกุลหวาย จํานวน 21 
พันธุ ขาวโพด 7 พันธุ ขาว 4 พันธุ ออย 7 พันธุ
แตงโม 6 พันธุ มะระ 4 พันธุ มะเขือเทศ 8 พันธุ 
ถั่วเหลือง 1 พันธุ มันสําปะหลัง 1 พันธุ แตงกวา
4 พันธุ และแตงราน 6 พันธุ เปนตน 
         2) แตกลับไมมีการออกกฎระเบียบวาดวย
การแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีผูเขาถึงการ
ใชประโยชนจากพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ
พืชปา รวมทั้งขาดความกระตือรือรนในการ
คุมครองผลประโยชนเมื่อมีการเขามาวิจัยพันธุ
พืชทองถิ่นและนําไปจดสิทธิบัตร ตัวอยางเชน 
กรณีกวาวเครือ เปนตน 
         3 )  ไม มี ก า รจั ดหางบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนกิจการของชุมชนภายใตกองทุน
คุมครองพันธุพืช 
          4 )  ขาดมาตรการ เชิ ง รุก เพื่ อ ใหการ
คุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
 
4. ขอดีของกฎหมายคุมครองพันธุพืช 
           ขอดีที่สําคัญของกฎหมายคือ  สราง
เงื่อนไขใหผูที่ขอรับการคุมครองพันธุพืชใหม ที่
นําเอาพันธุพืชทองถิ่นไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุ จะตองขออนุญาต และจะตองทํา
สัญญาสวนแบงประโยชนกอน ดวยเงื่อนไขนี้ 
ทําใหบริษัทเมล็ดพันธุไมสามารถไดสิทธิผูกขาด
ในพันธุพืชที่นําเอาพันธุพืชทองถิ่นไปปรับปรุง
พันธุไดโดยงาย และทําใหขั้นตอนการขอรับ
ความคุมครองพันธุพืชใหมลาชาออกไป 
       
         อยางไรก็ตาม เมื่อเร็วนี้กลุมบริษัทพันธุพืช
และนักปรับปรุงพันธุไดเคลื่อนไหวเพื่อใหมีการ
แกไข โดยเสนอใหมีการแกไขนิยาม “พันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไป” เสียใหม เพื่อที่กลุมดังกลาวไม
ตองขออนุญาต และไมตองแบงปนผลประโยชน
เมื่อมีการนําพันธุพืชพื้นเมืองไปใชประโยชน1 
 

                                                 
1 อาน นโยบายเกี่ยวกับพันธุพืชของประเทศไทย, BIOTHAI 
BRIEFING, เมษายน 2554 

5. ความเคลื่อนไหวใหมีการแกไขกฏหมาย
คุมครองพันธุพืชเพื่อผลประโยชนของ
บริษัทเมล็ดพันธุ 
           สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย ซึ่งเปน
องคกรของบรรษัทเมล็ดพันธุยักษใหญของไทย
และบรรษัทขามชาติดานเมล็ดพันธุ ไดใหเหตุผล
ในการเสนอใหมีการแกไขกฎหมายคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 โดยอางเหตุผลวา             
      “คําจํากัดความ พันธุพืชพืนเมืองทั่วไป 
เปนอุปสรรคตองานวิจัยและนวัตกรรม ไทยจึง
เปนประ เทศเดียวในโลกที่ มีบทบัญญัติที่
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  สรางผลกระทบ
ตอประเทศไทย และทุกฝายตั้งแตเกษตรกร นัก
ปรับปรุงพันธุ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร การคา 
การลงทุน  รวมไปถึงผลเสียหายที่ จะมีตอ
ความกาวหนาทางนวัตกรรมดานการเกษตรของ
ประเทศไทย เพราะกําหนดขอบเขตของพันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไป กินความหมายที่กวางครอบคลุม
พันธุ พื ช  3  กลุ ม  คื อ  1 .พันธุ พื ชที่ กํ า เนิ ด
ภายในประเทศ 2.พันธุพืชที่มีอยูในประเทศไทย
ที่ มีการใชประโยชนอยางแพรหลาย  3.ให
หมายความรวมถึงพันธุพืชอะไรก็ตามที่ไมใช
พันธุพืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือ
พันธุพืชปา” 
         สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย ยังไดเสนอ
ใหมีการแยกกฎหมาย 3 สวนออกจากกัน คือ  
งานอนุรักษพันธุพืช การแบงปนผลประโยชน 
และการคุมครองพันธุพืช  เนื่องจากตางมี
เปาหมายและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน จึงควร
จะแยกกฎหมายออกมากํากับในแตละสวนให
ชัดเจนใหตรงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
ของแตละกิจกรรม 
         หากการผลักดันครั้งนี้เปนผลสําเร็จ บริษัท
เหลานี้จะไมจําเปนตองแบงปนผลประโยชนใน
กรณีที่นําพันธุพืชพื้นเมืองไปใชทางธุรกิจ และ
ทําใหขั้นตอนการขอรับการคุมครองสิทธิผูกขาด
ในพันธุพืชใหมเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น  


