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วเิคราะห์ผลกระทบของบททรัพย์สินทางปัญญาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป 

มลูนิธิชีววถีิ(BIOTHAI) 
 
1. ข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปกับประเทศต่างๆเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านพชืและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ความตกลงการค้าระหวา่งสหภาพยโุรป (European Union)กบัประเทศตา่งๆ นนั ล้วนแล้วแต่

มีเงือนไขให้ประเทศคูเ่จรจาต้องยอมรับระบบทรัพย์สนิทางปัญญาทีเข้มงวด เช่น ประเทศทีเข้าเป็น

ภาคีต้องเข้าเป็นสมาชิกสนธิสญัญา UPOV 1991 ต้องเข้าเป็นสมาชิกสนธิสญัญาบดูาเปสต์ และใน

บางกรณีต้องยอมรับระบบสทิธิบตัรในสงิมีชีวิต (Patent on Life) ด้วย ดงัเชน่ EU-South Africa FTA 

มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1999 นนัประเทศแอฟริกาใต้ต้องให้การคุ้มครองสทิธิบตัรการประดษิฐ์ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพทีมีประสทิธิภาพในระดบัมาตรฐานระหวา่งประเทศขนัสงูสดุ 

 ตวัอยา่งความตกลงของสหภาพยโุรปกบัประเทศตา่งๆทีเกียวกบัสทิธิบตัรในสงิมีชีวติมี

ดงัตอ่ไปนี 

▪ EU-Jordan FTA  มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1997  

ประเทศจอร์แดนต้องเข้าเป็นสมาชิกสนธิสญัญาบดูาเปสต์และ UPOV  ภายในปี 2007 

▪ EU-Tunisia FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1998  

ประเทศตนีูเซยีต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี 2002 

▪ EU-South Africa FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี 1999  

ประเทศแอฟริกาใต้ต้องให้การคุ้มครองสทิธิบตัรการประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีมีประสทิธิภาพ

ในระดบัมาตรฐานระหวา่งประเทศขนัสงูสดุ ซงึหมายรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์ด้วย 

▪ EU-Morocco FTAมีผลบงัคบัใช้เมือปี  2000  

ประเทศโมร็อคโคต้องเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV (1991 Act)  ภายในปี 2004  

▪ EU-Mexico FTA มีผลบงัคบัใช้แล้วเมือปี  2000  

ประเทศเม็กซโิกต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์ภายใน 3 ปีนบัตงัแตค่วามตกลงทางการค้ามีผล

บงัคบัใช้  

▪ EU-Bangladesh Cooperation Agreement  มีผลบงัคบัใช้ในปี  2001  

ประเทศบงัคลาเทศต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายในปี 2006 

▪ EU-Korea Trade and Cooperation Agreement มีผลบงัคบัใช้ในปี  2001 

ประเทศเกาหลีต้องเร่งดําเนินการเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOVConvention (1991 Act) เร็ว

ทีสดุเทา่ทีเป็นไปได้ 
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▪ EU-Egypt FTA ลงนามเมือปี  2001  

ประเทศอียิปต์ต้องเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV  ภายใน 5 ปีหลงัจากข้อตกลงการค้าเสรีมีผล

บงัคบัใช้ 14 

▪ EU-Algeria FTA ลงนามเมือปี  2002  

ประเทศอลัจีเรียต้องเข้าเป็นสมาชิก UPOV (1991) ภายใน 5 ปีนบัตงัแตข้่อตกลงมีผลบงัคบัใช้ (คือ

ภายในปี 1996) และต้องเข้าเป็นสมาชิกบดูาเปสต์ 

▪ EU-Lebanon FTA มีผลบงัคบัใช้เมือปี  2002  

ประเทศเลบานอนต้องเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV (1991 Act)  ภายในปี 2008 

▪ EU-Syria FTA ลงนามเมือปี 2004  

ประเทศซีเรียต้องให้การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาตาม “มาตรฐานระหวา่งประเทศขนัสงูสดุ” โดย

ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกบดูาเปสต์และ UPOV Convention (1991) ภายใน 5 ปี 

▪ EU-West Africa  EPA  อยูร่ะหวา่งการเจรจา 

สหภาพยโุรปยืนข้อเสนอให้ประเทศแอฟริกาตะวนัตก ต้องให้สตัยาบนั  UPOV (1991) รวมทงัเข้าเป็น

สมาชิกบดูาเปสต์  
 
2. ข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาทเีกียวกับความหลากหลายทางชีวภาพทสีหภาพ
ยุโรปยืนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความตกลงการค้ายุโรป-อาเซียน 
 ในระหวา่งการดําเนินการเพือเริมต้นเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหวา่งยโุรปและอาเซียนนนั

เอกสารข้อเสนอของฝ่ายยโุรปซงึหลดุลอดออกมา ยืนยนัได้วา่ข้อเรียกร้องของสหภาพยโุรปสอดคล้อง

กบัประเดน็ทีสหภาพยโุรปได้ผลกัดนัจนสามารถบรรลคุวามตกลงกบัหลายประเทศทีได้กลา่วมาแล้ว

ตอนต้น ดงัข้อความทีเรียกร้องให้ประเทศอาเซยีนดงันี    

 “ shall comply with 

a) Article 1 through 52 of the Patent Co-operation Treaty (Washington, 1970, 

last modified in 2001); 

b) Article 1 through 16 of the Patent Law Treaty (Geneva, 2000); 

c) Article 2 through 9 of the Budapest Treaty on the International Recognition of 

the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure (1977, amended in 

1980). ” 

และให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชในระดบัทีเคยเรียกร้องตอ่คูเ่จรจาอืนๆในอดีตดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี   
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“ The Parties shall co-operate to promote and reinforce 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. ” 

 
3. วิเคราะห์ผลกระทบ 
 
 3.1 กรณีพันธ์ุพืช 
 การเข้าเป็นภาคีในอนสุญัญายปูอฟฉบบัปี ค.ศ. 1991   ทําให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชของ

ประเทศอาเซียนเป็นไปอยา่งเข้มงวดมากยิงขนึ เช่น1  

 - ต้องถกูบงัคบัให้คุ้มครองพนัธุ์พืชทกุชนิดโดยไม่ต้องมีการประกาศชนิดพืชคุ้มครองก่อน ซงึ

ในกรณีประเทศไทยนนั การประกาศรายชือชนิดพืชทีจะคุ้มครองต้องอยูภ่ายใต้คณะกรรมการคุ้มครอง

พนัธุ์พืช และการจะประกาศรายชือพืชใดนนัต้องพิจารณาว่าเกียวข้องกบัผลกระทบต่อคววามมนัคง

ทางอาหาร การผกูขาดของบริษัทปรับปรุงพนัธุ์หรือการมีทางเลือกให้กบัเกษตรกรหรือไม ่เป็นต้น 

 - ขยายระยะเวลาการคุ้มครองพนัธุ์พืช จากเดิม 15 ปีเป็น 20 ปีสําหรับพืชทวัไป และเป็น 25 

ปีสําหรับไม้ยืนต้นและองุ่น 

 - ขยายขอบเขตของสิทธิให้กว้างขึน โดยนกัปรับปรุงพนัธุ์มีสิทธิเด็ดขาดทีจะกีดกันผู้ อืนมิให้

นําเอาสว่นทีใช้ในการขยายพนัธุ์ของพืชไปใช้ประโยชน์ทงัในทางพาณิชย์ และในการเพาะปลกู รวมทงั

มีสทิธิห้ามการสง่ออก นําเข้า หรือเก็บรักษาสว่นทีใช้ในการขยายพนัธุ์ของพืชเพือการจําหน่ายหรือเพือ

การเพาะปลกู  

 - จํากดัข้อยกเว้นในเรือง “สิทธิพิเศษของเกษตรกร” (Farmers’ exemption) ในอนัทีจะเก็บ

รักษาและแลกเปลียนเมล็ดพันธุ์ ให้แคบลง โดยภาคีสมาชิกอาจไม่ให้การรับรองสิทธิพิเศษของ

เกษตรกรก็ได้ 

 การคุ้มครองนกัปรับปรุงพนัธุ์หรือบริษัทพนัธุ์พืชเช่นนี มีลกัษณะคล้ายกบัสิทธิผกูขาดภายใต้

กฎหมายสทิธิบตัรนนัเอง ผลกระทบระยะยาวทีจะเกิดขนึคือ2 

                                                 
1 จาก วิสทุธิ ใบไม้, จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, วิฑรูย์ เลียนจํารูญ และบณัฑรู เศรษฐศิโรตม์ “ลงนามเพือลม่สลาย” 
,2549,  มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน  
2 สว่นใหญ่ในบทวิเคราะห์นีได้จากรายงานเรือง ปัญหาและการบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 
ทีมีตอ่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย โดย องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภมิูปัญญาไทย (ปัจจบุนัคือ 
มลูนิธิชีววิถี – BioThai) 
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 1) ผลกระทบทีมีต่อการวิจยัเรืองการปรับปรุงพนัธุ์ของภาคสาธารณะและการปรับปรุงพนัธุ์

โดยรวม 

การศกึษาทีทําในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ระบบกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชสง่ผลกระทบในแง่ลบที

ชดัเจนคือทําให้ข้อมลูความรู้และเชือพนัธุ์พืชจากภาคธุรกิจเมลด็พนัธุ์ไปสูส่ถาบนัสาธารณะทีทําหน้าที

ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชน้อยลง ในทางกลบักนับริษัทเมลด็พนัธุ์จะได้ประโยชน์จากระบบกฎหมาย

ดงักลา่วโดยทําให้ข้อมลูและความรู้ในการปรับปรุงพนัธุ์ถกูดดูเข้าไปใช้เพือผลประโยชน์ของบรรษัท

เมลด็พนัธุ์มากขนึกวา่เดมิ3  

ในกรณีประเทศไทยสงิเหลา่นีได้เกิดขนึก่อนหน้ามีระบบกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชแล้ว  โดย

บริษัทเมลด็พนัธุ์ได้วา่จ้างให้นกัปรับปรุงพนัธุ์ของรัฐด้วยเงินเดือนสงูๆเพือเข้าร่วมงานกบับริษัท แต่

แนวโน้มเชน่นีอาจรุนแรงมากขนึและอาจมีผลทําให้ระบบปรับปรุงพนัธุ์ของภาคสาธารณะต้องออ่นแอ

ลงในทีสดุ 

การศกึษานีพ้องกบัข้อสรุปเมือหลายปีก่อนหน้านีของนกัการเกษตรทีมีชือเสียงชาวอเมริกนั 

ชือCharles E Hess, University of California-Davis เมือปี 1993 ทีสรุปวา่ “ระบบทรัพย์สนิทาง

ปัญญาทําให้การแลกเปลียนพนัธุกรรมระหวา่งกนัเป็นไปยากขนึ ทําให้การแพร่กระจายของเทคโนโลยี

ช้าลง ทําให้สมดลุระหวา่งการวิจยัขนัพืนฐานและการวจิยัประยกุต์แยล่ง  และทีสําคญัทีสดุเป็นตวักดั

กร่อนความมนัคงของวิทยาศาสตร์”4 

2)  ผลกระทบทีมีตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เงือนไขพืนฐานของระบบการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมที่ต้องมีลกัษณะสมําเสมอประจําพนัธุ์ 

(Uniformity)และความมีเสถียรภาพ(Stability)ของสายพนัธุ์ เป็นการสง่เสริมมาตรฐานของเรืองพนัธุ์

พืชเพือตอบสนองตอ่ระบบการปลกูพืชเชิงเดียว (monoculture) ในพืนทีการเกษตรขนาดใหญ่  

 กฎเกณฑ์พืนฐานสองประการในเรืองความสมําเสมอและเสถียรภาพของสายพนัธุ์พืชกระตุ้น

ให้นกัปรับปรุงพนัธ์ทํางานกบัการปรับปรุงพนัธุ์ทีใช้เฉพาะเชือพนัธุกรรมชนั”หวักะทิ”เท่านนั  ทําให้การ

ปรับปรุงพนัธุ์ขาดความหลากหลายของฐานพนัธุกรรม ดงังานศกึษาชินหนงึซงึทําโดยสมาคมปรับปรุง

พนัธุ์ทีใหญ่ทีสดุของโลกพบวา่ 2 ใน 3 ของเชือพนัธุ์ได้มาจากธนาคารเชือพนัธุ์ มีเพียง 1 ใน 3 เทา่นนัที

ได้มาจากแปลงเกษตรกร และมีจํานวนน้อยมาก (ประมาณ 7 %) ทีได้ฐานพนัธุกรรมจากภายนอก

จริงๆ ในขณะทีการปรับปรุงพนัธุ์พืชบางชนิดเช่นข้าวโพดนนัยงิใช้ฐานพนัธกุรรมทีแคบยิงไปกวา่นีอีก

ด้วยซํา5 

                                                 
3 See van Wijk and Jaffé, op cit., p. 25. 
4 Quoted in L.J. (Bees) Butler, 'Plant breeders' rights in the US: Update of a 1983 study'  
 
5 . See ASSINSEL Position on Maintenance of and Access to Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, updated 23 April 1997, at http://www.worldseed.org/. 
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 ข้ออ้างทีบอกวา่การสง่เสริมระบบทรัพย์สนิทางปัญญาทําให้ได้พนัธุ์พืชทีหลากหลายเป็นสงิ

ตรงกนัข้าม เนืองจากนกัปรับปรุงพนัธุ์จะถกูผลกัดนัให้มุง่เป้าเฉพาะการปรับปรุงพนัธุ์ทีมีลกัษณะ

สําคญัเพียงไมกี่ลกัษณะเชน่อาจเกียวข้องกบัยีนทีควบคมุลกัษณะเพียงยีนเดียวเพือทําให้เกิดความ

แตกตา่งระหวา่งพนัธุ์พืชทีตนปรับปรุงกบัพนัธุ์อืนทีมีอยูแ่ตเ่ดมิเท่านนั 

 GRAIN สรุปวา่แนวโน้มเช่นนีเป็นเรืองอนัตราย เนืองจากถึงแม้เกษตรกรจะซือเมลด็พนัธุ์ยีห้อ

ตา่งๆมาใช้แตม่นัมีกลบัเป็นเมลด็พนัธุ์ทีเกือบเหมือนเดมิทีมีฐานพนัธุกรรมแคบๆ 

3) การผกูขาดของบรรษัทเมลด็พนัธุ์ข้ามชาต ิ

เบืองหลงัแรงผลกัดนัเรืองการคุ้มครองสทิธินกัปรับปรุงพนัธุ์คือความพยายามในการผกูขาด

เรืองพนัธุ์พืช เป้าหมายสงูสดุของบริษัทเมลด็พนัธุ์คือการบีบบงัคบัให้เกษตรกรต้องซอืเมลด็พนัธุ์ทกุ

ครังทีต้องการเพาะปลกู  การใช้มาตรการทางกฎหมายเพือลดทอนสทิธิเกษตรกรเช่นนีกําลงัดําเนินไป

พร้อมๆกบัการใช้มาตรการอืนๆด้วย เช่น การทําสญัญากบัเกษตรกรเป็นรายๆ การใช้เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพนัธุ์เพือให้เกษตรกรใช้เมลด็พนัธุ์ได้หนเดียวเพราะไมส่ามารถเก็บไปทําพนัธุ์ตอ่ได้  เป็นต้น 

ความต้องการผกูขาดเมลด็พนัธุ์ภายใต้คําขวญัเรือง “การสร้างแรงจงูใจในการปรับปรุงพนัธุ์” 

เป็นเรืองการสร้างผลกําไรและการขยายอาณาจกัรของผลประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปมากยงิขนึ

มากกวา่จะเป็นเหตผุลอืนใด ทงัๆทีในความเป็นจริงบริษัทเมลด็พนัธุ์ตา่งๆ ได้ผกูขาดการผลติเมลด็

พนัธุ์ของโลกเอาไว้แล้วเป็นสว่นใหญ่ ดงัทีบริษัทเมลด็พนัธุ์ขนาดใหญ่ของโลก 10 บริษัทควบคมุตลาด

ถึง 67 % ของโลกในปัจจบุนั และแนวโน้มการผกูขาดนีจะเพิมขนึอีกในอนาคต (เมือเปรียบเทียบกบั

ทศวรรษทีแล้ว อตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ์เหลา่นีผกูขาดเพิมขนึถึง 27 %) 
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บรรษัทข้ามชาตยิกัษ์ใหญ่ของโลกเหลา่นีล้วนแสดงบทบาทสาํคญัในอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ์

ของไทยทงัทีอยูใ่นรูปการดําเนินธุรกิจเองโดยตรง และการร่วมทนุกบัยกัษ์ใหญ่การเกษตรของท้องถิน 

จากการศกึษาเมือปี 2539 ตลาดเมลด็พนัธุ์แทบทงัหมดยกเว้นเมลด็พนัธุ์ผสมเปิดของรัฐอยูใ่นมือของ

บรรษัทข้ามชาตแิละบริษัทเจริญโภคภณัฑ์ทีร่วมทนุกบัตา่งประเทศ ในขณะทีบริษัทเมลด็พนัธุ์ท้องถิน

ขนาดเลก็มีสว่นแบง่ตลาดน้อยมาก6  

 การสง่เสริมระบบทรัพย์สนิทางปัญญาในเรืองพนัธุ์พืชในประเทศไทย จงึมีความหมาย

เหมือนกนัยืนเครืองมือทางธรุกิจให้บรรษัทขนาดใหญ่เหลา่นีให้สามารถครอบครองตลาดและผกูขาด

มากยงิขนึไปอีกในทีสดุนนัเอง โดยปัจจบุนับริษัทเหลา่นีครอบครองตลาดเมลด็พนัธุ์ข้าวโพด และเมลด็

ผกัเอาไว้ได้แล้วแทบจะสนิเชิง การให้อํานาจผกูขาดผา่นสนธิสญัญา UPOV 1991 จะเปิดโอกาสให้

บรรษัทเมลด็พนัธุ์ขนาดใหญ่ทงัทีเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่การเกษตรของไทยและบรรษัทข้ามชาตสิามารถ

ขยายการผกูขาดไปยงัพืชอืน เชน่ ข้าว ถวัเหลือง ถวัเขียว ฯลฯ และจะสง่ผลในราคาเมลด็พนัธุ์ที

เกษตรกรต้องซือมีราคาสงูเพิมสงูขนึอยา่งน้อย 3-5 เทา่ตวั 

 

 
ทีมา : สมาคมการค้าเมลด็พนัธุ์ไทย 2552 

 

อนัทีจริงการขยายตลาดของภาคเอกชนไมใ่ช่เรืองเลวร้ายอะไรนกั หากปราศจากการผกูขาด 

แตก่ารมอบอํานาจผกูขาดให้กบับรรษัทเมลด็พนัธุ์ทีผกูขาดการตลาดเมลด็พนัธุ์เอาไว้แล้ว เป็นเรืองที

ไมอ่าจยอมรับได้ 

                                                 
6  Private Investment in Agricultural Research and InternationalTechnology Transfer in Asia , 
AgriculturalEconomic Report No. 805  USDA.,1996 
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4) การทําลายหลกัการแบง่ปันผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ 

 ภายใต้อนสุญัญาความหลากหลายทางชีวภาพซงึแทบทกุประเทศในอาเซียนเป็นภาคีอยู่ด้วย

นนั ได้กําหนดให้แตล่ะประเทศมีอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ และการนําพนัธุกรรมไปใช้ประโยชน์

นนัต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า (Prior Informed Consent) และต้องแบง่ปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม

และยตุธิรรม (Equitable Benefit Sharing)  

 ในประเทศไทยนัน หลักการของเรืองนีได้ถูกนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบรรจุอยู่ใน

กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช โดยทีการให้การคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่นนัต้องระบทีุมาของฐานพนัธุกรรมที

ใช้ และต้องแบง่ปันผลประโยชน์ให้รัฐและชมุชนตามทีกฎหมายบญัญตั ิ 

 การลงนามในความตกลงการค้าไทย-อีย ูเป็นการยอมรับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ของอุตสาหกรรมและทําลายหรือทําให้หลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกร ชมุชน และอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากรชีวภาพออ่นแอลง 

 

 3.2 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ (Budapest Treaty) 

 

 สนธิสญัญาบดูาเปสต์ หรือชือเต็มว่า “Budapest Treaty on the International Recognition 

of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, or Budapest Treaty” 

เป็นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศทีมีการลงนามเป็นครังแรกทีกรุงบดูาเปสต์ประเทศฮงัการีเมือ วนัที 28 

เมษายน 1977 และมีผลบงัคบัใช้ครังแกเมือวนัที 9 กรกฎาคม 1980 และมีการปรับปรุงเพิมเติมเมือ

วนัที 26 กันยายน 1980 ทงันีโดยอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 

Intellectual Property Organization -WIPO) 

 สนธิสญัญาบดูาเปสต์เป็นสนธิสญัญาระหว่างประเทศทีผลกัดนัโดยประเทศอตุสาหกรรมเพือ

ต้องการสร้างกระบวนการขอรับสิทธิบตัรทีเอืออํานวยต่อการจดสิทธิบตัรจุลินทรีย์ในระดบัระหว่าง

ประเทศ ทงันีเนืองจากการประดิษฐ์ทีเกียวข้องกบัจลุชีพเพือสร้างจลุชีพทีมีความใหม่แตกต่างไปจาก

สิงทีมีอยู่เดิมนนั ไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูของนวตักรรมได้อย่างชดัเจนหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยหาก

เปรียบเทียบกบัการประดษิฐ์ทางอตุสาหกรรมอืนๆ ประเทศทีประสงค์จะให้การคุ้มครองสิทธิบตัรในจลุ

ชีพจึงต้องสร้างระบบการรับฝากสารชีวภาพขึน เพือเป็นส่วนหนึงของการเปิดเผยข้อมลูเกียวกับการ

ประดิษฐ์ได้อย่างเพียงพอซงึเป็นหลกัพืนฐานของการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตัร สนธิสญัญานีได้

สร้างระบบรับฝากระหว่างประเทศที เ รียกว่า  “องค์กรรับฝาก(สารชีวภาพ)ระหว่างประเทศ 
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(International Depositary Authority - IDA) “ ขนึ โดยประเทศทีลงนามเป็นภาคีในสนธิสญัญานี

สามารถฝากจลุชีพทีประสงค์จะขอสิทธิบตัรไว้ทีองค์กรรับฝากใดก็ได้เพียงแห่งเดียว  ก็สามารถขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิบตัรได้ในทุกประเทศทีเป็นสมาชิก ปัจจุบนัมีประเทศต่างๆเป็นสมาชิกบูดาเปสต์

แล้ว 72 ประเทศ และมีจํานวน IDA  37 แห่ง อยูใ่นประเทศตา่งๆ 20 ประเทศทวัโลก โดยสว่นใหญ่เป็น

ประเทศอตุสาหกรรม  

 การเป็นภาคีในสนธิสญัญานีให้ประโยชน์แก่นักวิจัยหรือบริษัทไทยทีมีศกัยภาพในการนํา 

เทคโนโลยีและผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ  เป็นเงือนไขในการสร้าง

สถาบนัรับฝากจุลินทรีย์ซึงมีมาตรฐานเป็นทียอมรับในระดบัระหว่างประเทศ และสามารถลดการ

สง่ออกเชือจลุินทรีย์ไปเก็บใน IDA ต่างประเทศหากการเข้าเป็นภาคีนนัประเทศไทยได้จดัตงั IDA ให้

เป็นทียอมรับตามมาตรฐานและข้อกําหนดทีวางไว้ 

 อยา่งไรก็ตามผลกระทบของการเข้าเป็นภาคีนนัสงูกวา่ประโยชน์ทีได้รับ เนืองจากการเข้าเป็น

ภาคีในสนธิสญัญาบดูาเปสต์ปิดช่องทางในการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบตัใินการคุ้มครอง

ทรัพยากรจลุนิทรีย์ของประเทศในอนาคต เพราะข้อกําหนดในมาตรา 3 (2) ของสนธิสญัญานนั เป็น

อปุสรรคหากประเทศไทยเรียกร้องให้ผู้ ยืนขอสทิธิบตัรจลุชีพต้องยืนเอกสารแสดงทีมาของทรัพยากร

ชีวภาพซงึเป็นขนัตอนสําคญัของหลกัการเข้าถึงและแบง่ปันผลประโยชน์ภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาจากการทีสนธิสญัญาไมไ่ด้กําหนดขอบเขตของคําวา่ “จลุชีพ” ซงึ

อาจทําให้แนวทางปฏิบตัแิละนโยบายการคุ้มครองสทิธิบตัรของประเทศขยายไปถงึยอมรับการจด

สทิธิบตัรในสงิมีชีวิต  รวมถึงความไมเ่ทา่เทียมทีผู้ ทีได้ประโยชน์จากกลไกนีคือบริษัทขนาดใหญ่ใน

ประเทศอตุสาหกรรมทีสามารถจดสทิธิบตัรจลุชีพได้โดยง่าย แตน่กัวิจยัไทยซงึมีสดัสว่นการได้รับความ

คุ้มครองสทิธิบตัรน้อยกวา่มากนนั ต้องประสบปัญหากบัการเข้าถึงตวัอยา่งจลุชีพได้ยากขนึ ซงึจะมี

ผลกระทบตอ่การวิจยัและพฒันาของประเทศในสาขานีในระยะยาว 

 งานวิจยัของ เริงชยั ตนัสกลุ และวฑิรูย์ เลียนจํารูญ เมือปี 2553 ซงึสนบัสนนุโดยสํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั เสนอแนะท่าทีให้ประเทศไทยชะลอการเข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญาบดูาเปสต์

เอาไว้ก่อน ทงันีโดยมีการเตรียมความพร้อม 5 ประการ คือ  

 1) นักวิจัยและผู้ ประกอบการท้องถินคนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวกบัจลุินทรีย์ในระดบัทีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ทางอตุสาหกรรมและมีระดบั

ของนวตักรรมทีสามารถแขง่ขนัได้หรือใกล้เคียงกบัตา่งประเทศ 

 2)  ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบตัรหรือประกาศกระทรวงทีเกียวข้องเพือให้มีการเปิดเผยทีมาของ

ทรัพยากรชีวภาพและจลุชีพในคําขอสทิธิบตัร  
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 3) แก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับวันที ลงวันที 27 กันยายน 2542 ตาม

พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ.  2522 ซึงเป็นการเอืออํานวยประโยชน์ฝ่ายเดียวให้ต่างชาติสามารถ

ขอรับการจดสทิธิบตัรในจลุชีพได้สะดวก โดยไมต้่องฝากจลุชีพกบัสถาบนัในประเทศ 

 4)  เตรียมการเพือจดัตงัหน่วยงานและสถาบนัภายในประเทศทีมีมาตรฐานเพือรองรับการเป็น 

“องค์กรรับฝากจลุชีพระหวา่งประเทศ (International Depositary Authority -IDA)”  

 5) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์ พฒันา และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรจลุนิทรีย์ ให้มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายนีของประเทศ  

 

 โดยข้อเสนอตอ่รัฐบาลไทยเพือเตรียมการเจรจาความตกลงเปิดเสรีทางการค้าระหวา่งประเทศ

ไทยกบัสหรัฐอเมริกา และกบัสหภาพยโุรปนนั มีข้อเสนอทางเลือกในการเจรจา 3 ข้อคือ 

 1) ยืนยนัทีจะไมเ่ข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญาบดูาเปสต์ในระยะเวลาอนัใกล้ หากประเทศไทยยงั

ไมส่ามารถพฒันาศกัยภาพในการวิจยัและใช้ประโยชน์จากจลุชีพในระดบัทีน่าพอใจ (วดัจากการได้รับ

สทิธิบตัรในระดบัสาขาของเทคโนโลยีชีวภาพประเภทเดียวกนัของนกัวิจยัไทยและตา่งชาติให้มีสดัสว่น

อยู่ทีประมาณ  1 : 1)   รวมไปจนถึงการขาดกฎหมายภายในทีคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ และไม่มี

สถาบนัรับฝากจลุชีพทีมีมาตรฐานในประเทศ 

 2) ไม่เป็นภาคีในสนธิสญัญาบูดาเปสต์แต่ยอมรับการเอืออํานวยความสะดวกให้มีการจด

สิทธิบัตรจุลินทรีย์ได้ โดยอนุญาตให้มีการรับฝากจุลชีพในประเทศทียืนคําขอสิทธิบตัรได้ ภายใต้

เงือนไขทีประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายภายในให้ระบุทีมาของทรัพยากรชีวภาพและการ

แบง่ปันผลประโยชน์ทีเป็นธรรม  

 3) เข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญา หากมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับปรุงสนธิสญัญาทียอมรับ

ให้มีกลไกการรับฝากจลุชีพทีต้องแสดงทีมาของสารพนัธุกรรมเพือรองรับการแบง่ปันผลประโยชน์ตาม

หลกัการในอนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 


