
การยกเลกิกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช 2542
และร่างกฎหมายใหมต่ามแนวทาง UPOV1991 

ผลกระทบตอ่เกษตรกรรายยอ่ยและทรัพยากรชีวภาพ
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การคุ้มครองพนัธุ์พืชคือ

การคุ้มครองพนัธุ์พืช หรือ Plant Varieties Protection คือ 
• การให้สิทธินักปรับปรุงพนัธุ์พืช หรือ Plant Breeder’s Right
• โดยให้สิทธิผูกขาด (Exclusive Right) แก่นกัปรับปรุงพนัธุ์หรือที/จริงแล้วก็

คือบริษัทเมลด็พนัธุ์ ที/ได้ปรับปรุงให้เกิดพนัธุ์พืชใหมข่ึ Pน
• สทิธิผกูขาดดงักลา่วในระยะแรก (UPOV1978)นั Pนคือสทิธิในการขาย จ่าย 

แจก เมลด็พนัธุ์(หรือสว่นขยายพนัธุ์) เท่านั Pน
• สทิธิผกูขาดในระยะหลงั (UPOV1991) ได้ขยายมากไปกวา่สว่นขยายพนัธุ์ 

แจก เมลด็พนัธุ์(หรือสว่นขยายพนัธุ์) เท่านั Pน
• สทิธิผกูขาดในระยะหลงั (UPOV1991) ได้ขยายมากไปกวา่สว่นขยายพนัธุ์ 

แตจ่ะครอบคลมุไปถึงผลิตผล(Harvested Materials) และผลิตภณัฑ์
(Products)ด้วย

• ในระยะแรกนั Pนอนญุาตให้สิทธิแก่เกษตรกรสามารถเก็บเกี/ยวเมลด็พนัธุ์
ไปปลกูตอ่ (saved seed) และแม้แตข่ายสว่นขยายพนัธุ์ในท้องถิ/นได้* 
(brown bag seed) และให้สิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์อื&นเอาไปผสมพนัธุ์
ตอ่ได้ แตร่ะยะหลงัจะจํากดัสทิธิดงักลา่วให้เหลือน้อยลงๆเป็นลําดบั 

*ในอเมริกาสิทธิดงักลา่วเพิ/งถกูจํากดัเมื/อปี 1994 นี/เอง



UPOV 1991 คืออะไร

• UPOV หรือสหภาพเพื/อคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม ่The International Union for 
the Protection of New Varieties of Plants (French: Union 
internationale pour la protection des obtentions végétales) เป็นความ
ตกลงเพื/อให้สทิธิผกูขาดพนัธุ์พืชใหมแ่ก่บริษัทและนกัปรับปรุงพนัธุ์

• บงัคบัใช้ครั Pงแรกเมื/อปี 1961 และตอ่มามีการปรับปรุงแก้ไขในปี 1972, 
1978 และ 1991 1978 และ 1991 

• อย่างไรก็ตามประเทศใหม่ที&เพิ&งเข้าเป็นสมาชิกหลังปี 1999 จะต้อง
เป็นสมาชิก UPOV 1991 ซึ&งมีความเข้มงวดมากกว่าเท่านั7น

• ปัจจบุนัมีประเทศเข้าเป็นภาคีทั Pงสิ Pน 71 ประเทศ (ณ 31 ธนัวาคม 2555)
• ประเทศในเอเชียที/เป็นภาคีได้แก่  ญี/ปุ่ น จีน จอร์แดน สงิคโปร์ เวียดนาม

เท่านั Pน
• ที/น่าสนใจคือประเทศในยโุรป คือ อิตาลี (EU)โปรตเุกส(EU) นอรเวย์(EFTA) 

เข้าเป็นภาคี UPOV1978 เท่านั Pนมิได้เข้าเป็นภาคี UPOV1991





ใครผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายพนัธุ์พชื 2542

• สํานกัเลขานกุาร UPOV
• สหรัฐอเมริกา ญี/ปุ่ น และสหภาพยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิ/งภายใต้ FTA
•สมาคมการค้าเมลด็พนัธุ์ไทย ซึ/งมีสมาชิกที/สําคญั เช่น

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากดั
บริษัทเจียไต ๋จํากดั

บริษัท พืชพนัธุ์ตราสงิห์ จํากดั
บริษัท ที เอส เอ จํากดับริษัทเจียไต ๋จํากดั

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โปรดิmวส จํากดั
บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จํากดั
บริษัท แปซิฟิคเมลด็พนัธุ์จํากดั
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากดั
บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จํากดั
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จํากดั

บริษัท ที เอส เอ จํากดั
บริษัท ไดนามิค พนัธุ์พืช จํากดั
บริษัท เพื/อนเกษตรกร จํากดั
บริษัท กําไลทองการเกษตร จํากดั
บริษัท โคลส (ประเทศไทย) จํากดั



การเปิดเสรีสินคา้ตลาดเมล็ดพนัธุ์ในประเทศไทย

ซีพี
2,038,885,79

0

35%แปซฟิิค 
609,408,425

อีสท์ เวสท์
494,024,000

9%

ไพโอเนีย
, 416,778,441

, 7%

มอนซานโต้
1,167,313,47

6

20%

ซนิเจนต้า
1,093,951,30

3

19%

609,408,425

10%

ข้อมลูปี 2551



US FTA / TPPA 



• ข้อเรียกร้องให้ขยายการคุ้มครองสิทธิบตัรในสิ&งมีชีวิต (Patent on Life)  
โดยในความตกลงดงักลา่วเรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจาต้อง “ให้การคุ้มครองสิทธิบตัรการประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที/มีประสิทธิภาพในระดบัมาตรฐานระหวา่งประเทศขั Pนสงูสดุ” ซึ/งหมายถึงการต้อง
ยอมรับสิทธิบตัรในสิ/งมีชีวิตนั Pนเอง ตวัอย่างความตกลงเอฟทีเอดงักลา่วได้แก่ เอฟทีเออีย-ูซีเรีย (2004) 
อีย-ูแอฟริกาใต้ (1999) อีย-ูแอลจีเรีย(2002)  อีย-ูโมร็อคโค(2000)เป็นต้น 
• ขยายการคุ้มครองพนัธุ์พชืให้เป็นไปตามสนธิสัญญา UPOV1991
ตวัอย่างประเทศที/เจรจาเอฟทีเอกบัสหภาพยโุรปและถกูเรียกร้องให้เข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญาดงักลา่ว

EU FTA

ตวัอย่างประเทศที/เจรจาเอฟทีเอกบัสหภาพยโุรปและถกูเรียกร้องให้เข้าเป็นภาคีในสนธิสญัญาดงักลา่ว
ได้แก่ อีย-ูบงัคลาเทศ(2001)  อีย-ูโคลมัเบีย-เปรู (2010) จอร์แดน(2002)  เกาหลี(2009) อียิปต์ (2001) 
เลบานอน(2002) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มีกรณีเดียวเท่านั Pนที/มีข้อยกเว้นคือเอฟทีเออีย-ูชิลี (2002) ที/อียใูห้เลือกระหวา่งการเข้า
เป็นภาคี UPOV1978 หรือ UPOV 1991 ก็ได้
(แต ่UPOV ได้กําหนดให้ประเทศที/เข้าเป็นภาคีหลงัปี 1999 ต้องเป็นภาคีเฉพาะ UPOV 1991 เท่านั Pน 
การเรียกร้องให้ประเทศที/เจรจาเอฟทีเอเข้าเป็นภาคี UPOV หมายถึงต้องเป็นภาคีเฉพาะ UPOV1991 
เท่านั Pน)



ความแตกต่าง UPOV 1978 กับ UPOV 1991 

UPOV 1978 UPOV 1991
ให้การคุ้มครองก่อน 5 ชนิดและคอ่ยเพิ/มขึ Pนตาม
ระยะเวลาที/กําหนด

ต้องให้การคุ้มครองพืชทกุชนิด

ไม่อนญุาตให้คุ้มครองซ้อนกบัสิทธิบตัร คุ้มครองซํ Pาซ้อนได้
ระยะเวลาการคุ้มครอง 15 ปี ขยายระยะเวลาเป็น 20 ปีพืชทั/วไป 25 ปีสําหรับไม้

ยืนต้นและองุ่น
คุ้มครองเฉพาะสว่นขยายพนัธุ์ (เมลด็ กิ/งพนัธุ์ ) ขยายการคุ้มครองไปยงั ผลผลิต (harvested คุ้มครองเฉพาะสว่นขยายพนัธุ์ (เมลด็ กิ/งพนัธุ์ ) ขยายการคุ้มครองไปยงั ผลผลิต (harvested 

material)และผลิตภณัฑ์ (products)
คุ้มครองเฉพาะตวัพนัธุ์พืชใหม่โดยตรงเท่านั Pน • ขยายการคุ้มครองไปยงั EDV

• พนัธุ์พืชอื/นที/มีความแตกตา่งไปเพียงเลก็น้อย
• พนัธุ์พืชอื/นที/ต้องอาศยัพนัธุ์พืชที/ได้รับการ
คุ้มครองทกุครั Pงในการผลิตส่วนขยายพนัธุ์

มีสิทธิในการผลิตส่วนขยายพนัธุ์เพื/อการขายเท่านั Pน มีสิทธิในการผลิตซํ Pา การปรับสภาพ การสต๊อค การ
ขายและการตลาดอื/น การสง่ออก การนําเข้า

สามารถเก็บรักษาพนัธุ์ไปปลกูตอ่ได้ เพิ/มเงื/อนไขให้แตล่ะประเทศห้ามมิให้เกษตรกรเก็บ
รักษาพนัธุ์ไปปลกูตอ่



สถานะของการดาํเนินการเพื&อยกเลิกกฎหมาย

สมาคมการค้าเมลด็พนัธุ์ไทย (ซีพี มอนซานโต้ ดปูองท์ ฯลฯ)ร่วมกบักรมวิชาการเกษตร 
ยกร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชฉบบัใหมข่ึ Pนตามแบบ UPOV1991 แล้ว โดยมีเนื Pอหา
ดงันี P
• ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช 2542 ทั Pงฉบบั
• ยกเลิกการได้มาของคณะกรรมการคุ้มครองพนัธุ์พืชซึ/งในสว่นขององค์กร
สาธารณะประโยชน์ และตวัแทนเกษตรกร และนกัวิชาการ ให้มาจากการแตง่ตั Pงแทน
• แก้ไขนิยามของพนัธุ์พืชพื Pนเมือง/ป่า/ชมุชน ใหมจ่นไมม่ีความเป็นไปได้เลยที/พนัธุ์• แก้ไขนิยามของพนัธุ์พืชพื Pนเมือง/ป่า/ชมุชน ใหมจ่นไมม่ีความเป็นไปได้เลยที/พนัธุ์
พืชประเภทดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครอง
• ยกเลิกเอกสารการขอรับการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมท่ี/ต้องแสดงที/มาและการแบง่ปัน
ผลประโยชน์ ให้ประกาศอยูภ่ายใต้กฎกระทรวงแทน
• พนัธุ์พืชจีเอม็โอที/ขอรับการคุ้มครองไมต่้องผา่นการประเมินความปลอดภยัก่อน
• เปลี&ยนเนื 7อหากฎหมายเดมิซึ&งส่วนใหญ่คล้ายกับ UPOV1978 มา
เป็น UPOV1991 ทั 7งหมด
ขณะนี Pได้จดัให้มีการรับฟังความคิดเหน็แล้ว



• สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร เพราะการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์และการ
แลกเปลี/ยนพนัธุ์พืชซึ/งเป็นวฒันธรรมพื Pนฐานของเกษตรกรรมของเกษตรกรราย
ยอ่ย  

• กระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั/นคงทางอาหารของเกษตรกร
รายยอ่ย ชมุชนท้องถิ/น และของประเทศในระยะยาว

• เพิ/มระยะเวลาการผกูขาดพนัธุ์พืชเพิ/มขึ Pน จากพืชทั/วไปซึ/งเดิม 12-17 ปี เป็น 20-
25 ปี* ทําให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึพนัธุ์พืชใหม่ได้ยากขึ Pน

• ภายใต้ข้อจํากดัของสทิธิเกษตรและการขยายสิทธิของบริษัทเมลด็พนัธุ์จะทําให้

ผลกระทบกรณีการเข้าเป็นภาคีUPOV 1991

25 ปี* ทําให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึพนัธุ์พืชใหม่ได้ยากขึ Pน
• ภายใต้ข้อจํากดัของสทิธิเกษตรและการขยายสิทธิของบริษัทเมลด็พนัธุ์จะทําให้

เมลด็พนัธุ์พืชใหมม่ีราคาแพงขึ Pนประมาณ 3-4 เทา่ตวั**
• บริษัทขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยไมต่้อง

แบง่ปันผลประโยชน์คิดเป็นมลูค่าเศรษฐกิจมหาศาล***

•ตามกฎหมายไทย พืชที/ให้ผลผลติตามลกัษณะประจําพนัธุ์ได้หลงัจากปลกูจากสว่นขยายพนัธุ์ภายในเวลาไมเ่กิน 2 ปี 
ให้มีอาย ุ12 ปี พืชที/ให้ผลผลติตามลกัษณะประจําพนัธุ์ได้หลงัจากปลกูจากสว่นขยายพนัธุ์ในเวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอาย ุ
17 พืชที/ใช้ประโยชน์จากเนื Pอไม้ให้มีอาย ุ27 ปี
** ประมาณการจากการเทียบเคียงราคาเมลด็พนัธุ์ในตลาดเมลด็พนัธุ์พืชลกูผสมในประเทศไทย และตลาดพืชดดัแปลง
พนัธุกรรมในสหรัฐอเมริกา
*** ขณะนี Pอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจ



ความผิดตามกฎหมาย



องค์กรรับฝากระหว่างประเทศ ( International Depositary Authority)จากมอนซานโต้แอกต์ในสหรัฐอเมริกา สู่...
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