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พืชถือเป็นพ้ืนฐานของปัจจัยสี่ที่มนุษย์จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยและเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ 
กับชีวิตมนุษย์มากที่สุด โดยประชากรส่วนใหญ่บนโลกล้วนอาศัยพืชเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต  
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรคต่างๆ และยิ่งประชากรบนโลกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ย่อมส่งผลให้พืชยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นไปด้วย ในขณะที่ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การน าเอาความเจริญก้าวหน้าในด้านเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
กับพืช ย่อมเป็นผลดีต่อประชากรโลก ซ่ึงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใช้แนวความคิด 
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหลักเพ่ือค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดย
ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นอันถือเป็นมรดกของคนรุ่นหลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดและพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ  

นักปรับปรุงพันธุ์ได้น าความรู้ด้านพันธุศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งท าให้
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิจัยพันธุ์พืชในห้องทดลอง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีในด้านต่างๆ เช่น  มีความต้านทาน
ต่อโรคสูง ให้ผลผลิตสูง มีรสชาดดี สีสรรสวยงาม มีกลิ่นหอม และที่ส าคัญมีมูลค่าทางการตลาดสูง
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงที่สุด การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนั้น จ าต้องใช้ระยะเวลานานและอาศัยเงินลงทุนจ านวนมาก จึงเกิดกระแส
การเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืชจากนักปรับปรุงพันธุ์ให้มีการน าระบบสิทธิบัตรมาใช้ในการ
คุ้มครองพันธุ์พืชแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเก่ียวข้องกับกลไกการท างานของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ แต่พืช
เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีความแตกต่างจากการประดิษฐ์ดังกล่าวนั้น จึงเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นว่าพันธุ์
พืชที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทั้งการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่
กระท าได้โดยง่ายนัก และอีกเหตุผลหนึ่งที่ส าคัญ คือ พืชเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการเกษตรและการ
ด ารงชีวิตของผู้คนจ านวนมากแต่สิทธิบัตรเป็นการให้สิทธิผูกขาดที่สมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบในทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

จากข้อจ ากัดดังกล่าวนี้เองท าให้หลายประเทศได้พยายามที่จะบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือให้
เป็นกฎหมายเฉพาะและมีวัตถุประสงค์โดยตรงในการคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือที่จะไม่ต้องอาศัยเทียบเคียง
กับกฎหมายสิทธิบัตร ส าหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยให้ความ
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คุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ 
ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าและเพ่ือการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุพืชอย่างยั่งยืน 

หลักการในเรื่องที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะนั้น ควรค านึงแยกระหว่างหลักการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมพืชซึ่งสมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะส่งเสริม
ให้มีการคิดค้น พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันได้ด้วย ซึ่งอาจเป็นการ
ต่อยอดมาจากพันธุกรรมพืชเดิมที่มีอยู่ หรือเป็นการคิดค้น พัฒนาให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
ไทย รวมไปถึงสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ได้ 

แต่อย่างไรก็ตามการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังคงเป็น
ปัญหาว่าจะอยู่ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 หรือไม่ จึงควรมีการ
แก้ไขมาตรา 3 โดยเพ่ิมค าจ ากัดความของค าว่า “พันธุ์พืชใหม่ หมายความรวมถึง พันธุ์พืชใหม่ที่ได้
จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย” เพ่ือให้พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี้และเพ่ือเป็นการขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย จึงควรเพ่ิม
“พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” เข้าไปในบทนิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พืช พ.ศ.2542 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประชากรโดยส่วนใหญ่มากกว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร 
โดยเฉพาะผลดีที่จะเกิดข้ึนกับเกษตรกรซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการผลิตอาหาร เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
 ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายของต่างประเทศ และแนวทางในการให้ความคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบภายใต้กฎหมาย
สิทธิบัตรและกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของกฎหมายทั้งสองฉบับและน ามา
เป็นแนวทางการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนักปรับปรุงพันธุ์พืชและเกษตรกรของไทย 
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 Plant is regarded as one of the four basic human needs that we must rely on 
and the most important thing for human life. The most populations on the earth rely 
on the plants as the factor in livelihood such as food and medicine. Due to the 
continuous growing amount of populations in the world, it is cause of the accruing of 
plant importance. Nowadays there are the headway of society in technological and 
scientific ways. The adoption of these advances to provide the benefit with plant will 
occur the advantage for world populations. The developments of agriculture and 
industry under the concept of “sustainable development” mainly to concern about 
the existing natural resource utilizations without any environmental impact and such 
natural resources is called as the heritage of next generation especially the 
community where has the close living good and rely on natural resources. 
 Plant breeders have adopted the knowledge of modern genetics in plant 
breeding. This result of more systematically of plant breeding. The plant laboratory 
research to obtain the new verities of plant with the good properties in many areas 
such as high resistance of plant pathogens, high yield, good flavor, good apparent 
color, good smelling and high market value which may make the highest profit. The 
research and development for plant breeding to obtain the new verities of plant 
require the long period and high amount of investment, this enable the stream of 
requests from plant breeders to adopt the patent system to protect plant varieties 
but not accepted because the patent is made to protect only for the inventions 
which mostly relate to the mechanical operations or engines but plant is a life which 
different from such inventions. It is difficult to reveal if plants which request for 
patents have the advance inventions. The reveal of invention details is not able to 
do easily and another reason that plant is a key in agriculture and livelihood of large 
peoples but the patent has the full monopolized right which impacts to the 
economy and society. 
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 According to such limitations, the various countries try to prescribe the 
specific laws and direct objectives for plant variety protection without correlation of 
patent laws. 
 In Thailand, There is Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 which provides 
plant varieties protection to promote and motivate the developments and breeding 
of new varieties of plant under the concept of biological safety by offering the right 
protections regard to the laws and this also be the preservative promotion and 
utilization development for aboriginal plants and wild plants and to stimulate the 
community to participate on conversation and utilize plant variety resource 
sustainably. 
 The principles to support the development of new plant varieties obtained 
from scientific research to acquire the right protection regard to specific laws shall be 
identify between principles of new varieties of plants and plant genetic resource 
conservation. Thailand is the country of plant genetic varieties which should be 
conserved for the future, at the same time, should promote the thinking of new 
plant variety development which are from the scientific research along together. This 
may be the building on the existing plant genetic or invent to be the new variety to 
response to the raised population needs and to provide the highest benefit for Thai 
farmers as well as the economic competitive ability with other countries. 
 However, right protection for new varieties of plant obtained from scientific 
research still be the issue whether it is under the protection of Plant Varieties 
Protection Act B.E. 2542 which should be edited Section 3 by adding the “new plant 
variety is included the new plant variety obtained from scientific research” to allows 
new plant variety which are from scientific research to be protected from the these 
laws and to remove the confliction in interpretation, hence “new plant variety 
obtained from scientific research” should be added in the definition of Plant Varieties 
Protection Act B.E. 2542. This will result of advantage for the most people rather 
than the protection under patent laws in particular of advantage that will occur to 
farmers which regard as the base of food productions to respond to the most 
population needs. 
 Therefore, this thesis is aimed to study the guidelines for protection of new 
plant varieties obtained from scientific research under international pacts or laws and 
guidelines for of new plant varieties obtained from scientific research of Thailand by 
comparing between patent laws and plant protection laws to know the advantages 
and disadvantages of both laws and apply as the guideline to protect new plant 
variety obtained from scientific research of Thailand to provide the highest benefit 
for plant breeders and Thai farmers. 
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วิทยานิพนธ์เรื่องการคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ที่ ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ 
ส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ าเลิศ  
ที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าวิจารณ์ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้เขียน
ในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง รวมทั้งขอขอบพระคุณ  
ดร.นิวัฒน์  มีลาภ และดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์ ที่กรุณาให้เกียรติรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่กรุณาพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด 
และสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ร่วมรุ่น 1 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่รักทุกคน
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้จ ำแนกได้เป็นสองสิ่ง คือ พืชและสัตว์ โดยอำศัยอยู่บนโลกด้วยกำรเกื้อกูล
กันและกัน หำกไม่มีพืชแล้ว สัตว์จะมีชีวิตอยู่ค่อนข้ำงล ำบำกเพรำะสัตว์บำงชนิดต้องอำศัยพืช 
เป็นอำหำร และพืชยังให้ร่มเงำแก่สัตว์เพ่ือหลบควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ ให้ออกซิเจนในอำกำศ 
ที่สิ่งมีชีวิตได้ใช้หำยใจ ให้ควำมชุ่มชื้นแก่บรรยำกำศของโลก เป็นแหล่งอุ้มน้ ำในพ้ืนดินเพ่ือให้สิ่ง 
มีชีวิตมีน้ ำไว้บริโภคในฤดูแล้งที่ฝนไม่ตก พืชยังคุณประโยชน์อีกนับมหำศำล เช่น ใช้เป็นอำหำร  
ใช้สร้ำงที่อยู่อำศัย น ำเส้นใยพืชมำทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม น ำไม้มำท ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้ำนเรือน 
ตลอดจนน ำมำสกัดเป็นยำรักษำโรคได้นำนำชนิด เมื่อสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์ได้พ่ึงพำกำรใช้ประโยชน์ 
จำกพืชหลำยด้ำนและควำมต้องกำรประโยชน์จำกพืชยิ่งมำกขึ้น จึงเกิดกำรค้นคว้ำและวิจัยพันธุ์พืช
เพ่ือกำรปรับปรุงให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นให้ตรงกับควำมต้องกำรและเกิดประโยชน์ต่อ 
มวลมนุษยชำติมำกที่สุด กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกรโลก ท ำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรมซึ่งอุตสำหกรรมบำงประเภทต้องกำรวัตถุดิบที่ได้จำกพืช ท ำให้เกิดกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ กำรลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้ใหญ่หลำยชนิดเป็นที่อำศัยของพืชพรรณ  
ที่ต้องเกำะอยู่ตำมล ำต้นหรือกิ่งไม้สำขำของต้นไม้ใหญ่  เช่น  ฟ้ำมุ่ย เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองป่ำหลำยชนิด  
ก่องข้ำวป่ำ เป็นต้น ซึ่งกำรท ำลำยต้นไม้ใหญ่ เช่น สัก กฤษณำ ไม้พยูง ถือเป็นกำรท ำลำยทรัพยำกร
ชีวภำพที่ส ำคัญ โดยผู้กระท ำไม่ได้ค ำนึงถึงสภำวะแวดล้อมที่เกิดผลกระทบตำมมำ ทั้งนี้ นักอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมมำชำติได้ประเมินไว้ว่ำ หำกปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกไม่นำนพืชพรรณอำจสูญพันธุ์ไป 
หนึ่งในสี่ของพืชพรรณบนโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชเพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  
และเพ่ือควำมยั่งยืนของทรัพยำกรชีวภำพ ให้คงเหลือไว้ส ำหรับชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์และ 
ไดพั้ฒนำพันธุ์ต่อไป 

ปัจจุบันแนวควำมคิด “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” (Sustainable Development) ได้เกิดขึ้น
เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศที่ต้องรองรับควำมต้ องกำรของประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้น  
แต่ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ โดยไม่ให้เกิดผลเสียหำย 
ต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนั้นอันถือเป็นมรดกของคนรุ่นหลัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดและพ่ึงพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติโดยไม่ท ำลำย กำรอนุรักษ์แนวใหม่  
จึงเกิดขึ้นมำ เรียกว่ำ Circa Situ Conservation คือ กำรอนุรักษ์โดยอำศัยหลักกำรใช้ประโยชน์ 
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อย่ำงยั่งยืนจำกทรัพยำกรชีวภำพที่มีอยู่ในถิ่นก ำเนิดตำมธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดท ำพ้ืนที่ 
ป่ำชุมชน (Community Forest) หรือกำรจัดท ำพื้นที่เกษตรป่ำไม้ (Agro Forestry) เป็นต้น1 
 พันธุกรรมทั้งพืชและสัตว์มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตโดยเฉพำะกำรรักษำพันธุกรรมพืช  
ซึ่งถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำต่อกำรปรับปรุงพันธุ์และรักษำพันธุ์พืชไว้ใช้ในอนำคต กำรเกษตรแบบ 
พันธสัญญำรุกคืบเข้ำสู่วิถีชีวิตเกษตรกรไทยในทุกวันนี้ อำจเป็นปัจจัยท ำให้ควำมหลำกหลำย 
ทำงพันธุกรรมของทรัพยำกรสูญหำยไปได้ เนื่องจำกควำมไม่รู้หรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ไม่มีควำมรู้ในกำร
จัดเก็บพันธุ์พืชอำจท ำให้พันธุ์พืชที่มีคุณค่ำทำงภูมิปัญญำไทยสูญหำย หรือตกไปอยู่ในมือของนำยทุน
ต่ำงชำติได้ ฉะนั้น กำรอนุรักษ์และพัฒนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรรำยย่อย กลุ่มเกษตรกร 
และวิสำหกิจชุมชนเสมือนเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวกำรณ์ควำมมั่นคงทำงอำหำรที่จะเกิด
กำรขำดแคลนในอนำคต2 และจำกกำรเจริญด้ำนเทคโนโลยีทำงชีวภำพในโลกยุคปัจจุบันที่มีควำม
เจริญรุดหน้ำไปมำก กำรวิจัยพันธุ์พืชจึงจ ำเป็นต้องน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
พันธุ์เพ่ือให้กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพเป็นไปอย่ำงยั่งยืน3   
 เมื่อมนุษย์มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของยีน (Gene) ซึ่งเป็นหน่วยทำงพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดเริ่มมีมำกยิ่งขึ้น กำรพัฒนำปรับปรุงสำยพันธุ์ของพืชจึงไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียง
กำรปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (Conventional Breeding) เท่ำนั้น นักปรับปรุงพันธุ์ได้น ำควำมรู้ด้ำน
พันธุศำสตร์สมัยใหม่มำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งท ำให้กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นไปอย่ำง  
มีระบบมำกยิ่งขึ้น โดยมีกำรวิจัยพันธุ์ พืชทั้งในระดับไร่นำและในห้องทดลองปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีในด้ำนต่ำงๆ  เช่น  มีควำมต้ำนทำนต่อโรคสูง  
ให้ผลผลิตสูง มีรสชำดดี มีรูปทรงดีสมบูรณ์ สีสรรสวยงำม มีกลิ่นหอม และที่ส ำคัญมีมูลค่ำ 
ทำงกำรตลำดสูงก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงที่สุด กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้ 
พันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จ ำต้องใช้ระยะเวลำนำนอำจจะเป็น 5 ปี 10 ปี 15 ปี 
หรือมำกกว่ำนั้น ซึ่งนอกจำกกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่จะต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนแล้ว ก็ยังมีควำม
จ ำเป็นจะต้องอำศัยเงินลงทุนจ ำนวนมำก กำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติดีขึ้นได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษยชำติอย่ำงมหำศำล เพรำะเมื่อพืชมีคุณสมบัติดีขึ้นก็จะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถ  
เพ่ิมผลผลิตที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ได้ และหำกกำรปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นเป็นกำร พัฒนำ
พันธุ์พืชใหม่ที่มีควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้น ก็จะท ำให้พันธุ์พืชนั้นมีคุณค่ำในทำงสุนทรียภำพ แต่พืชเป็น
สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถน ำมำขยำยพันธุ์ได้เป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น  เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์พืช 
ไปแล้ว ผู้ซื้อสำมำรถน ำเอำส่วนขยำยพันธุ์เหล่ำนั้นไปขยำยพันธุ์ต่อไปได้อีกโดยไม่จ ำกัด จึงเกิด 

                                                           
1สุญำณี  เวสสบุตร, ควำมส ำคัญของพืชและควำมจ ำเป็นในกำรอนุรักษ์,  ค้นวันที่ 25 

มกรำคม 2558 จำก  http://www.Saimproplants.com/forums/post5125.html 
2เหมือนแพร ศรีสุวรรณ, อำหำรไทยก ำลังวิกฤต (3) นักวิจัยเร่งช่วย อนุรักษ์-พัฒนำพันธุ์

พืชหวังใช้ในอนำคต แนะเกษตรกรดูแล-เก็บรักษำพันธุ์พื้นเมือง, ค้นวันที่ 25 มกรำคม 2558 จำก 
http:// www.food4change.in.th/article/articles/545-3.html 

3นันทน  อินทนนท์, “กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช: แนวควำมคิดและบทวิเครำะห์,”          
บทบัณฑิตย ์60, 4 (ธันวำคม 2547): 197-229. 
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กระแสกำรเรียกร้องให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชจำกนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยเหตุผลที่ว่ำกำรปรับปรุงพันธุ์
พืชต้องอำศัยระยะเวลำที่ยำวนำนและเงินลงทุนจ ำนวนมำกแต่ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรน ำเอำ 
ส่วนขยำยพันธุ์พืชมำจ ำหน่ำยในครั้งแรกนั้นไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่สูญเสียไป  
นักปรับปรุงพันธุ์เหล่ำนี้จึงเรียกร้องให้มีกำรน ำระบบสิทธิบัตรมำใช้ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืช4 
 ในปี ค.ศ.1905 ได้มีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศกลุ่ ม 
ยุโรป โดยสภำกำรเกษตรแห่งประเทศเยอรมัน (German Agriculture Society) ได้สร้ำงระบบ
ควบคุมกำรใช้เมล็ดพันธุ์ขึ้น โดยเปิดโอกำสให้นักปรับปรุงพันธุ์น ำพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับกำรปรับปรุง  
มำขึ้นทะเบียนได้ และถือว่ำนักปรับปรุงพันธุ์มีสิทธิเหนือกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ในรุ่ นแรก แต่ควำม
พยำยำมในกำรเสนอกฎหมำยของประเทศเยอรมนีก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ เนื่องจำกมีกำรเกรงว่ำ 
กำรให้สิทธิผูกขำดแก่ปัจเจกชนจะท ำให้รำคำของพืชตลอดจนอำหำรที่ผลิตจำกพืชนั้นสูงขึ้นมำก 
ในช่วงระยะเวลำเดียวกันนี้ หลำยประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เชคโกสโลวำเกีย ก็มีควำมพยำยำม 
ที่จะออกกฎหมำยในลักษณะท ำนองนี้แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จเช่นกัน 5 ควำมคิดริเริ่มที่จะ 
ออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชมีที่มำจำกกลุ่มประเทศยุโรปแต่กลับกลำยเป็นว่ำประเทศสหรัฐอเมริกำ
เป็นประเทศแรกที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช โดยในปี ค.ศ.1930  
สหรัฐได้ออกกฎหมำยฉบับหนึ่งเรียกว่ำ “กฎหมำยสิทธิบัตรพืช” (Plant Patent Act of 1930) 
เพ่ือให้ควำมคุ้มครองกำรพันธุ์พืชใหม่ แต่กฎหมำยฉบับนี้ก็ไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชทุกชนิด 
กล่ำวคือ เฉพำะแต่พืชที่สำมำรถขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศ (Asexually Propagated Plant) เท่ำนั้น
ที่ได้รับควำมคุ้มครอง เหตุผลส ำคัญที่ประเทศสหรัฐในช่วงนั้นไม่ให้ควำมคุ้มครองแก่พืชที่ขยำยพันธุ์
โดยอำศัยเพศก็เนื่องจำก พืชในกลุ่มนี้เป็นพืชที่มีควำมส ำคัญในทำงเศรษฐกิจ จึงไม่ต้องกำรให้  
บุคคลใดมีสิทธิผูกขำดในเมล็ดพันธุ์พืชกลุ่มนี้6 
 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบสิทธิบัตรไม่ได้รับกำรยอมรับนักจำกประเทศในยุโรปด้วย
เหตุผลหลัก 2 ประกำรคือ  

ประกำรแรก กฎหมำยสิทธิบัตรไม่มีควำมเหมำะสมในกำรคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้เพรำะว่ำ
กฎหมำยสิทธิบัตรได้ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้อง 
กับกลไกกำรท ำงำนของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ กำรประดิษฐ์ที่จะได้รับควำมคุ้มครองจึงต้องมีขั้น
กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และผู้ยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรจึงมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์  
ให้ชัดเจนจนถึงขนำดที่ผู้เชี่ยวชำญในระดับสำมัญของสำขำวิชำนั้นสำมำรถประดิษฐ์กำรประดิษฐ์ 
นั้นได้ ในทำงกลับกัน แม้ตำมกฎหมำยอำจถือว่ำพืชเป็นกำรประดิษฐ์อย่ำงหนึ่ง แต่พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต  
ที่มีควำมแตกต่ำงจำกกำรประดิษฐ์ดังกล่ำวนั้น จึงเป็นกำรยำกที่จะแสดงให้เห็นว่ำพันธุ์พืชที่ขอรับ
สิทธิบัตรนั้นมีขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทั้งกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่กระท ำได้
โดยง่ำยนัก  

                                                           
4เรื่องเดียวกัน. 
5เรื่องเดียวกัน. 
6เรื่องเดียวกัน. 
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ประกำรที่สอง เป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิบัตร ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำพืชเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเกษตรและกำรด ำรงชีวิตของผู้คนจ ำนวน
มำกมหำศำล แต่สิทธิบัตรเป็นกำรให้สิทธิผูกขำดที่สมบูรณ์ซึ่งมีระดับของกำรให้ควำมคุ้มครอง 
ในระดับที่สูงมำก ดังนั้น หำกมีกำรออกสิทธิบัตรในพันธุ์พืชใดพันธุ์พืชหนึ่งก็จะส่งผลกระทบในทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรุนแรง7  

ในปี ค.ศ.1958 กำรประชุมคณะทูตเพ่ือปรับปรุงอนุสัญญำกรุงปำรีส ส ำหรับกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรมที่กรุงลิสบอน (Lisbon Diplomatic Conference on the Revision of 
the Paris Convention for the Protection of Industrial Property) จึงได้มีกำรเสนอให้จัดท ำ
กฎหมำยพิเศษขึ้นเพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยเฉพำะ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1961 ประเทศดังกล่ำว 
จึงได้ร่วมกันจัดท ำกฎหมำยระหว่ำงประเทศฉบับหนึ่งที่กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส คือ “อนุสัญญำว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” (International Convention for the Protection of New 
Varieties of Plants) หรือที่เรียกกันว่ำอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) โดยอนุสัญญำฉบับนี้
ถือเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศฉบับแรก ที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีควำมแตกต่ำงต่ำงไปจำก
ระบบสิทธิบัตร อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ได้จัดตั้งองค์กำรระหว่ำงประเทศขึ้นมำโดย
เรียกว่ำ “สหภำพระหว่ำงประเทศส ำหรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” ซึ่งมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกรณี
ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำ และมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวำ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ หลังจำกที่อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) มีผลใช้บังคับ อนุสัญญำฉบับนี้มี
กำรแก้ไขทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในปี ค.ศ.1972, 1978 และในปี ค.ศ.19918 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญำ
ฉบับนี้ ก็คือ เพื่อก ำหนดให้ประเทศสมำชิกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ด้วยกำรให้สิทธิเด็ดขำดแก่นัก
ปรับปรุงพันธุ์ แต่ข้อเสียของอนุสัญญำดังกล่ำวนี้ คือ ข้อจ ำกัด ข้อยกเว้นของเกษตรกร (Farmers 
Privileges) ในกำรเก็บรักษำและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ กล่ำวคือ เกษตรกรไม่สำมำรถจะใช้วิธีกำร
เพำะปลูกตำมวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น กำรปลูกข้ำวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองของไทยจะไม่ได้รับกำร
คุ้มครอง ประเทศอ่ืนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยให้เหตุผลว่ำจะเป็นกำรน ำไปพัฒนำ
พันธุ์ต่อยอดเพ่ือให้เกิดพันธุ์ใหม่ จำกนั้นผู้ พัฒนำพันธุ์ใหม่นั้นสำมำรถน ำมำจดสิทธิบัตรและหำ
ประโยชน์จำกกำรขำยเมล็ดพันธุ์เชิงพำณิชย์ ขณะที่เกษตรกรจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำว และเมื่อ
น ำมำปลูกได้ผลผลิตแล้วจะไม่สำมำรถเก็บผลผลิตเพ่ือใช้เพำะปลูกในฤดูกำลต่อไปได้นับได้ว่ำเป็น
ประเด็นที่น่ำห่วงใยว่ำกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพทำงเศรษฐกิจทำงด้ำนกำรเกษตรนั้นก ำลังถูก
กระทบกระเทือนจำกระบบกำรค้ำเสรีแนวใหม่ 

จำกข้อจ ำกัดดังกล่ำวนี้เองท ำให้หลำยๆ ประเทศได้พยำยำมที่จะบัญญัติกฎหมำยขึ้นมำ
เพ่ือให้เป็นกฎหมำยเฉพำะและมีวัตถุประสงค์โดยตรงในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือที่จะไม่ต้องอำศัย
เทียบเคียงกับกฎหมำยสิทธิบัตร ควำมพยำยำมสร้ำงกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชในต่ำงประเทศ   
เช่น  สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศเหล่ำนี้มีกฎหมำยที่ให้กำรคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ 
และรวมถึงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรสกัด (Breeding) ทำงวิทยำศำสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยมี

                                                           
7เรื่องเดียวกัน. 
8เรื่องเดียวกัน. 
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พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช 4 ลักษณะ คือ พันธุ์พืชใหม่ 
พันธุ์ พืช พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์ พืช พ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์ พืชป่ำ ในกำรคุ้มครองพันธุ์ พืช  
พ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีขึ้นเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ ภำยใต้หลักควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพด้วยกำรให้สิทธิคุ้มครองตำมกฎหมำยอีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่ำและเพ่ือกำรกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในทรัพยำกรพันธุพืชอย่ำงยั่งยืน9 

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยโดยวิธีกำรสกัด  
(Plant Variety of Breeding) ในห้องทดลองทำงวิทยำศำสตร์ หรือพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรตัดต่อ
สำรพันธุกรรม10 (Genetically Modified Plants) ทั้งนี้ กำรตัดต่อสำรพันธุกรรม หมำยควำมถึง 
กระบวนกำรในกำรน ำสำรพันธุกรรมที่มีต้นก ำเนิดจำกสิ่งมีชีวิตทั้งที่เป็นสำรพันธุกรรมธรรมชำติ  
สำรพันธุกรรมที่ดัดแปลงจำกธรรมชำติ หรือสำรพันธุกรรมที่สังเครำะห์ขึ้น ถ่ำยเข้ำไปรวมหรือร่วม
อย่ำงถำวรกับสำรพันธุกรรมดั้งเดิมของพืชท ำให้ได้พันธุ์ พืชที่มีลักษณะที่ ไม่ปรำกฏมำก่อน 
ตำมธรรมชำติ ยังคงเป็นปัญหำว่ำจะอยู่ในควำมหมำยของค ำว่ำ “พันธุ์พืชใหม่” ตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือไม่ ดังที่ได้กล่ำวแล้วว่ำ พันธุ์พืชใหม่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ไม่รวมถึง 
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ และเงื่อนไขของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น  
มีอยู่ด้วยกัน 4 ประกำรคือ พันธุ์พืชนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ (New) มีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำง 
จำกพันธุ์อ่ืน (Distinctiveness) มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Uniformity) และมีควำม
คงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์  (Stability) ประกอบกับหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองภำยใต้
พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ .ศ.2522 มีควำมแตกต่ำงจำกหลักเกณฑ์ควำมคุ้มครองภำยใต้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 กำรที่จะเลือกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำร
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์จึงจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ถึงประเด็นดังกล่ำวด้วย และควรจะเพ่ิมเติมค ำนิยำม
ควำมหมำยของค ำว่ำ “พันธุ์พืชใหม่” ให้คลอบคลุมถึงพันธุ์พืชชนิดนี้ด้วย 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เ พ่ือศึกษำเปรียบเทียบกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์ พืช ใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรและกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 

2. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้อนุสัญญำระหว่ำงประเทศและกฎหมำยของต่ำงประเทศ 

3. เพ่ือหำแนวทำงในกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ในประเทศไทย 

                                                           
9ลำวัณย์ ถนัดศิลปะกุล, กำรคุม้ครองสิทธิ เสรีภำพทำงเศรษฐกิจของประชำชน, ค้นวันที่

25 มกรำคม 2558 จำก http://law.stou.ac.th./blogs/articles/archive/2011/04/0   
10เรื่องเดียวกัน. 

http://law.stou.ac.th./blogs/articles/archive/2011/04/0
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ศึกษำเปรียบเทียบจำกกฎหมำยภำยในของประเทศและของต่ำงประเทศ ดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
2. พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
3. อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
4. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
5. ควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เก่ียวกับกำรค้ำ 
6. กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
7. กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศญี่ปุ่น 

 
1.4  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 เนื่องจำกประเทศไทยไม่มีกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
อีกทั้งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันก็ไม่สำมำรถคุ้มครอง 
ถึงพันธุ์พืชดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจน ประกอบกับ พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ไม่ได้ให้ควำม
คุ้มครองถึงพันธ์พืชดังกล่ำวด้วย ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยำมควำมหมำย 
ของค ำว่ำ พันธุ์พืชใหม่ ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือให้คุ้มครองถึงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย 
ทำงวิทยำศำสตร์ด้วย  
 
1.5  วิธีกำรศึกษำ 
 
 วิจัยโดยศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ บทควำม วำรสำร วิทยำนิพนธ์  (Documentary 
Research) กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ศึกษำถึงกำรวิจัย พันธุ์พืชใหม่ 
ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และผลกระทบต่อทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมำยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชของต่ำงประเทศรวมทั้งอนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือให้ทรำบถึงเพ่ือให้ทรำบถึงข้อดี-ข้อเสียของกำรกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้
จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรและกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 

2. เพ่ือให้ทรำบถึงเพ่ือให้ทรำบถึงแนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้อนุสัญญำระหว่ำงประเทศและกฎหมำยของต่ำงประเทศ 

3. เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

 
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ กับ 

กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย 
 

2.1  ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ 
 
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ โดยพืชและสัตว์ด ำรงชีวิตด้วยอำศัยกำร

พ่ึงพำซึ่งกันและกัน สัตว์ต้องกำรออกซิเจนที่พืชสังเครำะห์ออกมำ พืชยังให้ร่มเงำเป็นวัสดุก่อสร้ำง 
เป็นที่อยู่อำศัยของมนุษย์ และที่ส ำคัญที่สุดพืชเป็นแหล่งอำหำรที่ส ำคัญของมนุษย์ สัตว์บำงชนิดด ำรง
ชีพอยู่ ได้ด้วยพืชโดยไม่กินเนื้อสัตว์ชนิดใดเลย แม้แต่มนุษย์เองซึ่งบริโภคทั้งเนื้อสัตว์และพืช  
ในปัจจุบันยังมีควำมพยำยำมที่จะบริโภคเฉพำะพืชเป็นอำหำร นอกจำกพืชจะเป็นอำหำรหลักของ
มนุษยแ์ล้ว พืชยังมีประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อม และยังสำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม น ำมำท ำ
เป็นเครื่องใช้ ที่อยู่อำศัย และเป็นยำรักษำโรค นอกจำกนี้แล้วพืชยังให้ควำมร่มรื่นกันแดดกันฝนได้อีก
ด้วย ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีควำมเกี่ยวข้องและเห็นประโยชน์ของพืชสืบต่อมำเป็นเวลำช้ำนำนแล้ว   
แต่เมื่อควำมจริญมีกำรพัฒนำมำกข้ึนบวกกับจ ำนวนประชำกรของมนุษย์เพ่ิมขึ้น ควำมจ ำเป็นที่มนุษย์
ต้องใช้พืชชนิดต่ำงๆ ในด ำรงชีวิตเพ่ือควำมอยู่รอดก็ย่อมมำกขึ้นตำมล ำดับ ส่งผลให้พืชชนิดต่ำงๆ  
เริ่มหำยำกขึ้น มนุษย์จึงจ ำเป็นต้องน ำพืช ที่ต้องกำรมำปลูก และดูแลรักษำเป็นพิเศษ ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัย จ ำเป็นจะต้องผลิตพืชให้มีปริมำณมำกขึ้น มีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำรเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี ้อำจใช้วิธีเกษตรกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกใช้พันธุ์ดี เตรียมดินที่ดี ให้น้ ำ ใส่ปุ๋ยที่เพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรของพืชแต่ละชนิด ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงถูกวิธี เก็บเกี่ยวกับรักษำที่เหมำะสม 
เป็นต้น ในบรรดำวิธีกำรเกษตรกรรมต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้ วิธีกำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีของพันธุ์ดีเป็นวิธีกำร 
เพ่ิมผลิตผลและคุณภำพของพืชที่ได้ผลง่ำยที่สุดและประหยัดที่สุดในด้ำนของเกษตรกร  ทั้งเป็นวิธี 
ที่ได้ผลแน่นอนที่สุดอีกด้วยมนุษย์หรือเกษตรกรในสมัยโบรำณรู้จักกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้ 
พันธุ์พืชที่ดี โดยอำศัยควำมใกล้ชิดและประสบกำรณ์ที่สะสมกันมำช้ำนำน รู้จักเทคนิคของกำรเลือก
พันธุ์พืชที่มีลักษณะที่ตนต้องกำร จนได้พืชพันธุ์ดีไว้ปลูกต่อๆ กันมำจ ำนวนมำก ดังตัวอย่ำงพันธุ์ผลไม้
ชนิดต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ส่วนมำกได้จำกกำรคัดเลือกทั้งสิ้นกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจึงถือว่ำเป็นศิลปะ
อย่ำงหนึ่ง ต่อมำเมื่อมนุษย์มีควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ิมมำกขึ้น เช่น พฤกษศำสตร์ และหลักของ 
พันธุศำสตร์ เป็นต้น มนุษย์ได้น ำวิทยำศำสตร์ และวิชำกำรไปประยุกต์ใช้กับกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  
ท ำให้งำนปรับปรุงพันธุ์พืชในระยะต่อมำถึงปัจจุบันได้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น  จึงกล่ำวได้ว่ำ
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นทั้งศิลปะและวิทยำศำสตร์11 

                                                           
11“ควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงพันธุ์,” ใน สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน, ค้นวันที่ 31 

มกรำคม 2558 จำก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=17&chap 
=9&page=t17-9-infodetail01.html 

 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php
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มนุษย์เริ่มรู้จักท ำกำรเกษตรโดยท ำกำรเพำะปลูกพืชที่มีคุณค่ำทำงอำหำร และสร้ำงพืช
เพำะปลูกชนิดต่ำงๆ ที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำร 
ทำงวิวัฒนำกำรอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในปัจจุบัน ก่อนที่มนุษย์จะมีกำรเพำะปลูกพืช วิวัฒนำกำร
ของพืชเป็นกระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติโดยอำศัยควำมผันแปรที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงพันธุกรรมหรือกำรผ่ำเหล่ำและกำรจัดกลุ่มของยีนในรูปแบบใหม่ เมื่อมีกำรเกษตรจึงมีกำร
เพำะปลูกแต่เฉพำะพืชที่มนุษย์สนใจ กำรคัดเลือกลักษณะต่ำงๆ ของพืชเป็นไปตำมควำมพอใจ 
ของมนุษย์ ทิศทำงวิวัฒนำกำรของพืชปลูกจึงถูกก ำหนดโดยมนุษย์  

แหล่งที่เริ่มมีกำรเกษตรที่ส ำคัญของโลก คือ บริเวณตะวันออกกลำงและอเมริกำกลำง  
พืชที่น ำมำปลูกครั้งแรก คือ ธัญพืช ถั่ว และพืชชนิดอ่ืนที่ใช้ส่วนผลและรำกเป็นอำหำร เมื่อมีกำร
เคลื่อนย้ำย อพยพที่อยู่ของมนุษย์และมีกำรค้ำขำยไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ซึ่งอยู่ห่ำงไกลท ำให้มีกำร 
แพร่พันธุ์ของพืชเหล่ำนี้ออกไปยังแหล่งต่ำงๆ และมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม เช่น ควำม
หนำวเย็นหรือควำมร้อน ควำมแห้งแล้ง โรคและแมลง กำรปรับตัวในลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดพืช 
ที่มีควำมผันแปรทำงพันธุกรรมได้มำก พืชที่ปลูกอยู่ในที่ต่ำงๆ ผันแปรไปตำมที่อยู่ของมนุษย์  
ซึ่งแยกกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน ประชำกรของพืชแต่ละกลุ่มจึงมีวิวัฒนำกำรที่เป็นอิสระแก่กัน ก่อให้เกิด
ควำมผันแปรที่มีคุณค่ำซึ่งมนุษย์ในปัจจุบัน น ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกมำย  

เมื่อมีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกภำคเกษตรกรรมไปสู่
ภำคอุตสำหกรรม มีกำรแยกกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงบริเวณที่มีกำรผลิตซึ่งได้แก่บริเวณชนบทและ
บริเวณที่มีกำรบริโภ ซึ่งได้แก่บริเวณตัวเมืองท ำให้กำรเกษตรแบบเพำะปลูกในแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นกำร
เพำะปลูกเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพเปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นกำรเพำะปลูกในรูปแบบใหม่ 
กล่ำวคือ เป็นกำรเพำะปลูกเพ่ือกำรค้ำ เกิดกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรตลำดของสินค้ำ
เกษตรมีควำมกว้ำงขวำงมำกขึ้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ส่งเสริมให้เกิดมำตรฐำนและควำมสม่ ำเสมอของ
สินค้ำเกษตรและพันธุ์พืช นอกจำกนี้กำรใช้เครื่องจักรกลในกำรเกษตรจ ำเป็นต้องอำศัยพันธุ์พืช  
ที่มีลักษณะคงที่สม่ ำเสมอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ ยวและกำรปฏิบัติในไร่นำ  
รวมทั้งกระบวนกำรในกำรแปรรูปผลผลิต นักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงได้พยำยำมสร้ำงพืชพันธุ์ใหม่ 
ที่มีลักษณะคงที่สม่ ำเสมอแทนพันธุ์เก่ำ ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้ดีกับสภำพท้องถิ่น  
แต่มีควำมผันแปรสูง  

กำรทุ่มเทของนักวิชำกำรเพ่ือพัฒนำพันธุ์ พืชทำงกำรเกษตรในระยะ พ.ศ.2493-2503  
หรือ กำรปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ได้ท ำให้มีกำรสร้ำงสำยพันธุ์พืชมำกมำยที่ให้ผลผลิตสูง 
แต่ใช้พื้นที่ในกำรเพำะปลูกเพียงเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ประเทศต่ำงๆ สำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร
ได้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของประชำกรที่ เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว แต่กำรส่งเสริมให้เกษตรกรน ำเอำ 
สำยพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงนี้มำเพำะปลูก ได้ท ำให้เกษตรกรจ ำนวนมำกละทิ้งสำยพันธุ์พืชทำงกำร
เกษตรดั้งเดิมจนกระทั่งสำยพันธุ์พ้ืนเมืองสูญหำยไปเป็นจ ำนวนมำก “กำรปฏิวัติเขียว” ได้ชักจูงให้
เกษตรกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่ำร้อยละ 80 หันมำปลูกพืชสำยพันธุ์ใหม่แทน 
สำยพันธุ์ดั้งเดิม เกษตรกรในประเทศอินโดนีเซียได้ละทิ้งกำรปลูกพันธุ์ข้ำวดั้งเดิม และท ำให้ข้ำวกว่ำ 
1,500 สำยพันธุ์สูญพันธุ์ไปในระยะ 20 ปีที่ผ่ำนมำ สำยพันธุ์พืชทำงกำรเกษตรดั้งเดิมเป็นทรัพยำกร
ทำงพันธุกรรมที่มีคุณค่ำเพรำะเป็นสำยพันธุ์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นเวลำนำนหลำยช่วงอำยุคน 
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จนมีลักษณะทำงพันธุกรรมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เพำะปลูก เช่น มีควำมต้ำนทำนโรคสูง หรือต้องกำร
ธำตุอำหำรน้อย ซึ่งสำมำรถน ำเอำไปพัฒนำพืชพันธุ์ใหม่ให้ดีขึ้นได้ ตัวอย่ำง เช่น เมื่อมีกำรระบำด  
ของโรคโคนเน่ำของข้ำวขึ้นในระยะประมำณ พ.ศ.2523-2533 นักวิทยำศำสตร์พบว่ำมีข้ำวเพียง 
สำยพันธุ์เดียวเท่ำนั้น จำกข้ำวทั้งหมดมำกกว่ำ 10,000 สำยพันธุ์ ที่มีภูมิต้ำนทำนโรคดังกล่ำว  
ซึ่งสำยพันธุ์ดังกล่ำวนี้เป็นสำยพันธุ์ข้ำวดั้งเดิม นอกจำกนี้ กำรที่เกษตรกรเลิกปลูกพืชสำยพันธุ์ดั้งเดิม
และหันไปปลูกสำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเหมือนกันเกือบทั้งหมดท ำให้พืชที่ปลูกมีควำมสม่ ำเสมอ 
ทำงพันธุกรรม (Genetically Uniform) คือ ไม่มีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมท ำให้มีควำมอ่อนแอ
ทำงพันธุกรรมสูงจึงมีโอกำสที่จะถูกท ำลำยโดยศัตรูพืช และสภำพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ำย 
กำรสูญเสียควำมผันแปรทำงพันธุกรรม นับเป็นกำรสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวงและเป็นภำระที่เสี่ยง  
ต่ออันตรำย พืชปลูกพันธุ์ดั้งเดิมในท้องถิ่นมักเป็นพันธุ์พืชที่มีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อม   
ถึงแม้จะให้ผลผลิตไม่สูงมำก แต่ก็มีผลผลิตได้คงที่สม่ ำเสมอ คุณค่ำของพันธุ์ เหล่ำนี้ต่อมนุษย์ 
ในปัจจุบันและอนำคต คือ นอกจำกจะมียีนที่ต้ำนทำนต่อโรค ยีนที่มีคุณค่ำทำงอำหำรและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ยังอำจมีลักษณะที่ไม่คำดคิดในปัจจุบัน
แต่มีคุณค่ำเหลือคณำนับในอนำคต สิ่งเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องมีกำรอนุรักษ์เอำไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในอนำคต12 

ประเภทของแหล่งพันธุกรรมพืชที่มนุษย์ เคยน ำมำใช้ประโยชน์หรือมีแนวโน้มว่ำ 
จะมีประโยชน์สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ พันธุ์ปลูก และพันธุ์ป่ำ  

พันธุ์ปลูก (Cultivated Species) จ ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1. พันธุ์ที่ปลูกเป็นกำรค้ำ (Commercial Variety) เป็นพันธุ์มำตรฐำนที่ปลูกใน เชิงกำรค้ำ  

มีควำมสม่ ำเสมอสูง เป็นพันธุ์ที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชมืออำชีพ ส่วนใหญ่  
มีลักษณะที่ส ำคัญ คือ มีผลผลิตสูงเมื่อได้รับกำรเกษตรกรรมที่ดี ต้องใช้กำรลงทุนสู ง แต่จัดได้ว่ำ 
เป็นพันธุ์ที่มีควำมอ่อนแอทำงพันธุกรรม  

2. พันธุ์พ้ืนเมือง (Local Variety) เป็นพันธุ์ดั้งเดิม หรือเป็นพันธุ์ปลูกซึ่งมีประวัติยำวนำน 
นับพันปีหรืออำจเป็นล้ำนปี ผ่ำนกระบวนกำรย้ำยถิ่น กำรอพยพ กำรคัดเลือกทั้งแบบธรรมชำติและ
โดยมนุษย์ มีควำมผันแปรทำงพันธุกรรมสูง ทั้งภำยในสำยพันธุ์และระหว่ำงสำยพันธุ์ สำมำรถปรับตัว 
และอยู่รอดได้ดีในสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม มักให้ผลผลิตต่ ำ แต่มีระดับผลผลิตคงที่ เป็นลักษณะ
ของพืชในกำรเกษตรกรรมแบบประทังชีพ  

3. สำยพันธุ์ที่อยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุง (Breeding Line) เป็นพันธุ์ที่ได้จำกนักปรับปรุง 
พันธุ์พืช เป็นพันธุ์ที่อยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงพันธุ์ (Intermediate Product) เป็นสำยพันธุ์ที่ 
มักมีพันธุกรรมแคบ เพรำะมีก ำเนิดมำจำกพันธุ์พืชจ ำนวนน้อยเพียงไม่กี่พันธุ์ หรือมำจำกประชำกร
จ ำนวนน้อย  

4. พันธุ์อ่ืนๆ (Special Genetic Stock) เป็นพันธุ์พืชที่มีพันธุกรรมพิเศษอย่ำงอ่ืน เช่น  
เป็นมิวแตนท์ที่เกิดตำมธรรมชำติ หรือชักน ำให้เกิด ซึ่งอำจเป็นมิวเตชันของยีน หรือมิวเตชัน  

                                                           
12มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ควำมส ำคัญของแหล่งพันธุกรรมพืช, ย่อหน้ำที่ 1, ค้น

วันที่ 25 มกรำคม 2558 จำก http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t1.html 

http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t1.html
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ของโครโมโซม และมักเก็บรักษำไว้โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืช ถือได้ว่ำเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่ำ  ซึ่งอำจ
น ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  

ในจ ำนวนพันธุ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ พันธุ์ที่ปลูกเป็นกำรค้ำ ซึ่งรวมถึงพันธุ์ปลูกที่ล้ำสมัยซึ่งไม่อยู่ 
ในควำมนิยม แต่เป็นพันธุ์ที่มีกำรใช้ต่อเนื่องกันมำเพ่ือรอพันธุ์ใหม่ที่จะมำปลูกทดแทน ถือได้ว่ำ  
เป็นพันธุ์ที่มีพันธุกรรมดี มีคุณค่ำ แต่มีข้อจ ำกัดเนื่องจำกมีควำมสม่ ำเสมอสูงและมีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพืชพันธุ์อ่ืน  

พันธุ์ที่ได้รับควำมสนใจมำกท่ีสุดคือพันธุ์พ้ืนเมือง ด้วยเหตุผล 2 ประกำร คือ  
1.  มีควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมที่มีแนวโน้มว่ำมีประโยชน์อยู่มำก และเป็นพวกที่มียีน  

ที่ปรับตัวได้ดี  
2. เป็นพวกที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ ได้ง่ำยเมื่อมีพันธุ์ที่ปลูกเป็นกำรค้ำเข้ำมำ 

ปลูกทดแทน ในปัจจุบันกำรให้ควำมส ำคัญแก่พันธุ์เหล่ำนี้ยังมีค่อนข้ำงน้อย มีกำรเก็บรักษำไว้ใน  
แหล่งสะสมน้อยเกินไป ทั้งนี้เป็นเพรำะ ในแหล่งสะสมพันธุ์หลำยแห่งยังให้ควำมส ำคัญแก่พันธุ์แท้ 
และพันธุ์ที่ได้รับกำรคัดเลือกมำดีแล้ว ประกอบกับมีพืชหลำยชนิดที่เก็บรวบรวมมำจำกพ้ืนที่ปลูก 
ที่มีกำรคัดเลือกมำบ้ำงแล้ว ท ำให้ควำมผันแปรทำงพันธุกรรมลดน้อยลง รวมไปถึงแหล่งรวบรวมพันธุ์
ส่วนใหญ่เก็บรักษำโดยกำรขยำยพันธุ์ในพ้ืนที่ขนำดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับแปลงปลูกพืชพันธุ์ อ่ืน  
มีผลท ำให้เกิดกำรสึกกร่อนทำงพันธุกรรม (Genetic Erosion) เนื่องจำกมีกำรผสมข้ำม เกิดกำร
คัดเลือกตำมธรรมชำติ และเกิดกำรหักเหทำงพันธุกรรม (Genetic Drift) ที่เกิดจำกประชำกรมี 
ขนำดเล็ก  

พันธุ์ป่ำ (Wild Species) จ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท  
1.  พันธุ์ป่ำที่มนุษย์น ำมำใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นพืชพันธุ์ป่ำที่มนุษย์น ำมำใช้ประโยชน์ 

แต่ไม่ได้เพำะปลูกหรือบ ำรุงรักษำ กำรสูญเสียแหล่งพันธุกรรมของพืชประเภทนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับ  
พืชชนิดต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ แต่เกิดขึ้นเฉพำะกับพืชที่มีคุณค่ำมำก ซึ่งโดยธรรมชำติของกำร 
คัดเลือก มนุษย์มักคัดเลือกเอำเฉพำะลักษณะที่ดีไว้ใช้ประโยชน์เท่ำนั้น กำรอุปโภคและบริโภค  
พืชที่ดีที่สุดเหล่ำนี้ มักท ำลำยเมล็ดหรือต้นพืชก่อนที่พืชจะผลิตเมล็ด เป็นเหตุให้เกิดกำรสูญพันธุ์ได้ 
ตัวอย่ำง เช่น Durio spp. ที่ปลูกในประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซีย มีล ำต้นสูงประมำณ 20 เมตร 
ผลใช้เป็นอำหำรได้ ชำวท้องถิ่นที่จะเก็บผลจ ำเป็นต้องล้มต้นที่ก ำลังเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  
ไม้สักก็จัดอยู่ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ต้นที่มีคุณภำพดีเท่ำนั้นที่จะถูกตัดเอำไม้ไปใช้ประโยชน์   
หญ้ำในทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์หรือพืชชนิดอ่ืน ที่เป็นอำหำรสัตว์และสืบพันธุ์โดยอำศัยเพศ ต้นที่มีรสชำติ 
ดี กินอร่อย จะถูกสัตว์เลือกกินมำกที่สุดและมักถูกกินไปก่อนที่จะได้มีโอกำสสร้ำงเมล็ด ตัวอย่ำง  
ทั้งสำมกรณีนี้เป็นกำรคัดเลือกอย่ำงรุนแรงซึ่งเกิดข้ึน กับลักษณะที่เป็นที่ต้องกำรมำกที่สุด  

2.  พันธุ์ป่ำที่มนุษย์ใช้ประโยชน์โดยทำงอ้อม เป็นพันธุ์ป่ำที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ 
กับพันธุ์ปลูกและมีลักษณะที่มีประโยชน์ ซึ่งสำมำรถย้ำยและถ่ำยเทยีนไปสู่เครือญำติที่เป็นพันธุ์ 
ปลูกได้ กำรถ่ำยเทยีนส่วนใหญ่มักเป็นกำรผสมพันธุ์โดยกระบวนกำรทำงเพศ แต่ถ้ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพืช 2 ชนิดห่ำงกันมำกจนไม่อำจผสมพันธุ์กันได้ก็จ ำเป็นต้องใช้กำรถ่ำยยีนโดยวิธี Somatic 
Hybridization เช่น กำรท ำ Protoplast Fusion หรือโดยวิธีกำรทำงพันธุวิศวกรรม ตัวอย่ำง เช่น 
พันธุ์ป่ำที่เป็นเครือญำติกันหลำยสปีชีส์ ซึ่งสำมำรถผสมข้ำมพันธุ์กับมะเขือเทศพันธุ์ ปลูกได้ เช่น  
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สปีชีส์ที่ เคยเป็นตัวให้ยีนที่ต้ำนทำนต่อเชื้อรำ สปีชีส์ที่ให้ยีนต้ำนทำนเชื้อไวรัส สปีชีส์ที่ให้ยีน  
ต้ำนทำนพยำธิไส้ เดือนฝอย สปีชีส์ที่ ให้ยีนต้ำนทำนแมลง สปีชีส์ที่ ให้ยีนผลผลิตที่มีคุณภำพ  
สปีชีส์ที่ให้ยีนปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น  ซ่ึงพืชปลูกชนิดอ่ืนที่มีญำติ 
เป็นพันธุ์ป่ำ และสำมำรถใช้พันธุ์ป่ำช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ ได้แก่ มันฝรั่ง ข้ำว ทำนตะวัน อ้อย   
ในพืชที่สำมำรถสืบพันธุ์ได้โดยไม่อำศัยเพศ พันธุ์ป่ำมักเป็นพวกที่มีควำมทนทำนจึงอำจน ำไปใช้ 
เป็นต้นตอส ำหรับกำรติดตำ ต่อกิ่ง ทำบกิ่ง หรือเสียบยอด ท ำให้พืชสำมำรถขยำยขอบเขตหรือ 
บริเวณท่ีเพำะปลูกให้กว้ำงขวำงกว่ำขอบเขตเดิม  

3. พันธุ์ป่ำที่มีแนวโน้มว่ำมีประโยชน์ เป็นพันธุ์ที่ยังไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  
แต่ในอนำคตมีแนวโน้มว่ำจะมีประโยชน์ ได้แก่ พืชโตเร็ว พืชซึ่งมีสำรที่มีประโยชน์ในทำงยำ  

พืชพันธุ์ป่ำเป็นพืชกลุ่มที่ได้รับกำรเอำใจใส่น้อยกว่ำพันธุ์ปลูก นอกจำกนี้กำรเพ่ิมขึ้นของ 
พ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่อำศัย กำรถำกถำงป่ำ กำรใช้ยำก ำจัดวัชพืชประเภทออกฤทธิ์กว้ำง และกำรเพ่ิมของ
สำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่อบรรยำกำศ ท ำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและท ำให้พืชพันธุ์ป่ำเหล่ำนี้
เสี่ยงต่อกำรถูกท ำลำยหรือมีควำมหลำกหลำยลดน้อยลง13 

อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่นอกจำกจะมีควำมส ำคัญแล้ว กำร
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมพืชก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกเช่นกันซึ่งจุดมุ่งหมำยของ 
กำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมพืช คือ กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยที่มีอยู่ในพืชแต่ละชนิดให้ได้ 
มำกพอส ำหรับกำรใช้ในอนำคต แหล่งพันธุกรรมอำจอนุรักษ์ไว้ได้ 2 รูปแบบ คือ  

1.  กำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ (In Situ Conservation) เป็นกำรอนุรักษ์ 
ชนิดพันธุ์ สำยพันธุ์ ไว้ในระบบนิเวศธรรมชำติ โดยกำรปกป้องพ้ืนที่และแหล่งที่อยู่ ที่พืชชนิดนั้นๆ 
ขึ้นอยู่ด้วยวิธีทำงกฎหมำย กลไกหลักที่จะช่วยกำรอนุรักษ์แบบนี้ ได้แก่ กำรประกำศพ้ืนที่คุ้มครอง  
ซึ่งหมำยถึง อุทยำนแห่งชำติ วิธีนี้ดีที่สุดส ำหรับพืชพันธุ์ป่ำ ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับ คือ กระบวนกำร
วิวัฒนำกำร ของพืชชนิดนั้น ๆ ยังคงเป็นไปตำมปกติ แต่ข้อเสียที่ส ำคัญ คือ มีปัญหำเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย 
ปัญหำทำง สังคมและปัญหำทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำมค่ำใช้จ่ำยอำจลดลงได้ด้วยกำรอนุรักษ์  
พันธุ์พืชพร้อมกันหลำยชนิด หรือทุกชนิด แทนที่จะท ำกับพืชเพียงไม่ก่ีชนิด  

2.  กำรอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ (Ex Situ Conservation) เป็นกำร
อนุรักษ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่ำงพืชที่มีควำมผันแปรทำงพันธุกรรม และเก็บรักษำไว้ใน
ธนำคำรพืชพรรณ (Germplasm Bank) หรือ สวนพฤกษศำสตร์ ในรูปของเมล็ดหรือเพำะเลี้ยงใน
หลอด/ในขวด หรือในรูปของต้นพืชที่ปลูกลงดิน กำรอนุรักษ์แบบนี้ มักท ำกับพืชปลูกที่ขยำยพันธุ์ 
โดยใช้เมล็ด ข้อดีของวิธีนี้คือสำมำรถด ำเนินกำรได้ในพ้ืนที่ขนำดเล็ก สำมำรถดูแลได้ทั่วถึง นอกจำกนี้
นักปรับปรุงพันธุ์พืชยังสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย แต่ข้อเสียที่ส ำคัญคือ Germplasm หยุด
กระบวนกำรวิวัฒนำกำร กระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติและกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม 
ก็หยุดไปเช่นกัน นอกจำกนี้ยังท ำให้เกิดกำรหักเหทำงพันธุกรรม เนื่องจำกประชำกรมีขนำดเล็ก  
มีกำรสูญหำยของควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมได้มำก 

                                                           
13มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเภทของแหล่งพันธุกรรมพืช, ย่อหน้ำที่ 1, ค้นวันที่ 

25 มกรำคม 2558 จำก http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t2.html 
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 กำรอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ มีวิธีกำรด ำเนินกำร คือ กำรเก็บ
รวบรวมพันธุ์ (Collection) ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บในรูปของเมล็ด บำงกรณีอำจเก็บในรูปของหัว  
กิ่งปักช ำ พืชทั้งต้น ละอองเรณู หรือชิ้นส่วนพืชที่เพำะเลี้ยงในหลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช  
ผู้เก็บรวบรวมต้องมีควำมรู้ในพันธุ์พืชชนิดต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี รู้นิสัยของพืชรวมทั้งระบบกำรสืบพันธุ์ 
เพ่ือที่จะได้ทรำบควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมพืชที่สังเกตพบ ในกำรเก็บรักษำ กำรสุ่มตัวอย่ำง
นับเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญ เพรำะตัวอย่ำงที่ได้มำจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของควำมผันแปรทำงพันธุกรรม
ของประชำกร หลักในกำรพิจำรณำ คือ จ ำนวนเมล็ดที่จะเก็บจำกพืชแต่ละต้น จ ำนวนต้นพืชและ 
กำรกระจำยตวัในแต่ละบริเวณ  จ ำนวนบริเวณที่จะเก็บในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งจ ำนวนที่จะต้องเก็บ
ไม่คงที่ตำยตัวเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพเฉพำะอย่ำงในแต่ละกรณี แต่จุดมุ่งหมำยส ำคัญ  
น่ำจะอยู่ที่กำรเก็บรักษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมให้ได้สูงสุด  
 ในกำรเก็บตัวอย่ำงจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บข้อมูล (Field "Passport" Data) ซึ่งประกอบด้วย 
สภำพอำกำศ ลักษณะดิน ชนิดของพืชที่ขึ้นอยู่ร่วมกัน และโรคที่มีอยู่ในบริเวณที่เก็บตัวอย่ำง  
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จำกเกษตรกรผู้ปลูกซึ่งอำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
นักปรับปรุงพันธุ์พืชต่อกำรน ำไปใช้ในอนำคต กำรเก็บตัวอย่ำงในหลอด (In Vitro Conservation) 
เป็นกำรเก็บรักษำในสภำพปลอดเชื้อ จึงปลอดภัยจำกโรค แมลง และศัตรูพืชต่ำงๆ วิธีนี้ใช้เนื้อที่  
น้อยกว่ำกำรเก็บในสภำพอ่ืนๆ และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรเป็นวัตถุดิบในกำรปรับปรุง  
พันธุ์พืช กำรคัดเลือกพันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืช และกำรแลกแปลี่ยนพันธุ์พืช สำมำรถแก้ปัญหำ 
กำรขำดแคลนทรัพยำกรพันธุกรรมพืชได้  
 กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) หน้ำที่หลักของธนำคำรพืชพรรณ คือกำรอนุรักษ์เชื้อ 
พันธุ์พืช ให้อยู่ในภำวะที่พร้อมจะขยำยพันธุ์ได้ทันทีโดยไม่สิ้นสุด  แต่เนื่องจำกสถำนที่เก็บมักมี 
ขนำดจ ำกัด จึงอำจแบ่งกำรเก็บรักษำออกเป็นส่วนๆ คือ Base Collection เป็นกำรเก็บระยะยำว 
Active Collection เป็นกำรเก็บระยะปำนกลำง และ Working Collection หรือ Breeders 
Collection เป็นกำรเก็บระยะสั้น ซึ่งกำรเก็บรักษำทุกกรณีจะต้องมีเอกสำรระบุลักษณะเพ่ือ 
ควำมสะดวกในกำรค้นหำ  
 กำรอนุรักษ์อำจมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำพืชดังกล่ำวมีกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด
หรือขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศด้วย ซึ่งพืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ดโดยทั่วไปถ้ำเป็นกำรเก็บระยะยำว 
จะมีกำรลดควำมชื้นของเมล็ดจำกร้อยละ 12 ลงเหลือ ร้อยละ 5 และเก็บรักษำเมล็ดในภำชนะ 
ที่ป้องกันควำมชื้นได้ แต่ถ้ำต้องกำรเก็บเมล็ดให้ยังคงควำมงอกอยู่ได้นำนนับร้อยปีหรืออำจนำน  
กว่ำนั้น สำมำรถท ำได้โดยเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ -18   C ส่วนกำรเก็บรักษำแบบระยะปำนกลำง  
มีข้อแนะน ำว่ำให้เก็บเมล็ดที่มีควำมชื้นร้อยละ 5 ไว้ที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 15   C ในกรณีของข้ำว กำรเก็บ
รักษำแบบระยะปำนกลำงอำจเก็บรักษำได้นำนถึง 50 ปี กำรอนุรักษ์ โดยวิธีอ่ืนที่ได้มีกำรทดลองอยู่ 
ได้แก่กำรเก็บรักษำไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิ -196   C (Cryopreservation) เป็นต้น  
ส่วนพืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ พืชพวกนี้ได้แก่ไม้ผลชนิดต่ำงๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี่  กล้วย  
และพืชชนิดหัว เช่น มันฝรั่ง มันส ำปะหลัง เป็นต้น คุณลักษณะพิเศษของพืชประเภทนี้ คือ ได้ผ่ำน
กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ปลูกซึ่งท ำกำรคัดเลือกมำเป็นเวลำนำนนับร้อย 
นับพันปี และไม่เพียงแต่เป็นกำรคัดเลือกยีนที่ดีเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรคัดเลือกเอำองค์ประกอบที่
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เหมำะสมของยีนดีเอำไว้ด้วย องค์ประกอบของยีนเหล่ำนี้มักมีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซโกต ซึ่งสำมำรถ
รักษำสภำพเช่นนี้ให้คงอยู่ได้ด้วยกำรขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ พืชประเภทนี้หำกขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด 
จะเกิดกำรกลำยพันธุ์ในรุ่นลูกหลำน หรือมีลักษณะแตกต่ำงไปจำกรุ่นพ่อแม่ จึงไม่นิยมเก็บอนุรักษ์
พันธุ์พืชเหล่ำนี้ในรูปของเมล็ดพันธุ์ แต่จะใช้วิธีดังต่อไปนี้  

1. เก็บอนุรักษ์ไว้โดยกำรขยำยพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ โดยกำรปลูกรักษำไว้ในสวนพฤกษศำสตร์ 
ในสภำพธรรมชำติ Arboretum หรือ Gene Bank ภำคสนำม  

2. เก็บรักษำส่วนท่อนพันธุ์หรือหัว ในสภำพควำมชื้นและอุณหภูมิที่เหมำะสม แต่กำรเก็บ
อนุรักษ์โดยวิธีนี้ใช้กับกำรเก็บรักษำระยะสั้นและระยะกลำง หรือใช้ร่วมกับ Genebank ภำคสนำม  

3. ใช้ เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีนี้อำจเก็บรักษำอยู่ ในสภำพเย็นจัด (Cryo- 
Preservation) ซึ่งพบว่ำเซลล์พืชจะหยุดขบวนกำรแบ่งเซลล์ และคุณภำพของสำรพันธุกรรม 
อำจถูกจ ำกัด หรือเก็บภำยใต้สภำพแวดล้อมที่พืชมีกำรเจริญเติบโตช้ำลง (Slow-Growth System)  
ซึ่งเหมำะสมกบักำรเก็บรักษำระยะสั้นและระยะกลำง  
 กำรท ำให้อยู่ในสภำพเยำว์วัยและกำรขยำยพันธุ์ (Rejuvenation and Multi-Plication) 
เมล็ดที่เก็บรักษำไว้เป็นเวลำนำน ควำมสำมำรถในกำรงอกจะลดลง จึงควรมีกำรน ำมำปรับปรุงให้เป็น
เมล็ดที่มีควำมใหม่หรืออยู่ในสภำพเยำว์วัย เป็นระยะๆ กำรกระท ำดังกล่ำวจะมีควำมถี่มำกน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์พืช กำรที่จะท ำให้สภำพเยำว์วัยยำวนำนที่สุดได้นั้น จ ำเป็นต้องมี 
กำรทดสอบควำมงอก กล่ำวคือ ควรจะต้องน ำเมล็ดไปปลูกใหม่ เมื่อควำมงอกของเมล็ดเริ่มลดน้อยลง 
ซึ่งเป็นกำรขยำยพันธุ์ไปด้วย สิ่งที่จ ำเป็นต้องระมัดระวังในกำรท ำขั้นตอนนี้ คือ 

1. ป้องกันกำรปะปนทำงพันธุกรรม (Gnetic Contamination) ซึ่งต้องพิจำรณำจำกชนิด
ของพืชเป็นส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอัตรำกำรผสมข้ำมสำยพันธุ์  

2. ป้องกันมิให้เกิดโรคในระหว่ำงกำรปลูกขยำย  
3. สถำนที่ปลูกจะต้องมีสภำพนิเวศคล้ำยคลึงกับสภำพที่ เคยเก็บเมล็ดให้มำกที่สุด 

เพ่ือป้องกันกำรเกิดกำรคัดเลือกจนท ำให้ควำมถี่ของอัลลีลเปลี่ยนแปลง หรืออัลลีลบำงชนิดอำจถูก
ก ำจัดออกไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอัลลีลที่อ่อนไหวต่อสภำพดิน สภำพอำกำศ ช่วงแสง อุณหภูมิ  

กำรประเมินคุณค่ำของพันธุ์ (Evaluation) กำรประเมินคุณค่ำของพันธุ์เริ่มท ำตั้งแต่ตอน 
เริ่มเก็บสะสม และต้องท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่มีวันจบสิ้นจนกว่ำพันธุ์นั้นจะหมดไป ระยะเวลำในกำร
ประเมินค่อนข้ำงยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูลว่ำเร็วหรือช้ำ แต่ถือเป็นหลักโดยทั่วไป
ว่ำ ยิ่งท ำกำรประเมินมำกเท่ำไรยิ่งดีเท่ำนั้น กำรประเมิน อำจท ำหลำยด้ำน ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร 
รูปทรงสัณฐำน ชีวเคมี เซลล์วิทยำ โรค โดยระบุลักษณะที่มีควำมส ำคัญและลักษณะที่มีประโยชน์ 
(Descriptor) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะเลือกเอำไปใช้ ปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ที่อำจระบุ
ลักษณะประจ ำพันธุ์ เช่น DNA Fingerprint, Zymotype และควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม 
ระหว่ำงประชำกร 

กำรจัดระเบียบข้อมูลและเอกสำร (Documentation) กำรจัดระเบียบเอกสำรที่ดีจะท ำให้
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลมีประสิทธิภำพดี กำรจัดเก็บด้วยระบบข้อมูลที่ดีจะท ำให้กำรสืบค้นข้อมูล
เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและที่ต้องค้นหำอยู่เป็นจ ำนวนมำก ข้อมูลเหล่ำนี้
อำจมีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงแหล่งสะสม Germplasm ในส่วนต่ำงๆ ของโลก ศูนย์รวมพันธุ์พืช 
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แต่ละศูนย์อำจมีระบบจัดเก็บ รวมทั้งลักษณะกำรเขียนข้อมูลแตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็นปัญหำต่อกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

กำรแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช (Exchange) จุดประสงค์ของกระบวนกำรทั้งหมดที่ท ำมำตั้งแต่ต้น
คือกำรใช้ประโยชน์ของตัวอย่ำงที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลของนักปรับปรุงพันธุ์ พืช กำรแลกเปลี่ยนกัน 
เพ่ือใช้ประโยชน์จึงเป็นจุดมุ่งหมำยสูงสุดของแหล่งสะสมเชื้อพันธุ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีควำมร่วมมือ 
ซึ่งยึดถือกันเป็นข้อตกลงสำกลระหว่ำงประเทศ ตัวอย่ำงที่แลกเปลี่ยนกันจะต้องมีกำรรับประกันว่ำ  
ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและทดสอบแล้วว่ำได้มีกำรลดควำมเสี่ยงในด้ำนกำรระบำดของโรคและศัตรูพืช 
กำรขนย้ำยเชื้อพันธุ์พืชที่เพำะเลี้ยงไว้ในหลอด จะช่วยลดควำมเสี่ยงในด้ำนนี้ได้ดี และเป็นวิธีที่ได้รับ
กำรยอมรับโดยทั่วไป14 
 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรโลกควำมต้องกำรในสิ่งอุปโภคและบริโภคย่อมเพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับ และพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้เป็นอำหำรและปัจจัยอ่ืนในกำรด ำรงชีวิต  
ดังนั้น กำรปรับปรุงพันธุ์พืชจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อมนุษย์  จึงมีกำรพยำยำมที่จะพัฒนำ 
พันธุ์พืชเพ่ือให้ได้ผลิตผลที่ดี ปรำศจำกกำรรบกวนจำกแมลง และสำมำรถต้ำนทำนโรคได้เป็นอย่ำงดี 
หำกบนพ้ืนโลกปรำศจำกพืช สัตว์โลกจะมีชีวิตอยู่อย่ำงไรท่ำมกลำงควำมแห้งแล้งและควำมร้อน  
ที่ไม่มีควำมร่มเย็นจำกพืช จำกควำมส ำคัญของพืชที่มีผลต่อกำรด ำรงชีวิตมนุษย์ดังกล่ำว ท ำให้มีกำร
น ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำใช้กับกำรพัฒนำพันธุ์พืชจึงท ำให้นักวิจัยและพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช
พยำยำมคิดค้นหำวิธีปรับปรุงพันธุ์พืชให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด กำรปรับปรุงพันธุ์พืช  
เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติดีต้องอำศัยนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่มีกำรน ำพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกำรถอดล ำดับจีโนม 
ของพืช ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยเป็น
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ด้วยกำรอำศัยข้อมูลจำกกำรสังเกตลักษณะธรรมชำติ
ของสิ่งมีชีวิตที่มีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมซึ่งเกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กำรสลับที่และ
รวมตัวกันใหม่ของสำรพันธุกรรมท ำให้เกิดองค์ประกอบทำงพันธุกรรมของจีโน (Genome) ในรูปแบบ
ที่ต่ำงกัน15 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลและข้อมูลจีโนมจะแตกต่ำงจำกกำรตัดต่อ
พันธุกรรม กำรตัดต่อพันธุกรรมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับเบสแบบข้ำมสปีชีส์  ด้วยกำรน ำยีนของ
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใส่เข้ำไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยผสมพันธุ์ได้ในธรรมชำติ แต่กำร
ปรับปรุงพันธุ์โดยเครื่องหมำยโมเลกุลจะอำศัยควำมหลำกหลำยในธรรมชำติของสปีชีส์นั้นมำปรับปรุง 
เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องกำร ส ำหรับล ำดับขั้นตอนกำรถอดจีโนม 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ  

                                                           
14มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมพืช, ย่อหน้ำที่ 1, ค้นวันที่ 25 

มกรำคม 2558 จำก http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t3.html 
15สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง, นักวิทย์รุ่นใหม่ตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์พืช,  ค้นวันที่ 25  

มกรำคม 2558 จำก www.biotec.or.th/TH/index.php/annouced-thai/news.../ 
20_annouce? 

http://www.biotec.or.th/TH/index.php/annouced-thai/news.../20_annouce?...ค้น
http://www.biotec.or.th/TH/index.php/annouced-thai/news.../20_annouce?...ค้น
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ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ หำกำรเรียงตัวของคู่เบส (Sequenced) ซึ่งท ำโดยกำรตัดเส้น DNA  
เป็นชิ้นๆ แล้วป้อนเข้ำสู่เครื่องอ่ำนอัตโนมัติเหมือนกับกำรแกะตัวอักษรทีละตัว  

ขั้นตอนที่สอง คือ น ำ DNA ที่แกะแล้วมำเรียงล ำดับใหม่ จนกระทั่งได้ล ำดับคู่เบสของ DNA 
ที่ยำวขึ้นทั้งหมด และ 

ขั้นตอนที่สำม คือ กำรระบุต ำแหน่งของยีน เมื่อทรำบกำรเรียงล ำดับของ DNA ทั้งหมดแล้ว
ท ำกำรค้นหำต ำแหน่งของยีนซึ่งอำจมีกำรเปรียบเทียบกับยีนที่รู้จัก 

1. อย่ำงไรก็ตำมมีองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
เนื่องจำกงำนปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช่วิชำกำรแขนงหนึ่งแขนงใดโดยเฉพำะ แต่เป็นงำนที่ต้องน ำควำมรู้
ในวิชำกำรแขนงต่ำงๆ มำประยุกต์ และผสมผสำนเข้ำด้วยกัน วิชำกำรท่ีส ำคัญ ๆ ได้แก่16  

2. พืชกรรม สิ่งส ำคัญประกำรแรก นักปรับปรุงพันธุ์จะต้องรู้จักปลูกพืชให้เจริญเติบโต  
จนออกดอก และตกผลได้ จะต้องมีใจรักต้นไม้ และอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้ที่ตนต้องกำรปรับปรุงพันธุ์ 
อยู่เสมอ สิ่งที่ขำดไม่ได้คือ ควำมขยัน อดทน และช่ำงสังเกต  

3. พฤกษศำสตร์ คือควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับลักษณะ และวงจรชีวิตของพืช เป็นสิ่งที่ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชควรทรำบ วิชำกำรเหล่ำนี้ได้แบ่งออกเป็นแขนงต่ำงๆ ดังนี้ เช่น อนุกรมวิธำน 
(กำรศึกษำวิธีกำรจ ำแนกชนิด และจัดหมวดหมู่ของพืช) ภำยวิภำค (กำรศึกษำโครงสร้ำงภำยในและ
ส่วนประกอบของเซลล์และส่วนต่ำงๆ ของพืช) พฤกษชีพวิทยำ (กำรศึกษำกระบวนกำรเติบโตของพืช) 
สรีรวิทยำ (กำรศึกษำว่ำด้วยคุณสมบัติและกำรกระท ำหน้ำที่ของอินทรีย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่วนของพืช) 
เป็นต้น  

4. พันธุ์ศำสตร์เป็นวิชำที่จ ำเป็นยิ่ง ของกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในปัจจุบัน เพรำะกำรผสมพันธุ์ 
และคัดเลือกพันธุ์พืช จะอำศัยหลักและกฎเกณฑ์ของพันธุศำสตร์  และกลไกของยีนและโครโมโซม  
ซึ่งเป็นตัวควบคุมลักษณะต่ำงๆ ของพืช  

5. โรคพืชวิทยำควำมต้ำนทำนโรคพืชหลำยชนิด เป็นลักษณะที่ควบคุม โดยกลไกของ 
พันธุศำสตร์ และกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ต้ำนทำนโรคพืชได้ เป็นสิ่งที่สำมำรถท ำได้ ดังนั้นควำมรู้
เกี่ยวกับโรคพืช จึงเป็นวิชำกำรท่ีจ ำเป็นอีกแขนงหนึ่ง  

6. กีฎวิทยำเช่นเดียวกับโรคพืช ควำมรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชในด้ำนต่ำงๆ จึงมีควำมส ำคัญ  
7. ชีวเคมี กำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภำพเฉพำะหลำยด้ำน เช่น ด้ำนควำมหอมของ 

เมล็ดข้ำวเจ้ำ และคุณภำพในกำรท ำอำหำรของข้ำวสำลี เป็นต้น  เป็นลักษณะที่เกิดจำกชีวเคมี  
และถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมได้  

8. สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง กำรทดสอบ หรือเปรียบเทียบผลิตผล และคุณภำพของ
พืชสำยพันธุ์ต่ำงๆ ในระดับไร่นำ จ ำเป็นจะต้องมีวิธีกำรที่ถูกต้อง ลดควำมปรวนแปร หรือเบี่ยงเบน  
ที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภำยนอก และควำมอคติของมนุษย์ ในกำรคัดเลือกวิธีกำรดังกล่ำวนี้ 
ปัจจุบันต้องอำศัยควำมรู้ทำงวิชำสถิติ และกำรวำงแผนกำรทดลอง  

                                                           
16“ส่วนของพืชที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืช,” ใน สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน, ย่อหน้ำที่ 1,  

ค้นวันที่ 31 มกรำคม 2558 จำก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? 
book=17&chap=9&page=t17-9-infodetail03.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php
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9. วิชำอ่ืนๆ นอกจำกวิชำกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้แล้ว ยังมีวิชำกำรอ่ืนๆ ที่อำจจ ำเป็นต้อง
เกี่ยวข้อง หรือเข้ำใจรำยละเอียดในแขนงวิชำที่ลึกซึ้งลงไปอีก  ถ้ำหำกนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องกำร
ท ำงำนเจำะลึกลงไปในสำขำนั้นๆ เช่น วิศวกรรมเกษตร หรือเครื่องจักรกลกำรเกษตร หรือควำมรู้ 
ในด้ำนเซลล์วิทยำ กำรเพำะเนื้อเยื่อของพืช เป็นต้น 

ส่วนของพืชที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนต่ำงๆ ของพืชชั้นสูงทั่วไป อำจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ใช้ในกำรเจริญเติบโต ได้แก่ ส่วนต่ำงๆ เช่น ล ำต้น กิ่ง ก้ำน ใบ รำก หัวและเหง้ำ เป็นต้น 
และส่วนที่ใช้ในกำรผสมพันธุ์หรือกำรปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ ดอก พืชจะออกดอก เมื่ออำยุอยู่ในวัย 
ที่เหมำะสมกับกำรผสมพันธุ์ หรือแพร่พันธุ์ เช่น ข้ำวเจ้ำจะออกดอก เมื่ออำยุประมำณ 40-60 วัน 
และมะม่วงแก้วจะออกดอก เมื่ออำยุประมำณ 3 ปี เป็นต้น 

กำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยกำรสกัด (Plant Breeding) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
องค์ประกอบทำงพันธุกรรมของพืช เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร17

กล่ำวคือ มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำพันธุ์เดิมที่เป็นอยู่ สำมำรถเพ่ิมผลผลิตให้ผลผลิตที่มีคุณค่ำสูง มีสี  
ขนำดรูปทรง รสชำดเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำด มีอำยุเก็บเกี่ยวสั้น รูปทรงของต้นเป็นไป 
ตำมควำมต้องกำร ล ำต้นแข็งแรงหักล้มยำก ทนทำนต่อสภำพแวดล้อม ต้ำนทำนต่อโรคและ 
แมลงศัตรู  เป็นพันธุ์ที่มีคุณภำพทำงด้ำนโภชนำกำรตรงตำมควำมต้องกำรทำงกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม18 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรต่ำงก็พยำยำมแสวงหำพันธุ์พืชที่ดีที่สุดมำท ำกำร
เพำะปลูก เพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของตนเอง ดังนั้นนักกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจึงมีควำมส ำคัญต่อสังคม 
 กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชมีมำเป็นเวลำนำนแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มปลูกพืชเป็นอำหำรและ 
เพ่ือน ำมำมำใช้ประโยชน์อ่ืนๆ โดยแรกเริ่มนั้นต้องอำศัยกำรสังเกตและควำมช ำนำญส่วนตัวของ
เกษตรกรที่จะทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงในพืชที่ปลูก กำรเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชในช่วงแรกจะเกิด
จำกกำรกลำยพันธุ์ตำมธรรมชำติ (Pontaneous Mutation) ที่จะสำมำรถสังเกตเห็นได้เด่นชัด 
มำกขึ้นเรื่อยๆ ในทุกฤดูกำลที่ปลูกเกษตรกรจึงสำมำรถคัดเลือกลักษณะพันธุ์พืชใหม่ที่ดีไว้ท ำพันธุ์
ต่อไป แต่โอกำสที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นเองนั้น มีควำมเป็นไปได้น้อยมำกและต้องใช้ระยะเวลำ
ยำวนำน กำรปรับปรุงพันธุ์จึงเป็นไปอย่ำงช้ำๆ19 ในปี ค.ศ.1694 นักวิทยำศำสตร์ชื่อ รูดอร์ฟ เจคอบ 
คำมำลำเรียส (Rudolf Jakob Camerarius หรือ Camerer) ได้ค้นพบเพศในพืชขึ้นจึงเริ่มมีกำรน ำ
พันธุ์พืชมำผสมกันเพ่ือให้ลักษณะต่ำงๆ ของพืชกระจำยตัวให้เห็นเด่นชัด มีกำรน ำเอำพันธุ์พืช 
ในสำยพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมำผสมข้ำมสำยพันธุ์ (Cross Breeding) เกิดเป็นฟีโนไทพ์ (Phenotype) 
ใหม่ๆ เพ่ือให้ได้สำยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ไม่สลับซับซ้อนมำกนัก  
แต่กำรปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีกำรนี้มีอุปสรรคที่ต้องใช้เวลำนำนในกำรควบคุมคุณสมบัติของ  

                                                           
17ชยพร  แอคะรัตน์, หลักกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  ภำคทฤษฎีและปฏิบัติกำร (กรุงเทพฯ:

สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล, 2544), หน้ำ 1-2. 
18เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, หลักกำรปรับปรุงพันธุ์พืช (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์, ม.ป.ป.), หน้ำ 1-2. 
19นพพร  สำยัมผล, เทคนิคกำรปรับปรุงพันธุ์ (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 

2543), หน้ำ 2. 
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พันธุ์พืชให้เป็นไปตำมที่ต้องกำร20 ในปี ค.ศ.1866 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Johann Mendel) 
ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดลักษณะจำกพ่อแม่ไปยังลูกหรือกฎแห่งกำรถ่ำยทอด 
ทำงพันธุกรรม21 โดยเริ่มจำกกำรทดลองพืชถั่ว เป็นชนิดแรก กำรเปลี่ยนแปลงตำมหลักเกณฑ์ 
ของเมนเดล (Mendelian Variation) คือ พันธุ์พืชย่อมมีควำมคงที่ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงจนกว่ำ 
จะได้ผสมกับพันธุ์พืชอ่ืน เมื่อมีกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์พืชเดิม ก็จะท ำให้เกิด
ลักษณะใหม่ๆ ขึ้นท ำให้ประชำกรพืชมีควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม22 

กำรคัดเลือกพันธุ์จะท ำให้พืชมีวิวัฒนำกำรต่ำงไปจำกเดิมเรื่อยๆ โดยแบ่งเป็นกำรคัดเลือก
พันธุ์โดยธรรมชำติ (Natural Selection) เช่น กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่ทนต่อสภำพ 
ดินฟ้ำอำกำศเพ่ือให้พืชยืนต้นอยู่ได้ และกำรคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์ (Artificial Selection)  
โดยเลือกเฉพำะต้นที่มีลักษณะตำมควำมต้องกำร อย่ำงไรก็ดี  กำรคัดเลือกพันธุ์ไม่จ ำเป็นต้องได้ 
ผลลัพธ์เช่นเดียวกันเสมอไป ทฤษฎีนี้ ได้ถูกน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ พืชอย่ำงแพร่หลำย 
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมำ วิทยำกำรด้ำนกำรปรับปรุงพันธุพืชมีควำมก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อยๆ 
นักวิทยำศำสตร์เริ่มมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของยีน (Gene) ซึ่งเป็นหน่วยทำงพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด23 มีกำรค้นพบวิธีกำรต่ำงๆ ทำงชีวเคมีเช่น กำรแยกเอนไซม์ที่ใช้สังเครำะห์ 
DNA กำรตัดต่อยีนเพื่อสร้ำง DNA สำยผสม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทคนิคทำงพันธุวิศวกรรม (Genetic 
Engineering) ที่ได้พัฒนำต่อมำอย่ำงรวดเร็ว24 

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น มีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ พ้ืนฐำนของ 
พันธุศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้25 

1.  ควำมปรวนแปรของพันธุ์หรือกำรกลำยพันธุ์ของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช คือ กำรผสม
และคัดเลือกพันธุ์พืช เพ่ือให้ได้พืชที่ลักษณะที่ดี ตำมที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องกำร หรือดีกว่ำพันธุ์พืช
ที่มีอยู่เดิม และสำมำรถน ำพันธุ์ไปขำยพันธุ์ต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง 
รสชำดอร่อย และผลใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น กำรคัดเลือกจึงท ำได้จำกกำรคัดเลือกพันธุ์พืชที่มีอยู่ 
ตำมธรรมชำติ หรือท ำให้พืชมีควำมปรวนแปรหรือกลำยพันธุ์มำกๆ ด้วยกำรผสมพันธุ์ หรือวิธีกำรอ่ืนๆ 
กำรคัดเลือกพันธุ์บำงลักษณะก็ท ำได้ง่ำย เช่น จำกสีหรือลักษณะของเมล็ดเป็นต้น แต่บำงลักษณะก็ท ำ
ได้อยำก เช่น ผลผลิตต่อไร่ ปริมำณน้ ำมันในเมล็ด หรือน้ ำตำลในอ้อยเป็นต้น กำรที่พืชในชั่วลูก 

                                                           
20นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้ำ 198. 
21นพพร  สำยัมผล, เรื่องเดิม, หน้ำ 3. 
22เทอด  เจริญวัฒนำ, กำรปรับปรุงพันธุ์พืช (ขอนแก่น: มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2547), หน้ำ 

11-12. 
23นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้ำ 198. 
24สุรินทร์  ปิยะโชคณำกุล, พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ภำควิชำพันธุศำสตร์ คณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน, ม.ป.ป.), หน้ำ 1. 
25“พ้ืนฐำนของพันธุศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพันธุ์,” ใน สำรำนุกรมส ำหรับเยำวชน, 

ย่อหน้ำที่ 1, ค้นวันที่ 31 มกรำคม 2558 จำก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book 
/book.php?book=17&chap=9&page=t17-9-infodetail05.html 



18 
 

ชั่วหลำนมีลักษณะถ่ำนทอดเหมือนพ่อแม่ค่อนข้ำงมำกนั้น เรำเรียกว่ำ “กรรมพันธุ์” (Herdity)  
ของพืชชนิดนั้น แต่ถ้ำมีควำมแตกต่ำงจำกพ่อแม่มำกเรำเรียกควำมแตกต่ำงนั้นว่ำ “ควำมปรวนแปร”  
หรือ “กำรกลำยพันธุ์” (Variation) ควำมปรวนแปรอำจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พันธุกรรม 
(Genetic) เป็นปัจจัยที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ และมี “หน่วยกรรมพันธุ์” เป็นหน่วย 
คุมลักษณะเล็กสุดเรียกว่ำ “ยีน” (Gene) ที่ตั้งอยู่ใน “โครโมโซม” (Chromosome) ซึ่งอยู่ในเซลล์ 
ของพืช พืชจะมีลักษณะ ดี เลว เล็ก ใหญ่ หรือสีแดง ขำว ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของพืชชนิดนั้น 
ลักษณะพันธุกรรมสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ลูกหลำนได้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ท ำให้ลักษณะภำยนอก
ของพันธุ์พืชชนิดต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงไปจำกลักษณะที่ควบคุมโดยพันธุกรรม ปัจจัยเหล่ำนี้  ได้แก่  
สภำพสิ่งที่อยู่แวดล้อมพืช เช่น ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ควำมชุ่มชื้นในดิน อุณหภูมิของบรรยำกำศ 
โรคและศัตรูของพืช ปัจจัยเหล่ำนี้อำจท ำให้ พืชมีขนำดใหญ่ โตเร็ว หรือมีรสชำติ ดี เลว กว่ำลักษณะ 
ที่แท้จริงได้ แต่เป็นลักษณะที่ไม่ถ่ำยทอดไปสู่ชั่วลูกหลำน กำรคัดเลือกพันธุ์พืช จึงจ ำเป็นต้อง 
มีวิธีกำรเลือกพันธุ์พืชให้ได้พืชลักษณะดี ที่เกิดจำกกำรควบคุมทำงพันธุกรรมอย่ำงแท้จริง เพ่ือให้
ลักษณะดีของพืชเหล่ำนั้น สำมำรถถ่ำยทอดไปปรำกฏแก่พืชในชั่วลูกหลำนได้อย่ำงแน่นอน และคงอยู่
ตลอดไป  

2.  กลไกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรม ลักษณะทำงพันธุกรรมของพืชถูกควบคุมด้วย
พฤติกรรมของ “โครโมโซม” และ “ยีน” ซึ่งอยู่ใน “นิวเคลียส” หรือศูนย์ชีวิตของเซลล์ทุกเซลล์ 
ที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนต่ำงๆ ของต้นพืช พืชแต่ละชนิดจะมีจ ำนวนโครโมโซมในเซลล์เจริญเติบโต
จ ำนวนคงที่เท่ำกันทุกเซลล์เป็น 2 เท่ำ (2n) ของจ ำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ (n) เช่น ข้ำว  
มีจ ำนวนโครโมโซม (2n) = 24 และข้ำวโพดมีจ ำนวนโครโมโซม = 20 เป็นต้น “ยีน” เป็น  
“หน่วยกรรมพันธุ์” ซึ่งควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะของพืช และอยู่ในโครโมโซมในต ำแหน่งที่
แน่นอน ลักษณะทั้งภำยนอก และภำยในของพืชแต่ละต้นจะแตกต่ำงกันไป หรือคล้ำยคลึงกัน ขึ้นอยู่
กับชนิดและจ ำนวนของ "“ยีน” ในโครโมโซมของพืชนั้นๆ เมื่อพืชมีอำยุถึงระยะสืบพันธุ์ เซลล์เชื้อตัวผู้
ที่เกสรตัวผู้ และเซลล์ไข่ที่เกสรตัวเมีย ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ จะแบ่งตัวเอง และลดจ ำนวนโครโมโซม
เหลือเพียงครึ่งเดียวของเซลล์เจริญเติบโตตำมปกติ ดังนั้น เมื่อต้นพืชผสมพันธุ์กัน เซลล์เชื้อตัวผู้และ
เซลล์ไข่จะผสมกันจนเกิดเป็น เซลล์ของพืชชั่วลูกที่มีจ ำนวนโครโมโซมเท่ำกับ จ ำนวนโครโมโซมของ
พืชชนิดนั้นเหมือนเดิม และจะเจริญพัฒนำต่อไปเป็นเมล็ดพืชและเจริญ เติบโตเป็นต้นพืชชนิดนั้น 
ในที่สุด โดยที่พืชชั่วลูกได้รับ “ยีน” จำกเซลล์พ่อ และเซลล์แม่ ดังนั้น ลักษณะของลูกจะมีลักษณะ
กึ่งกลำงระหว่ำงพ่อกับแม่ แต่พืชในชั่วหลำนจะกลำยพันธุ์ไปอีกหลำยพันธุ์ แต่ละพันธุ์ จะมีลักษณะ
พันธุกรรมแตกต่ำงกันออกไป บำงต้นอำจจะเหมือนพ่อ บำงต้นอำจจะเหมือนแม่ บำงต้นจะคล้ำยพ่อ
กับแม่ปนกัน บำงต้นก็เป็นพันธุ์แท ้บำงต้นก็เป็นพันธุ์ลูกผสม ตำมกลไกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรม
ของพืชชนิดนั้นๆ นักปรับปรุงพันธุ์จะอำศัยควำมปรวนแปร และกลำยพันธุ์ดังกล่ำวมำใช้ใ 
ห้เป็นประโยชน์ โดยจะพยำยำมเลือกพืชชั่วหลำน เหลน หรือชั่วหลังๆ ที่มีลักษณะดีที่ต้องกำรเอำไว้ 
เพ่ือน ำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกใช้ประโยชน์ต่อไป  

3.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมภำยหลังกำรผสมพันธุ์ หลักกำรผสมพันธุ์ดังกล่ำว  
นักปรับปรุงพันธุ์สำมำรถผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์พืชใหม่ หรือปรับปรุงพันธุ์ให้ดีกว่ำพันธุ์เดิมได้  
โดยกำรน ำลักษณะที่ดีที่อยู่ในพืชต่ำงพันธุ์กัน มำผสมรวมกัน  แล้วพยำยำมคัดเลือกให้ได้พันธุ์ 



19 
 

ที่มีลักษณะที่ดี แต่กำรสืบทอดลักษณะทำงพันธุกรรม หรือที่เรียกว่ำ “กรรมพันธุ์” ของพืชชนิดนั้น  
จะเป็นตำมกฎของกรรมพันธุ์ ซึ่งค้นพบ เมื่อ พ.ศ.2409 (ค.ศ.1866) โดยนักบวชชำวออสเตรีย ชื่อ  
เกรกรอร์ เมนเดล ซึ่งเป็นหลักวิชำพันธุศำสตร์ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในระยะต่อๆ มำจนถึงปัจจุบัน 
แต่หลักเกณฑ์ที่เมนเดลค้นพบนั้นเป็นกรรมพันธุ์ง่ำยๆ เพรำะลักษณะที่ศึกษำมีเพียง 1-2 ลักษณะ 
และควบคุมด้วย “ยีน” เพียง 1-2 คู่เท่ำนั้น ซึ่งเรียกว่ำ “ลักษณะทำงคุณภำพ” ที่มองเห็นได้ง่ำยๆ 
ภำยนอก เช่น ควำมสูงต่ ำของต้น สีของดอกและเมล็ด เป็นต้น เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วลูกหลำนก็จะ
กระจำยกลำยพันธุ์ออกเป็นต้นพืชชนิดต่ำงๆ ไม่กี่ชนิด ในกรณีที่ลักษณะบำงอย่ำงควบคุมด้วย “ยีน” 
หลำยคู่ และส่วนมำกเป็นลักษณะที่ไม่สำมำรถมองเห็นจำกภำยนอก เช่น ผลผลิตต่อไร่ ปริมำณน้ ำมัน
ในเมล็ด เป็นต้น ลักษณะที่ปรำกฏ ในชั่วหลังๆ ก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเหมือนพ่อหรือ แม่ แต่มักจะค่อยๆ 
กลมกลืนระหว่ำงพ่อแม ่นอกจำกนี้จ ำนวนต้นพืชในชั่วหลังๆ ก็จะมีกำรกระจำยกลำยพันธุ์หลำกหลำย
ออกไปเป็นพันธุ์ต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ลักษณะดังกล่ำวนี้นัก ปรับปรุงพันธุ์พืชเรียกว่ำ “ลักษณะทำง
ปริมำณ” กำรคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ จะค่อนข้ำงยำก และใช้เวลำนำนกว่ำกำรคัดเลือก 
“ลักษณะทำงคุณภำพ” ซึ่งควบคุม โดย “ยีน” น้อยตัว และจะต้องใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงกันเป็นพิเศษ  

4. กำรเพ่ิมควำมปรวนแปรทำงพันธุกรรมควำมปรวนแปรทำงพันธุกรรมถือว่ำ เป็นวัตถุดิบ 
ในกำรปรับปรุงพันธ์ ยิ่งกลุ่มพืชมีควำมแปรปรวนสูงเพียงใด โอกำสที่จะปรับปรุงให้ได้พันธุ์พืชที่ดีมำก
ขึ้นเพียงนั้น นักปรับปรุงพันธุ์จึงพยำยำมเพ่ิมควำมปรวนแปรของพันธุ์ให้มำกขึ้น  ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
ดังนี้  1. กำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพืชพันธุ์ต่ำงๆ ภำยในพืชชนิดเดียว และรวมทั้งกำรพยำยำมที่จะผสมกับ
พืชต่ำงชนิด และต่ำงสกุลกัน  2. กำรเกิดกำรผ่ำเหล่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงโครโมโซม ซึ่งอำจจะเกิด
เองตำมธรรมชำติ หรือเกิดโดยกำรกระท ำของมนุษย์ใช้สำรเคมีหรือรังสีต่ำงๆ บังคับ   3. กำรเพ่ิม
จ ำนวนโครโมโซม คล้ำยคลึงกับกำรผ่ำเหล่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรกระท ำของมนุษย์ ให้จ ำนวนโครโมโซม
ในพืชเพ่ิมข้ึนโดยใช้สำรเคมีบังคับ 
 กำรพัฒนำปรับปรุงสำยพันธุ์ของพืชไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียงกำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธี กำร
ธรรมดำหรือแบบดั้งเดิม (Conventional Breeding) ที่ไม่สำมำรถยกระดับพันธุ์พืชได้อีกเท่ำนั้น  
แต่ได้น ำควำมรู้ด้ำนพันธุศำสตร์สมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) มำใช้ในกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งท ำให้กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นไปอย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ้น26 กำรปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่เพ่ือให้มีคุณสมบัติดีขึ้นนั้น สร้ำงประโยชน์อย่ำงมำกมำย เพรำะพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติดี 
จะช่วยเพ่ิมผลผลิตที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่ชนิดหนึ่งนั้นต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนประมำณ 10-15 ปี และต้องอำศัยเงินลงทุน
จ ำนวนมำก แต่ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรน ำเอำส่วนขยำยพันธุ์พืชมำจ ำหน่ำยในครั้งแรกนั้น 
ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ลงทุนไป เนื่องจำกพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถน ำไปขยำยพันธุ์ได้
เป็นจ ำนวนมำกดังนั้น เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์พืชไปแล้วผู้ซื้อสำมำรถน ำเอำส่วนขยำยพันธุ์
เหล่ำนั้นไปขยำยพันธุ์ต่อไปอีกได้โดยไม่จ ำกัด นักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงเรียกร้องให้มีกำรน ำระบบ
ทรัพย์สินทำงปัญญำมำใช้ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืช27 

                                                           
26นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้ำ 199. 
27เรื่องเดียวกัน. 
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 นักปรับปรุงพันธุ์พืช หมำยถึง นักวิทยำศำสตร์ผู้วิจัยพัฒนำพันธุ์พืชโดยน ำควำมรู้ทำงด้ำน 
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่มี
คุณสมบัติดีตำมต้องกำร ทั้งนี้ กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต มีผลมำจำก 2 ปัจจัยหลัก  
คือ ปัจจัยด้ำนพันธุกรรมและปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งพันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยยีนที่ถ่ำยทอดมำ
จำกบรรพบุรุษจำกรุ่นสู่รุ่น ขณะเดียวกันควำมแตกต่ำงในล ำดับเบสของยีนจะส่งผลถึงลักษณะ 
ที่แสดงออกในรุ่นถัดไป28 ควำมท้ำทำยของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโลก จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศไม่เป็นไปตำมฤดูกำล ส่งผลให้กำรผลิต  
พืชผล ได้รับผลกระทบท ำให้ไม่สำมำรถสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มีปริมำณเพ่ิมขึ้นได้  
ซึ่งจะเกิดปัญหำควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือให้สำมำรถ  
ที่จะปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ซึ่งสิ่งที่ควรค ำนึกถึง คือ ชนิดของพืชที่มีควำม 
เป็นไปได้ ในกำรปรับปรุงพันธุ์ และมีแหล่งของพันธุกรรมที่จะสำมำรถพัฒนำให้ตรงควำมต้องกำร 
ของตลำดโลกมำกที่สุด29  
 

2.1.1  เทคโนโลยีชีวภำพกับกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ 
 ปัจจุบันนี้ประชำกรของโลกได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำในทำง
กำรแพทย์ ควำมต้องกำรอำหำรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันมนุษย์ได้เริ่มตระหนัก 
ถึงควำมส ำคัญของสมดุลทำงธรรมชำติ และได้เริ่มเรียนรู้ถึงผลของกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงขำดควำมระมัด 
ระวัง และได้ทรำบว่ำกำรเพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือกำรตอบสนองทำงด้ำนผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นสิ่งที่  
ไม่สำมำรถกระท ำได้อีกต่อไป กำรที่จะสำมำรถสนองวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้ทำงหนึ่งก็คือ กำรพัฒนำ
งำนทำงด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช โดยน ำเทคโนโลยีทำงชีวภำพมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือให้ได้ 
พืชที่มีคุณลักษณะที่ดี30 ซึ่งกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  คือ  กำรน ำเอำหลักของวิชำพันธุศำสตร์มำใช้ 
เพ่ือท ำให้พืชที่เรำศึกษำมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่ำเดิม ตำมจุดประสงค์ของผู้ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  
ซึ่งอำจจะเป็นกำรเพ่ิมผลผลิตให้มำกขึ้นในสภำพแวดล้อมหนึ่งๆ หรือเพ่ือให้พืชสำมำรถเจริญเติบโต  
ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ จะพัฒนำไปจนครบวงจรชีวิตได้ นั้น  
มีปัจจัยส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องคือ ยีนหรือพันธุกรรมและสภำพแวดล้อม31    
 นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ เทคโนโลยีชีวภำพ ไว้อย่ำงมำกมำย  
แตกต่ำงกันไป พอสรุปได้ว่ำ เทคโนโลยีชีวภำพเป็นกำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ หรือ

                                                           
28สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง, เรื่องเดิม. 
29เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, “ควำมท้ำทำยของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภำยใต้กำร 

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก กรณีศึกษำกำรปรับปรุงมันส ำปะหลัง,”  แก่นเกษตร 39  ฉบับ
พิเศษ (2554): 7-11, ค้นวันที่ 12 ธันวำคม 2557 จำก http://ag2.kku.ac.th/kaj/ 
PDF.cfm?filename=02-Chareonsak .pdf&id=558 &keeptrack=25 

30อดิศร  กระแสชัย, กำรปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Improvement, ค้นวันที่ 12 ธันวำคม 
2557 จำก http://mis.agri.cmu.ac.th/.../course_lecture_download.as 

31เรื่องเดียวกัน. 

http://ag2.kku.ac.th/kaj/%20PDF.cfm?filename=02-Chareonsak.pdf&id=558
http://ag2.kku.ac.th/kaj/%20PDF.cfm?filename=02-Chareonsak.pdf&id=558
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เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่ำจะเป็นพืช สัตว์ จุลชีพและเป็นกำรใช้ควำมรู้  
กับสิ่งมีชีวิต ท ำให้เกิดมีกำรพัฒนำไปสู่ผลผลิต หรือกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแง่ผลผลิตไม่ว่ำทำงกำรพำณิชยกรรมและสังคมมนุษยชำติ 32 ซึ่งลักษณะส ำคัญของ
เทคโนโลยีชีวภำพนั้นเป็นกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำหลำยแขนงวิชำประกอบกัน  
อยู่ในเทคโนโลยีชีวภำพ เช่น ชีวเคมี จุลชีวเคมี จุลชีววิทยำ พันธุศำสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
ชีวเคมี เกษตรศำสตร์ ซึ่งมุ่งสู่กำรประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ หรือผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นกำรค้นคว้ำวิจัยในสิ่งมีชีวิตอีกด้วย33 
 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชก็คือ ควำมพยำยำมที่จะท ำให้ยีนที่มีอยู่เดิมของพืชดีขึ้น ซึ่งยีนคือ  
ส่วนหนึ่งของเส้นสำย DNA ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมลักษณะต่ำงๆ สำมำรถที่จะถ่ำยทอดจำกชั่วหนึ่งไปยัง
ชั่วต่อไป โดยทั่วไปแล้วยีนจะอยู่เป็นคู่ๆ เรียกว่ำเป็น Allelie ต่อกัน ซึ่งเป็นได้ทั้งสภำพข่ม 
(Dominant) และสภำพด้อย (Decessive) ทั้งนี้ กำรปรับปรุงพันธุ์พืชมีหลำกหลำยวิธี สำมำรถ 
แยกออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้สองลักษณะ คือ  กำรขยำยพันธุ์โดยกรรมวิธีผสมพันธุ์ข้ำมเพศ 
(Sexual Propagation) และกำรขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ (Asexual Propagation) โดยกำร
ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศนี้ ได้มีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำไปอย่ำงยิ่งในปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำ
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรวิจัยแทบทุกขั้นตอน 
 วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 วิธีกำร คือ34 

1.   กำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของยีนกำร
ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีนี้ได้แก่ กำรคัดเลือกพันธุ์ เป็นวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์ที่ท ำได้รวดเร็วและเป็นพ้ืนฐำน
ที่จะน ำไปสู่วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรอ่ืนต่อไป ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1) กำรรวบรวมพันธุ์ทั้งจำกทุกแหล่งปลูกในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งขั้นตอนนี้  มี
ควำมส ำคัญ  เนื่องจำกว่ำต้องพยำยำมรวบรวมให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้   

2)  กำรปลูกเพ่ือทดสอบควำมดีเด่นของพันธุ์ที่รวบรวมมำได้ บันทึกลักษณะต่ำงๆ  
ไว้อย่ำงละเอียด ภำยใต้สภำพแวดล้อมหนึ่งๆ  หรือหลำยสภำพแวดล้อม 

3)  กำรคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเป้ำหมำยมำกที่สุด พันธุ์ที่คัดเลือกได้  ถ้ำมี
ลักษณะที่ต้องกำร  ก็สำมำรถที่จะน ำไปใช้ได้ทันที แต่ถ้ำยังมีลักษณะใดๆ ที่ยังไม่ดีพอ หรือไม่ มี
ลักษณะดังกล่ำวตำมท่ีต้องกำร ก็จะปลูกปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรอ่ืนต่อไป 

2.  กำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของยีน ได้แก่ 
1)  กำรผสมข้ำมพันธุ์ (Cross  Breeding) กำรผสมข้ำมพันธุ์สำมำรถท ำได้ใน หลำยๆ 

ระดับคือ  กำรผสมระหว่ำงพันธุ์ต่ำงๆ (Variety หรือ Clone) ระหว่ำง Species และระหว่ำง Genus 
ของพืช   ควำมส ำเร็จของกำรผสมพันธุ์ขึ้นกับควำมใกล้ชิดกันทำงพันธุกรรมยิ่งมีควำมแตกต่ำงกันมำก
เพียงใดก็จะท ำให้กำรผสมพันธุ์เป็นไปได้ยำกข้ึน 

                                                           
32กิตติ  ไทยสมบูรณ์, วิเครำะห์และเปรียบเทียบวิวัฒนำกำรของระบบกำรคุ้มครองพืช,   

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำวิทยำลัย, 2536). 
33เรื่องเดียวกัน. 
34อดิศร กระแสชัย, เรื่องเดิม. 
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2)   กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนโครโมโซมของพืช โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกำรเพ่ิมจ ำนวน
โครโมโซมให้มำกกว่ำเดิมเป็น 2 เท่ำ โดยกำรใช้สำร Colchicine จุดประสงค์ที่ส ำคัญของกำรเพ่ิม
จ ำนวนโครโมโซมนอกจำกมีจุดประสงค์เพ่ือกำรเป็นวิธีร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์โดยกำรผสมพันธุ์   
เช่น กำรผลิตแตงโมไม่มีเมล็ดแล้ว ก็อำจเป็นประโยชน์โดยตรง เพรำะเมื่อพืชมีระดับโครโมโซมสูงขึ้น 
ก็จะท ำให้ส่วนต่ำงๆ ของพืชมีขนำดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีของไม้ดอก 

3)   กำรกระตุ้นให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ เป็นวิธีกำรที่ได้รับควำมสนใจจำกนักปรับปรุงพันธุ์
มำกขึ้น โดยเฉพำะในพืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ กำรกระตุ้นให้เกิดกำรกลำยพันธุ์นั้นจะท ำให้พืชมี
ควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมมำกยิ่ งขึ้น โดยเฉพำะในพืชที่ผสมตัวเองซึ่ งโดยธรรมชำติ 
จะมีควำมแปรปรวนทำงด้ำนพันธุกรรมน้อยมำก กำรปรับปรุงพันธุ์วิธีนี้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
กว้ำงขวำงในกำรปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก และในไม้ผลหลำยชนิด 

กำรขยำยพันธุ์โดยใช้เพศ หมำยถึง กำรขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจำกกำรปฏิสนธิ 
เช่น ข้ำวและพืชไร่ต่ำงๆ กำรขยำยพันธุ์แบ่งได้เป็นสองลักษณะ ดังนี้ 

(1)  ในกรณีที่ต้นที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นเป็นต้นเดียวกัน (Self-Pollinating)  
เท่ำกับว่ำได้มีกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงชุดยีน (Gene)35 (เป็นหน่วยพันธุกรรม) เดียวกัน ถ้ำธรรมชำติ 
ของพืชเอ้ืออ ำนวยให้พันธุ์ผสมจำกต้นเดียวกันเช่นนี้ นำนเข้ำยีนแต่ละคู่ที่มีอยู่ที่ได้รับจำก “พ่อ” และ 
“แม่” (ซึ่งก็คือต้นเดียวกันนั่นเอง) จะมีลักษณะเหมือนกันมำกขึ้น ทำงพันธุกรรมศำสตร์เรียกพันธุ์ 
ที่ไม่มียีนแตกต่ำงกันว่ำเป็นพันธุ์ที่ Homogeneous ถ้ำยีนที่ได้จำกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต่ำงกันเรียกว่ำ 
Heterogeneous  

(2)  ในกรณีที่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็นคนละต้นกัน (Cross-Pollinating) เรียกว่ำ 
มีกำรผสมข้ำมเพศ มีโอกำสสูงที่ยีนที่มำจำกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต่ำงลักษณะกัน หรือจะเป็นพันธุ์ที่ 
Heterogeneous ถ้ำน ำไปผสมต่อก็จะมีโอกำสกลำยพันธุ์ได้มำก ถึงแม้ว่ำกำรผสมพันธุ์นั้นเป็นกำร
ผสมระหว่ำงต้นที่เป็น “พ่ีน้อง” ซึ่งมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เดียวกัน 

กำรขยำยพันธุ์ที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำรผสมทำงเพศ (Asexual Propagation) เป็นกำร
ก ำเนิดต้นพันธุ์ใหม่หรือเพำะพันธุ์ขึ้นใหม่ โดยกำรน ำเอำเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของพืชต้นหนึ่งมำเพำะ 
หรือขยำยพันธุ์ด้วยกรรมวิธีเพำะเนื้อเยื่อ ต้นที่เป็น “ลูก” นั้น จะมีชุดยีนหรือโครโมโซมทั้งคู่
เหมือนกับต้นที่ให้ก ำเนิดมันทุกประกำร ปัญหำกำรกลำยพันธุ์จะไม่เกิดขึ้นเพรำะเหตุว่ำ กำร
ขยำยพันธุ์ในลักษณะไม่เปิดโอกำสให้มีกำรเปลี่ยนแปลงชุดยีน เพรำะไม่มีกำรผสมพันธุ์ 

พืชที่เป็น Diploid จะมีโครโมโซมอยู่เป็นคู่เรียกว่ำ Homologous Chromosome โดย
โครโมโซมแท่งหนึ่งมำจำกพ่ออีกแท่งหนึ่ งมำจำกแม่ ส่วนจ ำนวนคู่ทั้ งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับ 
ชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น  เช่น  ดอกหน้ำวัว (Anthurium) มีอยู่ 8 คู่  ถั่วปำกอ้ำง 6 คู่  แตงโม 11 คู่  
ดอกคำร์เนชั่น 15 คู่  ดอกเฟ่ืองฟ้ำ 17 คู่ ชบำ 18 คู่  คน 23 คู่  เป็นต้น36 

                                                           
35ยีน (Gene) เป็นหน่วยพันธุกรรม ถ้ำยีนที่ได้จำกพ่อแม่แตกต่ำงกัน จะเรียกพันธุ์นั้นว่ำ เป็น

พันธุ์  Heterozygous 
36อดิศร  กระแสชัย, เรื่องเดิม. 
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ยีนซึ่งน ำลักษณะหนึ่งๆ จะอยู่บนโครโมโซมที่เฉพำะ เช่น ยีนซึ่งน ำลักษณะสีดอก 
อยู่บนโครโมโซม 1A ยีนบนโครโมโซม 1B ก็จะมียีนที่น ำลักษณะของสีตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ไม่
จ ำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันจะเป็นสีอ่ืนๆ อะไรก็ได้ นอกจำกมียีนที่น ำลักษณะสีแล้ว ยังมียีนที่น ำ
ลักษณะอ่ืนๆ อยู่ด้วย กำรที่ลักษณะหลำยๆ อย่ำงมำอยู่บนโครโมโซมเดียวกันเวลำจะถ่ำยทอดต้อง
ถ่ำยทอดไปด้วยกันเสมอ เรียกลักษณะดังกล่ำวว่ำเป็น Linkage Group เดียวกัน ซึ่งโครโมโซม 
แต่ละแท่งจะมี Linkage Group ที่ไม่เหมือนกัน ในคนนั้นโครโมโซมหนึ่งๆ มีจ ำนวนยีนประมำณ 
1250 ยีน37 

อย่ำงไรก็ตำมลักษณะต่ำงๆ เช่น สีดอกนั้นไม่ได้มีเพียง 2 ลักษณะ เช่น แดงกับขำว แต่ยังมี 
สีอ่ืนได้อีกมำกมำย ดังนั้น เมื่อพูดถึงลักษณะย่อยของลักษณะใหญ่อันหนึ่ง เช่น ลักษณะของสีดอก 
ก็จะประกอบขึ้นด้วยดอกสีต่ำงๆ ซึ่ง Gene ที่ก ำหนดแต่ละสีเรำเรียกว่ำเป็น Allele ของสีดอกหรือ 
ถ้ำเป็นสีของใบ เรียกว่ำ เป็น Allele ของสีใบ เป็นต้น บทบำทและควำมส ำคัญของเทคโนโลยีชีวภำพ
เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น เนื่องมำจำกว่ำ กำรเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพำะ กำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
ให้เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อม เป็นกำรลงทุนน้อยกว่ำกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ เหมำะสมกับพืช 
นอกจำกนี้กำรปรับปรุงพันธุ์พืช โดยกำรค้นหำพันธุ์พืชที่มีลักษณะพิเศษ ดูแลรักษำง่ำย ให้ผลผลิต
ภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่จ ำกัด เช่น ในสภำพพ้ืนที่แห้งแล้ง ไม่มีกำรชลประทำน สภำพพ้ืนดิน 
ที่แห้งแล้ง บำงแห่งมีเกลือ หรือดินเป็นกรดปนอยู่มำก ซึ่งมีพืชบำงชนิดสำมำรถปลูกได้ แต่ก็ให้
ผลผลิตต่ ำกว่ำผลผลิตเฉลี่ยทั่วๆ ไป ดังนั้นกำรปรับปรุงหรือหำพันธุ์พืชที่ทนต่อสภำพเหล่ำนั้นได้   
แล้วน ำมำขยำยพันธุ์เพ่ือที่จะท ำให้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจำกนี้กำรปรับปรุงพันธุ์พืชยังมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สำมำรถทนต่อโรค แมลง และศัตรูพืช เมื่อเกิดกำรระบำดของโรคพืช เป็นต้น 
 วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่ผ่ำนมำประกอบด้วยกำรหำพันธุ์พืชใหม่มำคัดเลือกเพ่ือผสมพันธุ์
ต่อไป โดยมีส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติระหว่ำงประเทศ (International Atomic Energy Agency) 
เป็นศูนย์กลำง โดยวิธีกำรชักน ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ด้วยสำรกัมมันตภำพรังสี หรือสำรเคมีที่ท ำให้  
มีพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกมำก 
 ดังได้กล่ำวแล้วว่ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืชได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้นมำเป็นล ำดับ โดยอำศัย
เทคโนโลยีต่ำงๆเข้ำมำช่วยเสริม ทั้งในด้ำนกำรผสมพันธุ์โดยตรง กำรคัดเลือกพันธุ์โดยเริ่มกำรสร้ำง
พันธุ์ ใหม่ในหลอดแก้วขึ้นอย่ำงจริงจัง เป็นกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ (Induced Mutation) ตัวอย่ำงพืชที่ประสบควำมส ำเร็จ 
จำกกำรใช้วิธีกำรนี้ เช่น กล้วยไม้ อ้อยพันธุ์ที่ต้ำนทำนโรคแส้ด ำ นอกจำกนี้เทคโนโลยีชีวภำพ  
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือก่อให้เกิดพันธุ์แท้ เพ่ือผลิตพันธุ์ลูกผสม พืชที่ผสมข้ำมต้น จะไม่น ำเอำ  
พันธุ์แท้ไปปลูกเอำผลผลิตเพรำะเหตุว่ำ พันธุ์แท้จะมีควำมอ่อนแอและให้ผลผลิตต่ ำ ด้วยสำเหตุ 
บำงประกำรทำงชีววิทยำ ถ้ำน ำพันธุ์แท้สองพันธุ์มำผสมกัน เมล็ดที่ได้จำกกำรผสมนี้จะแข็งแรงมำก 
(Hybrid Vigor) เมื่อน ำไปปลูกต้นจะงำมและให้ผลผลิตสูง 
 
 

                                                           
37เรื่องเดียวกัน. 
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2.1.2  พันธุวิศวกรรมกับกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่  
 พืชจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ,000 ชนิดที่ ให้คุณค่ำและประโยชน์แก่มวลมนุษยชำติ  เพ่ือ
กำรเกษตร กำรแพทย์ กำรอุตสำหกรรมและกำรอ่ืนๆ มนุษย์น ำมำเพำะปลูกเป็นอำหำรส ำหรับคน
และสัตว์ควำมหลำกหลำยของพืชชนิดต่ำงๆ ที่มนุษย์น ำมำใช้เป็นอำหำร สมุนไพรรักษำโรค และ
ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม เช่น น้ ำมันพืช ยำงธรรมชำติ ถูกน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงคัดสำยพันธุ์
เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมำกขึ้น กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรโลกท ำให้ควำมต้องกำรอำหำรของประชำกร
โลกที่เพ่ิมขึ้น น ำไปสู่กำรค้นคิดหำกรรมวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตโดยกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วย 
ดังนั้น กำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ให้มีควำมต้ำนทำนโรคและแมลง ตลอดจนมีคุณค่ำและประโยชน์ 
ทำงโภชนำกำรสูง และสำมำรถเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภำวะที่แห้งแล้ง โดยลดกำรใช้ปุ๋ ยและยำก ำจัด
ศัตรูพืชให้เป็นศูนย์ จึงเป็นสิ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชพยำยำมที่จะสร้ำงให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ดังกล่ำวขึ้น 
จึงได้มีกำรน ำเทคนิคพันธุวิศวกรรมมำใช้กับกำร พัฒนำพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำน 
กว่ำจะประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชคุณลักษณะที่ดีหลำยอย่ำงในพืชชนิดเดียว   

พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หมำยถึง เทคโนโลยีที่ท ำกำรเคลื่อนย้ำยยีน (Gene) 
จำกสิ่งมีชีวิตสำยพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสำยพันธุ์หนึ่ง เพ่ือสร้ำงสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ (Novel) 
เทคนิคเหล่ำนี้เป็นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่สลับซับซ้อน ในกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรม หรือ 
DNA ของสิ่งมีชีวิต โดยอำศัยเทคโนโลยีทำงพันธุวิศวกรรม นักวิทยำศำสตร์สำมำรถเคลื่อนย้ำยยีนที่
อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชำติ สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอำจมียีนลูกผสมแบบใหม่ ท ำให้เกิดคุณลักษณะ
แบบใหม่ ซึ่งไม่เคยปรำกฏในธรรมชำติมำก่อน 
 กำรที่พืชผสมตัวเองโดยวิธีกำรแบบ Homozygous และ True Treeding มีควำมเหมือนกัน 
กล่ำวคือ ในพืชผสมตัวเอง ถ้ำพิจำรณำถึงยีนเพียง 1 คู่ เช่น Genotype AA หรือ aa ก็ตำม จะให้ลูก
ที่มี Genotype AA หรือ aa ต่อไป ซึ่งเรียกพวกที่มีโครโมโซมที่มียีนอยู่ในสภำพ Homozygous 
ดังกล่ำวว่ำเป็นพวก True Breeding แต่อย่ำงไรก็ตำม ในโครโมโซมคู่หนึ่งๆ ซึ่งมีจ ำนวนมำกยีนนั้น  
ก็จะมียีนคู่อ่ืนๆ ที่อยู่ในสภำพ Heterozygous ด้วย ซึ่งเมื่อให้พืชที่มียีนอยู่ในสภำพ Heterozygous 
ดังกล่ำวผสมตัวเองไปหลำยๆ ชั่วก็จะเพ่ิม Homozygous gene มำกขึ้นจนในที่สุดก็จะมียีนที่เป็น 
Homozygous ทุกคู่ยีน จึงเรียกต้นพืชดังกล่ำวว่ำเป็น Inbred ในงำนปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งนักปรับปรุง
พันธุ์พืชจะต้องเข้ำใจหลักของวิชำพันธุศำสตร์เป็นอย่ำงดี38 ดังนั้น พันธุวิศวกรรม จึงเป็นกระบวนกำร
สร้ำงพันธุกรรมให้ได้สิ่งมีชีวิต ซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่ประสงค์ โดยวิธีกำรที่สำมำรถท ำให้ขั้นตอน  
ที่วำงแผนไว้นั้น คือ สำมำรถตัดต่อ (Engineer/Recombinant) สำรพันธุกรรมให้อยู่ในรูปที่เหมำะสม 
เพ่ิมดีเอ็นเอแล้วย้ำยเข้ำเซลล์ที่ได้รับสำรพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เปลี่ยนคุณสมบัติตำมลักษณะของดี
เอ็นเอท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น 
 กำรปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีพันธุวิศวกรรม เป็นวิธีกำรใช้พันธุกรรมศำสตร์ในระดับโมเลกุล 
เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ ตำมลักษณะที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์มำกมำยต่อมวลมนุษย์ ตัวอย่ำง
กำรใช้ประโยชน์ของกำรผสมผสำนยีน ในกระบวนกำรพันธุวิศวกรรมด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  
เช่น กำรสร้ำงพืชชนิดใหม่ โดยตัดเอำส่วนหนึ่งของยีนของต้นทำนตะวัน ให้ลูกผสม Sunbean  

                                                           
38เรื่องเดียวกัน. 
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ซึ่งมีลักษณะบำงลักษณะ จำกทั้งถั่วและทำนตะวันรวมอยู่ด้วยกัน39 เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวโพด 
ให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบถ้วน ตำมปกติทั่วไปข้ำวโพดเป็นพืชหลักชนิดหนึ่ง ที่ใช้เป็นอำหำร  
เลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่ำข้ำวโพดจะถูกจัด ให้เป็นพืชที่มีคุณค่ำทำงอำหำร แต่เมื่อน ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ 
ก็จ ำเป็นต้องให้อำหำรเสริมแก่สัตว์เลี้ยงเพรำะข้ำวโพดไม่สำมำรถสร้ำงกรดอะมิโนที่จ ำเป็นบำงตัว  
นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้แก้ปัญหำนี้ โดยกำรใช้เทคนิคทำงพันธุวิศวกรรมท ำให้เมล็ดข้ำวโพดมี
ส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่สมดุล 
 แนวควำมคิดที่น ำเอำเทคโนโลยีชีวภำพปรับปรับปรุงพันธุ์ พืชใหม่ โดยเฉพำะเทคนิค 
ทำงพันธุวิศวกรรมมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์พืช ท ำได้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่ำ 
Recombination DNA หรือ Engineered DNA40กำรใช้เทคนิคทำง Recombination DNA  
ในกำรสร้ำงพันธุพืชใหม่หรือในกำรย้ำยลักษณะที่ต้องกำร จำกพืชป่ำไปยังพืชปลุก หรือพืชชนิดหนึ่ง
ไปยังพืชอีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ส ำคัญ คือ 

1.  กำรตัดต่อดีเอ็นเอ  สองชนิดท ำเป็นชิ้นเดียว หรือท่ีเรียกว่ำกำรสร้ำงดีเอ็นเอสำยผสม 
2.  กำรน ำดีเอ็นเอสำยผสมเข้ำสู่เซลล์เจ้ำบ้ำน (Host Cell)  
3.  กำรเลือกเฟ้นหำเซลล์เจ้ำบ้ำนที่ได้รับดีเอ็นเอสำยผสมและมีคุณสมบัติตำมท่ีประสงค์ 

 ประเทศไทยมีโครงกำรวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพที่ก ำลังด ำ เนินกำรวิจัย 
หลำยโครงกำร เช่น โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) เช่น กำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตกล้ำปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกร โดยกำรเลี้ยงเนื้อเยื่อ กำรผลิตท่อนพันธุ์
มันฝรั่งปรำศจำกโรคในเชิงกำรค้ำและกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย 
โครงกำรพัฒนำพันธุ์พืช (Plant Improvement) เช่น กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับคัดเลือกพันธุ์
ยำงพำรำที่ให้ผลผลิตสูงเพ่ือช่วยในกำรขยำยพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ยำง กำรพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ
เพ่ือเพำะเห็ดหอม เป็นต้น 
 ควำมหมำยของค ำว่ำ “วิทยำศำสตร์” และควำมหมำยของค ำว่ำ “เทคโนโลยี” ที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นจะเห็นว่ำ วิทยำศำสตร์เป็นควำมรู้ที่น ำไปใช้อธิบำยได้ว่ำ ท ำไมจึงเป็นอย่ำงนั้น เช่น  
นักชีววิทยำจะอธิบำยได้ว่ำ ท ำไมเมื่อขวั้นและขูดเปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรำกงอกออกมำได้  
นักฟิสิกส์ก็จะอธิบำยได้ว่ำ ท ำไมเมื่อขดลวดตัดสนำมแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้ำเกิดขึ้น เป็นต้น  
ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นควำมรู้ว่ำจะท ำอย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น จะขยำยพันธุ์พืชโดยกำรตอนได้อย่ำงไร 
จะผลิตกระแสไฟฟ้ำน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร จะผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก
ในด้ำนต่ำงๆ โดยน ำไฟฟ้ำกระแสมำใช้ได้อย่ำงไร เหล่ำนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำวิทยำศำสตร์เป็นองค์ควำมรู้ 
ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้ หรือจับต้องได้ 
โดยกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ มำใช้ในทำงปฏิบัติ 
 ดังที่ได้กล่ำวแล้วว่ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืชมีควำมสัมพันธ์กับเทคโนโลยีชีวภำพ เนื่องจำก 
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมำตรฐำน (Conventional Method) ได้แก่ กำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

                                                           
39สมปอง  เตชะโต, เทคโนโลยีชีวภำพของพืชปลูก (สงขลำ: ภำควิชำพืชศำสตร์   

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่,  2539), หน้ำ 9. 
40อดิศร  กระแสชัย, เรื่องเดิม. 
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โดยกำรผสมละอองเกสร และกำรปฏิสนธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมลักษณะที่ต้องกำรจำก  
พืชที่ต้องกำร วิธีดังกล่ำวนี้ไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปรับปรุงพัฒนำ และผลิตพันธุ์พืช
ใหม่ในปัจจุบัน จึงมีกำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคนิคด้ำนพันธุวิศวกรรมเข้ำช่วย
ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วในกำรผลิตพันธุ์พืชใหม่ เทคโนโลยีชีวภำพจึงมีบทบำทสูง 
ต่อกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ โดยช่วยร่นระยะเวลำในกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่เพ่ือให้พืชปรับตัวต่อ
ผลกระทบ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ทั้งกำรต้ำนทำนต่อโรคแมลง ทนร้อน  
ทนแล้ง หรือพันธุ์พืชใหม่ที่มีกำรใช้น้ ำและปุ๋ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นแหล่งก ำเนิดของทรัพยำกรพันธุกรรมพืช ซึ่ง ในอดีต 
โลกมีประชำกรไม่หนำแน่นเหมือนปัจจุบัน ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ ที่อยู่ในสภำวะสมบูรณ์และ
สมดุล มนุษย์ด ำรงชีพอยู่โดยอำศัยพืชป่ำและสัตว์ป่ำ ต่อมำเมื่อประชำกรเพ่ิมมำกขึ้นควำมต้องกำร
ปัจจัยสี่  ได้แก่ อำหำร ที่อยู่อำศัย เครื่องนุ่งห่มและยำรักษำโรค ย่อมเพ่ิมมำกขึ้น ตำมล ำดับ  
ท ำให้ เกิดควำมจ ำเป็นในกำรท ำกำรกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ และกำรถำกถำงป่ำเพ่ือกำรยังชีพ  
เพ่ิมมำกข้ึนด้วย 
 ปัจจุบัน แนวควำมคิด “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development)” ได้เกิดขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือ ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศที่ต้องรองรับควำมต้องกำรของประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้น  
แต่ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่  โดยไม่ให้ เกิดผลเสียหำย  
ต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนั้น อันถือเป็นมรดกของคนรุ่นหลังด้วย กำรพัฒนำ  
อย่ำงยั่งยืนนั้น เน้นที่กำรพัฒนำโดยอำศัยควำมร่วมมือจำกคนในท้องถิ่น และสนับสนุนกำรใช้ 
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดและพ่ึงพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติ  
โดยไม่ท ำลำย กำรอนุรักษ์แนวใหม่จึงเกิดขึ้นมำ เรียกว่ำ Circa Situ Conservation คือ กำรอนุรักษ์
โดยอำศัยหลักกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกทรัพยำกรชีวภำพที่มีอยู่ในถิ่นก ำเนิดตำมธรรมชำติ 
 ยิ่งปัจจุบันประชำกรของโลกได้เพ่ิมขึ้นว่ำ 5,000 ล้ำนคน ท ำให้ควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรดิ้นรน 
ให้ชีวิตอยู่รอดสูงขึ้น ประกอบกับควำมเห็นแก่ตัวและรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของมนุษย์บำง จ ำพวก  
ยิ่งก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ เพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ โดยเฉพำะทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่  ป่ำไม้  น้ ำ  และดิน  
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทุกอย่ำง ถูกท ำลำยไปอย่ำงรุนแรง จนถึงขั้นอันตรำยอย่ำงยิ่ง บำงชนิดได้สูญหำยไป
จำกโลกแล้ว สิ่งมีชีชิตในธรรมชำติเหล่ำนี้มีมำกมำย เช่น พืชทุ กชนิด  สัตว์บก  นก  สัตว์น้ ำ  
สัตว์เลื้อยคลำน  สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก  แมลงและจุลินทรีย์ เป็นต้น ปัจจุบันมีชื่อเรียกรวมกันว่ำ  
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  (Biodiversity)41   
 ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของมนุษยชำติ เป็น
รำกเหง้ำของพืช ซึ่งถือเป็นบ่อเกิดของปัจจัยสี่ พืชที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยหลำย
ชนิด มีถิ่นฐำนดั้งเดิมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอำณำเขตของประเทศไทย  เช่น  ข้ำว  กล้วย  อ้อย  

                                                           
41อ ำพล  เสนำณรงค์, สถำนภำพทรัพยำกรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 
ม.ป.ป.). 
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ส้ม  ถั่วเขียว  มะเขือ  ฝ้ำยสมุนไพร  ผลไม้เมืองร้อนหลำยชนิด แต่พืชเศรษฐกิจประเทศไทยหลำย
ชนิดมีถิ่นฐำนดั้งเดิมอยู่ในซีกโลกภำคอ่ืนๆ ที่ห่ำงไกลออกไป  เช่น  ข้ำวโพด  มันส ำประหลัง  มันเทศ  
ยำงพำรำ  สับปะรด  กำแฟ  โกโก้  ถั่วลิสง  เป็นต้น 
 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชต้องอำศัยควำมหลำกหลำยของพันธุกรรมพืช ซึ่งกำรปรับปรุงผลผลิตให้
เพียงพอกับควำมต้องกำรของมนุษย์ ต้องเน้นหนักในด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพรำะกำรขยำยพ้ืนที่
เพำะปลุกท ำได้น้อยหรือท ำมิได้เลย วิธีกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ที่ส ำคัญที่สุด  ได้แก่  กำรปรับปรุงพืชให้มี
ผลผลิตและคุณภำพสูง รวมทั้งให้มีควำมสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะต้ำนทำน
ศัตรูพืชต่ำงๆ วิธีกำรปรับปรุงให้ได้พันธุ์พืชใหม่จึงจ ำเป็นต้องอำศัยวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและอำศัย
พันธุกรรมพืชที่มีควำมหลำกหลำย (Genetic  Diversity) ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จำกพืชพ้ืนเมืองหรือพืชป่ำ  
ฉะนั้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพนัธุกรรมพืชจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำพันธุ์พืช 
 กำรให้ได้พันธุ์พืชใหม่ขึ้นมำนอกจำกอำศัยกำรปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเทคโนโลยีชีวภำพแล้ว 
จ ำเป็นต้องอำศัยแหล่งพันธุกรรมพืช ซึ่งได้มำจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประเทศไทยได้ชื่อว่ำมี
ควำมร่ ำรวยในควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยเฉพำะด้ำนพันธุ์พืชมำกที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ต้อง
ประสบปัญหำควำมหลำกหลำยของสำยพันธุ์พืชลดลง เนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ แต่สำเหตุที่ส ำคัญ
ประกำรหนึ่ง มำจำกพันธุ์พืชที่เกษตรกรเคยปลูกแต่เดิมถูกทดแทนด้วยพันธุ์ที่คิดค้นพัฒนำขึ้นใหม่ 
 กล่ำวโดยสรุปกำรพัฒนำพันธุ์พืชต้องอำศัยแหล่งพันธุกรรมพืช ซึ่งมำจำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และเมื่อมีกำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพ โดยเฉพำะพันธุวิศวกรรมมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องให้กำรคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช โดยกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพ่ือให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ที่ตนเองได้ผลิตขึ้นมำ 
 
2.2  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร 
 

กำรคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับระหว่ำงประเทศ  สำมำรถ
แยกออกเป็น 2 มิติ คือ มิติแรกเป็นกำรคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) ในระบบกำร
ให้สิทธิ แก่นักปรับปรุงพันธุ์ (Plant Breeders’ Rights) ซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
เกี่ยวกับพันธุ์พืช จำกกำรพัฒนำพันธุ์พืชดั้งเดิมจนได้พันธุ์พืชใหม่ซึ่งระบบนี้มีกำรใช้แพร่หลำย 
เริ่มจำกประเทศแถบทวีปยุโรป แล้วกระจำยไปตำมภูมิภำคต่ำงๆ โดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ต่อมำในปี ค.ศ.1961 ได ้มีกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงประเทศเรียกว่ำอนุสัญญำยูปอฟ หรืออนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants, UPOV Convention) โดยมีเจตนำรมณ์เพ่ือเป็นกำรจูง ใจให้นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชคิดค้น ปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ๆ ด้วยกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของนัก 
ปรับปรุงพันธุ์พืช อันจะท ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และกำรพัฒนำทำงกำรเกษตรต่อไป ถือเป็นมิติแห่ง
กำรคุ้มครอง พันธุ์พืชที่ได้รับกำรผลักดันจำกองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ที่ก ำหนดเป็นพันธกรณี ให้
ประเทศสมำชิกต้องปฏิบัติ ตำมข้อตกลง ว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรค้ำ (The 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right, TRIPs Agreement) 
ที่ระบุให้ประเทศสมำชิก ต้องจัดให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืช โดย ระบบสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมำย
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เฉพำะที่มีประสิทธิภำพ (An Effectives Sui Generis) หรือโดยกฎหมำยทั้ง 2 ระบบรวมกัน [ตำม
มำตรำ 27 ข้อ 3 (b)] ภำยในระยะเวลำก ำหนด  

ส ำหรับมิติที่สอง เป็นมิติเพ่ือปกป้องคุ้มครองพันธุ์พืชดั้งเดิมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน  
ที่ประกอบไปด้วยกำรอนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชนจำกทรัพยำกรพันธุกรรมพืช กำรแบ่งปัน 
ผลประโยชนจำกกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพยำกรดังกล่ำว กำรรับรองสิทธิของชุมชน และสิทธิอธิปไตย
แห่งรัฐ (Sovereign Right of State) เหนือทรัพยำกรพันธุกรรมพืช (Plant Genetic Resources)  
อันเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับหลักกำรตำมอนุสัญญำว่ำ ด้วยควำมหลำกหลำยทำง ชีวภำพ 
(Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคี สมำชิกล ำดับที่ 188 
แล้ว และหลักกำรตำมสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำร และ
กำรเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture: 
ITPGR) ที่มีวัตถุ ประสงค์เพ่ือกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในพืชอำหำรและกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งให้มีกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน จำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรม
พืชดังกล่ำว อย่ำงยั่งยืน และมีควำม มั่นคงทำงอำหำร ที่สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนำม รับรองในสนธิสัญญำดังกล่ำวแล้ว แต่ยังไม่ได้
ให้สัตยำบัน 
 ลักษณะกำรคุ้มครองและประเภทของพันธุ์พืชที่จะได้รับควำมคุ้มครอง ในมิติกำรให้ควำม
คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ที่เป็นกำรให้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ 
ที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ เพ่ิมยิ่งข้ึน ด้วยกำรให้สิทธิเด็ดขำดในอันที่จะกีดกัน
ผู้อ่ืน มิให้น ำเอำส่วนขยำยพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ ซึ่งเป็นแนวควำมคิดเดียวกันกับกำรจด
สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้ำของจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์ในเชิง
พำณิชย์จำกผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีหรือวิธีกำรประดิษฐ์ที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด กล่ำวส ำหรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชในมิติแรกนี้ เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์
พืชใหม่ แก่นักปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนำพันธุ์พืช ภำยใต้ข้อก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ.2542 เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศก ำหนดชนิดพืชใดเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ที่จะได้รับควำมคุ้มครอง จะมีผลให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนำพันธุ์
พืชจนได้พันธุ์ใหม่ ตำมชนิดพืชที่ได้ประกำศไปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือเป็นนิติบุคคล 
สำมำรถยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ หำกพันธุ์พืชนั้นมีคุณสมบัติที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขครบ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้  

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยฉบับนี้ไม่เพียงแต่มีเจตนำรมณ์เพ่ือกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เท่ำนั้น 
แต่อีกมิติหนึ่งของกฎหมำย คือกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุกรรมพืชดั้งเดิม ได้แก่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นและพันธุ์พืชป่ำ ซึ่งได้มีกำรน ำหลักกำรต่ำงๆ อันเป็นที่ยอมรับในอนุสัญญำ
ว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) มำบัญญัติไว้ในกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นหลักควำมยินยอม 
ทีจ่ะได้รับกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม และหลักกำรแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม ตลอดจนกำรรับรองสิทธิของเกษตรกรและสิทธิชุมชนด้วย โดยข้อก ำหนดของกฎหมำย 
พันธุ์พืชดั้งเดิมได้แก่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำ จะได้รับกำรคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 
ตำมกฎหมำย กล่ำวคือ ผู้ใดเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชดังกล่ำว เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ ศึกษำทดลอง 
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หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำ จะต้องขออนุญำตจำกรัฐ (ผ่ำนกรมวิชำกำรเกษตร) และท ำ
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์เข้ำสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  เพ่ือน ำไปช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับ 
กำรอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์พืช และอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์  
วิจั และพัฒนำพันธุ์พืชของชุมชนด้วย จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยไทยไม่เพียงแต่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่เท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ระดับควำมคุ้มครอง 
จะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของพันธุ์พืชโดยมีเป้ำหมำยที่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช   
ในฐำนะสำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน ให้มีกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมไปกับกำรส่งเสริม 
ให้มีกำรคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่42 

เดิมประเทศไทยยังไม่มีกำรประกำศใช้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ดังนั้น แนวควำมคิด 
ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชจึงไดน้ ำกฎหมำยสิทธิบัตรมำปรับใช้ในกำรให้ควำมคุ้มครอง เพรำะกำรพัฒนำ
พันธุ์พืชที่มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่จนเกิดพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงทนต่อควำมแห้งแล้ง มีควำมต้ำนทำนต่อศัตรูพืชอำจถือได้ว่ำเป็นงำนสร้ำงสรรค์
ของผู้ประดิษฐ์ที่มีกำรประดิษฐ์ที่สูงสุด ซึ่งน ำมำปรับเพ่ือให้ เข้ำกับองค์ประกอบของกฎหมำย  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรได้ ซึ่งสิทธิบัตร43 (Patents) ถือเป็นสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property Right) ประเภทหนึ่งโดยหมำยควำมรวมถึงสิทธิ 
ทำงกฎหมำยที่มีอยู่เหนือสิ่งที่เป็นผลิตผลจำกมันสมองของมนุษย์ทุกประเภท รวมทั้งกำรประดิษฐ์ 
(Inventions) กำรออกแบบ (Designs) เครื่องหมำยที่ใช้กับสินค้ำและบริกำร (Trade and Service 
Marks) กำรแสดงออกซึ่งควำมคิด (Expression of Ideas) เป็นต้น กล่ำวโดยทั่วไปทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำนั้นอำจจ ำแนกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ  คือ  สิทธิในทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial Property Rights) และลิขสิทธิ์ (Copyrights) โดยสิทธิบัตรได้ถูกจัดอยู่ในประเภทสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม เช่นเดียวกันกับเครื่องหมำยกำรค้ำและกำรออกแบบทำงอุตสำหกรรม 
สิทธิบัตรนั้นมีควำมหมำยเป็นสองนัยในควำมหมำยอย่ำงแคบ สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญ 
ที่รัฐออกให้แก่ปัจเจกชนเพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งตำมควำมหมำยนี้ สิทธิบัตรจะมีลักษณะ
เป็นเอกสิทธิประเภทหนึ่ง ในอีกแง่หนึ่งสิทธิบัตรในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง หมำยถึง สิทธิเด็ดขำด  
ตำมกฎหมำยที่รัฐออกให้แก่บุคคลที่ได้ยื่นค ำขอรับสิทธิบัตร และได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยสิทธิเด็ดขำดดังกล่ำว จะให้อ ำนำจผู้ทรงสิทธิที่จะกีดกันและหวงห้ำมบุคคลอ่ืน มิให้
กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำกกำรประดิษฐ์ ไม่ว่ำ จะเป็นกำรผลิต ขำย จ ำหน่ำย 
น ำเข้ำ หรือใช้ประโยชน์ทำงพำณิชย์ในลักษณะอ่ืน โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร44 
 กฎหมำยสิทธิบัตรของไทยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุกำรคุ้มครองสิทธิบัตรไว้ว่ำ 
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์จะมีอำยุกำรคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหลักกำรเช่นนี้ ถือว่ำ 

                                                           
42จิรศักดิ์  กีรติคุณำกร, กำรคุ้มครองพันธุ์พืชและกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่, ย่อหน้ำที่ 1,  

ค้นวันที่ 27 มกรำคม 2558 จำก http://www.tgcthailand.com/articles_th.html 
43จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ

เครื่องหมำยกำรค้ำ (กรงุเทพฯ: นิติธรรม, 2548). 
44เรื่องเดียวกัน. 
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มีควำมสอดคล้องกับควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) แล้ว แต่ควำมตกลงกำรค้ำเสรีกลับได้ก ำหนด 
หลักกำรให้มีกำรขยำยอำยุกำรคุ้มครองสิทธิบัตรออกไปใน 2 กรณี  คือ  กรณีแรก เมื่อมีควำมล่ำช้ำ
ในกำรออกสิทธิบัตร โดยควำมตกลงกำรค้ำเสรีถือว่ำ กำรออกสิทธิบัตรให้ภำยหลังจำกกำรยื่นค ำ
ขอรับสิทธิบัตรเป็นเวลำ 4 ปี หรือออกสิทธิบัตรให้ภำยหลังจำกกำรยื่นค ำร้องให้ตรวจสอบค ำขอรับ
สิทธิบัตรเป็นเวลำ 2 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก ำหนดทีหลังเป็นกำรออกสิทธิบัตรที่ล่ำช้ำ ดังนั้น 
หำกส ำนักงำนสิทธิบัตรของประเทศคู่ค้ำกับสหรัฐ ใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบสิทธิบัตรยำวนำนกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ กฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศคู่ค้ำจะต้องขยำยระยะเวลำในกำรให้ควำมคุ้มครองออกไป
เท่ำกับระยะเวลำที่ล่ำช้ำด้วย ตัวอย่ำงเช่น หำกส ำนักงำนสิทธิบัตรใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
สิทธิบัตร 5 ปี ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่ำมีกำรออกสิทธิบัตรล่ำช้ำออกไปเป็นระยะเวลำ 5 ปี ดังนั้น
ประเทศคู่ค้ำกับสหรัฐต้องขยำยระยะเวลำในกำรคุ้มครองออกไป 5 ปี ซึ่งเท่ำกับว่ำสิทธิบัตรนั้นจะมี
อำยุในกำรคุ้มครองเป็นเวลำ 25 ปี45 
 ซึ่งหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิบัตร จะต้องมีองค์ประกอบส ำคัญๆ  
ดังนี้ 

1.  กำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะใหม่ (Novelty) เป็นกำรประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรคิดค้น 
โดยใช้สติปัญญำของผู้ประดิษฐ์ไม่ใช่เป็นกำรค้นพบโดยบังเอิญ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ  
หรือมีอยู่แล้วตำมธรรมชำติแต่ไปค้นพบเท่ำนั้น 46 งำนประดิษฐ์ใหม่ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรสกัดจำกสิ่งมีชีวิตตำมธรรมชำติโดยอำศัยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ เช่น ยีน  
ดีเอนเอ อินซูลิน ซึ่งกรรมวิธีนั้นต้องใช้เทคนิคข้ันสูงและเวลำในกำรวิจัยไม่ใช่กำรค้นพบ 

2.   มีขั้นตอนกำรผลิตที่สูงขึ้น (Inventive Step) กำรประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนสูงขึ้น หมำยถึง 
กำรประดิษฐ์ที่ไม่เป็นประจักษ์โดยง่ำยแก่บุคคลที่มีควำมช ำนำญระดับสำมัญ และงำนประดิษฐ์นั้น
ต้องมีควำมแตกต่ำงจำกงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว สิ่งประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพต้องมีคุณสมบัติ  
ที่พิเศษเฉพำะและแตกต่ำงจำกคุณสมบัติเดิม 

3.   สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม (Industrial Applicability) หมำยถึง ต้องน ำ 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตและภำคเกษตรกรรมได้ กำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยี  
ชีวภำพนั้น มีลักษณะกำรประดิษฐ์ที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในห้องปฏิบัติกำรและเมื่อประดิษฐ์
แล้วต้องน ำไปใช้ประโยชน์ในภำคอุตสำหกรรมได้ 

ซึ่งกำรจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิบัตรได้นั้นจะได้ครบองค์ประกอบตำม
กฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองไปถึงจุลชีพ 
และส่วนประกอบใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ สัตว์ พืช หรือสำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช , 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ , ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่อง

                                                           
45นันทน  อินทนนท์, “ประเด็นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในควำมตกลงกำรค้ำเสรี: บท

วิเครำะห์ผลกระทบบำงประกำรต่อประเทศไทย,”  ใน ทรัพย์สินทำงปัญญำในยุคโลกำภิวัตน์ เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิต, ม.ป.ป.). 

46จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เรื่องเดิม. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdl.parliament.go.th%2Fhandle%2Flirt%2F301782&ei=zNNrVZyWE4vmuQSL3YCIAw&usg=AFQjCNFpeJleq_p7cmNvDhpsuJP3xNRvsg
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คอมพิวเตอร์, วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ , กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัยหรือสวัสดิภำพของประชำชน 

อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรยังมีข้อจ ำกัดกำรให้ควำมคุ้มครอง หำกจะน ำมำปรับใช้กับ
พันธุ์พืช กล่ำวคือ พันธุ์พืชที่ได้จำกกำรสกัดทำงวิทยำศำสตร์เป็นเทคโนโลยีทำงชีวภำพที่เป็น
ประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตรกรรมอย่ำงมำก เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์พืชให้มี
คุณสมบัติพิเศษตำมต้องกำร แต่กฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศไทยไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองถึงสำรสกัด
จำกพืช ส่งผลให้กำรพัฒนำพันธุ์พืชในประเทศไทยไม่ค่อยก้ำวหน้ำมำกนักเมื่อเทียบกับประเทศ 
ที่พัฒนำแล้ว อย่ำงเช่นประเทศสหรัฐอเมริกำ ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรพืชของประเทศสหรัฐอเมริกำ
พันธุ์พืชใหม่ที่เกิดจำกเทคโนโลยีชีวภำพ รวมถึงพืชที่น ำมำขอรับสิทธิบัตรพืชไม่จ ำเป็นต้องเป็นพืชที่
ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเท่ำนั้น พืชที่ถูกค้นพบก็สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่ำ  
พืชนั้นต้องไม่ใช่พืชที่ เกิดขึ้นเองในป่ำตำมธรรมชำติ ดังนั้น พืชที่ถูกค้นพบในพ้ืนที่ เพำะปลูก 
(Cultivated State) ย่อมสำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ ถึงแม้ว่ำผู้ขอรับสิทธิบัตรจะค้นพบพืชนั้น 
ในพ้ืนที่เพำะปลูกซึ่งไม่ใช่ของตนเองก็ตำม47 ซึ่งจำกข้อจ ำกัดดังกล่ำวจึงท ำให้กฎหมำยสิทธิบัตร 
ถือเป็นจุดอ่อนของกำรคุ้มครองทรัพยำกรจุลชีพ เนื่องจำกจุลชีพมีอยู่ด้วยกันอย่ำงน้อย 4 ประเภท
ด้วยกัน คือ  

1. จุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติซึ่งมนุษย์ไม่ได้สร้ำงข้ึน  
2. จุลชีพที่ถูกสกัดออกมำแต่มีลักษณะทำงพันธุกรรม เหมือนกับจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ

ทุกประกำร  
3. จุลชีพที่ถูกสร้ำงขึ้นด้วยกรรมวิธีทำงชีววิทยำ ซึ่งมีลักษณะทำงพันธุกรรมต่ำงจำกจุลชีพที่

มีอยู่ตำมธรรมชำติ และ  
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมำจำกจุลชีพต่ำงๆ ข้ำงต้น  

 จุลชีพประเภทแรกไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตรได้  ส่วนประเภทที่สำมและ
ประเภทที่สี่ อำจขอรับสิทธิบัตรได้ตำมพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ตำมควำมตกลงทริปส์  แต่จุลชีพ
ประเภทที่สองนั้น ยังมีควำมคลุมเครือทั้งในแง่กฎหมำยไทย นโยบำยสำธำรณะและในบทบัญญัติ 
ตำมข้อ 130 (3) ของควำมตกลง JTEPA ปัญหำว่ำสมควรให้มีกำรขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพหรือไม่ 
ไม่ใช่ปัญหำข้อกฎหมำย และไม่สมควรเป็นปัญหำข้อกฎหมำยด้วย แม้ว่ำนักกฎหมำยยังคงมีช่องทำง
ในกำรตีควำมให้สอดคล้องกับประโยชน์สำธำรณะได้ก็ตำม ระบบกฎหมำยสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ 
จุลชีพของประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในกำรคุ้มครองประโยชน์ของสำธำรณะอีกหลำยประกำร คือ  
ปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมควำมหมำยของค ำว่ำ “จุลชีพ” และระบบและวิธีกำรเปิดเผยรำยละเอียด
กำรประดิษฐ์ของสิทธิบัตรจุลชีพ และหลักเกณฑ์กำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับ จุลชีพ  

ในควำมตกลงทริปส์นั้นประเทศสมำชิกมีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพ 
แต่ไม่จ ำเป็นต้องให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พืชและสัตว์  หำกพิจำรณำจำกควำมตกลงทริปส์ 

                                                           
47นันทน  อินทนนท์, “กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช: แนวควำมคิดและบทวิเครำะห์,”         

บทบัณฑิตย์, หน้ำ 197-229. 
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จะดูเหมือนว่ำพืช สัตว์ และจุลชีพนั้นเป็นสิ่งที่สำมำรถแยกแยะออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน  แต่ใน
ประชำคมวิทยำศำสตร์ นักอนุกรมวิธำนไม่ได้แยกสิ่งมีชีวิตในลักษณะเช่นนี้ เมื่อกฎหมำยและ 
นักกฎหมำยแยกแยะสิ่งมีชีวิตเป็นพืช สัตว์ และจุลชีพ ท ำให้กำรจ ำแนกสิ่งมีชีวิตบำงประเภท 
ออกเป็นพืช สัตว์ หรือจุลชีพแทบจะไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงชัดเจน สิ่งมีชีวิตหลำยประเภทจึงอยู่ 
ในฐำนะที่มีควำมคลุมเครือว่ำเป็นพืชหรือจุลชีพ สัตว์หรือจุลชีพ หรือแม้กระทั่งไม่อำจก ำหนดได้
ชัดเจนว่ำเป็นพืช สัตว์ หรือจุลชีพกันแน่ วิทยำกำรที่ก้ำวหน้ำขึ้นอำจท ำให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เคยถูก
ก ำหนดให้เป็นจุลชีพในควำมหมำยของนักกฎหมำยกลับกลำยเป็นพืชหรือสัตว์ขึ้นมำก็ได้  

อย่ำงไรก็ตำมควำมตกลงทริปส์ไม่ได้ให้ควำมหมำยของ “จุลชีพ” ไว้ จึงท ำให้ประเทศสมำชิก 
มีอิสระที่จะตีควำมจ ำกัดขอบเขตของกำรคุ้มครองสิทธิบัตร  จุลชีพเพียงใดก็ได้ ประเทศที่ มี 
ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนจุลชีววิทยำไม่สูงมำกนัก มักเห็นว่ำกำรคุ้มครองจุลชีพอย่ำงกว้ำงขวำงจะมี
ผลกระทบกับวิทยำกำรด้ำนนี้ จึงไม่เพียงแต่ไม่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ
เท่ำนั้น แต่ยังไม่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่จุลชีพที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพ 
ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติและที่ส ำคัญก็คือประเทศเหล่ำนี้จะคุ้มครอง “ประเภท” ของจุลชีพอย่ำงจ ำกัด 
อีกด้วย ทั้งที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่นักชีววิทยำในสำขำจุลชีววิทยำและสำขำที่เกี่ยวข้องว่ำ  
จุลชีพมีควำมส ำคัญต่อกำรวิจัยและพัฒนำในประเทศไทยเพียงใด แต่ประเทศไทยกลับไม่มี 
“ยุทธศำสตร์” ในเรื่องนี้อย่ำงชัดเจน กำรปล่อยให้ปัญหำที่ยิ่งใหญ่ขนำดนี้อยู่ในอ ำนำจกำรตัดสิน 
ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือแม้กระทั่งศำลจึงสุ่มเสี่ยงต่อกำรคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ
เป็นอย่ำงยิ่ง  

ระบบและวิธีกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ของสิทธิบัตรจุลชีพ เนื่องจำกประเทศไทย
ยังมีจุดอ่อนในกำรคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรในจุลชีพ คือ 
ปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมควำมหมำยของค ำว่ำ “จุลชีพ” ระบบและวิธีกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำร
ประดิษฐ์ของสิทธิบัตรจุลชีพ และหลักเกณฑ์กำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ ซึ่งตำมกฎหมำยสิทธิบัตรผู้ยื ่นค ำขอรับสิทธิบัตรมีหน้ำที ่ต้องเปิดเผย  
รำยละเอียดกำรประดิษฐ์อย่ำงชัดแจ้งและเพียงพอที่จะสำมำรถท ำให้ผู้มีควำมช ำนำญในระดับสำมัญ
ของงำนประเภทนั้น สำมำรถท ำและปฏิบัติกำรตำมกำรประดิษฐ์นั้นได้ ปัญหำของกำรขอรับสิทธิบัตร
ในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลชีพก็คือ กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์เป็นไปได้โดยยำก หรือแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย นักกฎหมำยส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกำรให้สิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตจึงเห็นว่ำ เมื่อผู้ขอรับ
สิทธิบัตรไม่สำมำรถเปิดเผยรำยละเอียดของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นลำยลักษณ์อักษรได้ จึงไม่สมควรมีกำร
ออกสิทธิบัตรให้แก่สิ่งมีชีวิต และแนะน ำให้ประเทศก ำลังพัฒนำใช้เหตุผลนี้ในกำรปฏิเสธค ำขอรับ
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวประเทศอุตสำหกรรมจึงได้จัดตั้งระบบรับฝำกตัวอย่ำงของ
จุลชีพขึ้น โดยจัดท ำ “สนธิสัญญำบูดำเปส” ว่ำด้วยกำรฝำกจุลชีพในกระบวนกำรขอรับสิทธิบัตรขึ้น 
ซึ่งมีผลให้เมื่อมีกำรฝำกตัวอย่ำงจุลชีพกับสถำบันรับฝำกที่ได้รับกำรรับรองแล้วก็ไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผย
รำยละเอียดกำรประดิษฐ์เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อไปและประเทศพัฒนำแล้วเหล่ำนี้  ก็พยำยำมกดดัน
ให้ประเทศก ำลังพัฒนำทั้งหลำยเข้ำร่วมเป็นภำคีสนธิสัญญำฉบับนี้ ด้วย  

ส ำหรับปัญหำของประเทศไทยว่ำสมควรจะให้มีกำรคุ้มครองสิทธิบัตรในจุลชีพหรือไม่ หำกไม่
สมควร กำรปฏิเสธค ำขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพก็อำจท ำได้ด้วยเหตุผลว่ำผู้รับสิทธิบัตรไม่สำมำรถ
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เปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ได้ แต่หำกเห็นว่ำยังมีควำมจ ำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพ 
บำงประเภท ประเทศไทยก็ต้องเข้ำสู่ระบบกำรฝำกตัวอย่ำงจุลชีพด้วย ปัญหำที่ส ำคัญก็คือ  
หำกประเทศไทยเข้ำสู่ระบบกำรรับฝำกจุลชีพตำมสนธิสัญญำบูดำเบส  โดยเพียงแต่ ยอมรับให้มี 
กำรน ำตัวอย่ำงจุลชีพไปฝำกไว้ที่สถำบันรับฝำกในต่ำงประเทศได้  แต่ไม่ได้คิดที่จะจัดตั้งสถำบัน 
รับฝำกขึ้นในประเทศไทยอย่ำงจริงจัง ไม่เพียงแต่กำรขอรับสิทธิบัตรจุลชีพของคนไทยจะมีค่ำใช้จ่ำย 
ที่สูงเพ่ิมข้ึนเท่ำนั้น ทรัพยำกรพันธุกรรมเหล่ำนี้ก็จะถูกส่งออกไปเก็บรักษำไว้ในต่ำงประเทศ ซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทยในระยะยำว  ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่อุดมไปด้วยทรัพยำกรพันธุกรรมจุลชีพ (Microorganism Genetic Resources) แต่ทรัพยำกร
พันธุกรรมเหล่ำนี้ได้ถูกนักวิจัยจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเก็บรวบรวมและส่งกับไปยังประเทศของตนด้วย
รูปแบบที่หลำกหลำยเป็นจ ำนวนมำก กำรที่ประเทศญี่ปุ่นน ำประเด็นเรื่องสิทธิบัตรจุลชีพขึ้นสู่เวที 
กำรเจรจำควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจึงชี้ให้เห็นว่ำประเทศญี่ปุ่นให้ควำมสนใจต่อกำรขอรับ
สิทธิบัตรจุลชีพเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้น หำกประเทศไทยไม่เริ่มคิดเรื่องระบบกำรรับฝำกจุลชีพอย่ำงจริงจัง
แล้ว ระบบสิทธิบัตรจุลชีพจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐำนทรัพยำกรทำงพันธุกรรมอย่ำงแน่นอน  

ประเด็นปัญหำสุดท้ำย คือ กำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกรพันธุกรรม
จุลชีพในระบบสิทธิบัตรยุคปัจจุบันมีควำมพยำยำมที่จะก ำหนดให้กำรขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรพันธุกรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นต้องมีกำรเปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรมก่อน   
และในกรณีที่สำรพันธุกรรมนั้นมีแหล่งที่มำจำกประเทศที่มีระบบในกำรเข้ำถึงหรือกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้น ำสำรพันธุกรรมนั้นมำโดยถูกต้อง  และแสดง
หลักฐำนกำรแบ่งปันผลประโยชน์กับประเทศที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรทำงพันธุกรรมนั้นด้วย  
ควำมพยำยำมในกำรก ำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ได้น ำไปสู่ปัญหำว่ำ  หำกผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เปิดเผย
แหล่งที่มำของสำรพันธุกรรมหรือไม่แสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์  
ส ำนักงำนสิทธิบัตรในประเทศนั้นจะปฏิเสธค ำขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ ในประเด็นนี้มีนักกฎหมำยให้
ควำมเห็นเป็น 2 แนวทำง คือ 

ฝ่ำยแรก เห็นว่ำกำรไม่กระท ำกำรเช่นนั้นท ำให้กำรประดิษฐ์นั้นเป็นกำรประดิษฐ์ที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร  

ฝ่ำยที่สอง เห็นว่ำกำรปฏิเสธค ำขอรับสิทธิบัตรเช่นนี้เป็นกำรขัดต่อควำมตกลงทริปส์  เพรำะ
เป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในกำรขอรับสิทธิบัตรแตกต่ำงจำกท่ีควำมตกลงทริปส์ก ำหนดไว้ 

ประเทศก ำลังพัฒนำที่ต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ไว้ในกฎหมำย จึงได้เลี่ยงไม่ก ำหนด
เงื่อนไขเช่นนี้ เป็นเงื่อนไขในกำรขอรับสิทธิบัตร แต่ใช้วิธีกำรเพิกถอนสิทธิบัตรแทนเมื่อปรำกฏว่ำ  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรม หรือแสดงหลักฐำนกำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ซึ่งกระบวนกำรในกำรเพิกถอนสิทธิบัตรเช่นนี้ไม่ขัดกับควำมตกลงทริปส์ กำรคุ้มครอง
ทรัพยำกรพันธุกรรมของประเทศก ำลังพัฒนำด้วยวิธีกำรเช่นนี้ ท ำให้ประเทศอุตสำหกรรมประสบกับ
ควำมยำกล ำบำกในกำรขอรับสิทธิบัตรมำกขึ้น ประเทศอุตสำหกรรมจึงได้คิดวิธีกำรในกำรป้องกัน
ไม่ให้ประเทศก ำลังพัฒนำเพิกถอนสิทธิบัตรเช่นนี้ ในควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่สหรัฐท ำกับประเทศต่ำงๆ 
จึงซ่อนเงื่อนไขประกำรหนึ่งไว้ว่ำ�ประเทศคู่ค้ำกับสหรัฐต้องไม่เพิกถอนสิทธิบัตรด้วยเหตุผลอย่ำงอ่ืน
นอกจำกจะเป็นเหตุที่อำจปฏิเสธได้ในกำรขอรับสิทธิบัตรหรือไม่มีกำรเปิดเผยหรือเปิดเผยข้อควำม 
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อันเป็นเท็จเกี่ยวกับส่วนประกอบของกำรประดิษฐ์นั้นเท่ำนั้น  ซึ่งกำรก ำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ เป็นไป 
อย่ำงแยบยลเพรำะไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงกำรเปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรม  กำรแสดงหลักฐำน 
กำรเข้ำถึงหรือกำรแบ่งปันผลประโยชน์ไว้แม้แต่น้อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประเทศคู่ค้ำกับสหรัฐ 
จะปฏิเสธค ำขอรับสิทธิบัตรก็ไม่ได้ เพรำะอำจขัดกับควำมตกลงทริปส์และจะเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น 
ก็ไม่ได้เพรำะขัดกับควำมตกลงกำรค้ำเสรี  

ระบบกฎหมำยไทยจึงยังมีจุดอ่อนในกำรคุ้มครองทรัพยำกรพันธุกรรมจุลชีพโดยเฉพำะที่
เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมจุลชีพ   
ระบบกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุดของไทยก็คือ ระบบกฎหมำยคุ้มครอง
พันธุ์พืช (Plant Variety Protection) เพรำะกฎหมำยนี้ไม่ได้มุ่งแต่จะให้ควำมคุ้มครองสิทธิของ 
นักปรับปรุงพันธุ์ พืชเท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมืองและพันธุ์พืชป่ำซึ่งเป็น
ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชอันทรงคุณค่ำของประเทศไทยด้วยควำมก้ำวหน้ำที่มีมำกที่สุดในระบบ
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยก็คือ กำรรับหลักกำรในกำรเปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรม
และกำรแบ่งปันผล ประโยชน์ที่อยู่ในอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Convention 
on Biodiversity) เข้ำมำบัญญัติไว้ในกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ ตำมกฎหมำยนี้นักปรับปรุง 
พันธุ์พืชมีหน้ำที่ต้องแสดงแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรมที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่นั้น และต้อง
เปิดเผยข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  ในกรณีที่มีกำรใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองหรือพันธุ์พืชป่ำ 
ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่เพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรค้ำนั้นด้วย หลำยปีที่ผ่ำนมำ มีบริษัทข้ำมชำติ
จ ำนวนมำกที่น ำทรัพยำกรพันธุกรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทยไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
แล้วน ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นมำขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของภูมิปัญญำ  หรือ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ดูแลรักษำทรัพยำกรเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นธรรม  นักวิชำกำรและ
องค์กรเอกชนได้พยำยำมเสนอให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ น ำหลักกำรในเรื่องกำรเข้ำถึงและ 
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ไปบัญญัติไว้ในกฎหมำย สิทธิบัตรด้วย แต่ไม่ได้รับกำรตอบสนองจำก 
ภำครัฐเท่ำใดนัก ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน  
จึงมุ่งไปสู่กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  

อย่ำงไรก็ด ีมิใช่ภำครัฐจะไม่ได้ให้ควำมสนใจแก่กำรคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นและทรัพยำกร 
พันธุกรรมเสียทีเดียว กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้จัดให้มีกำรสัมมนำระดมควำมเห็นในกำรจัดท ำ 
ร่ำงพระรำช บัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นขึ้น โดยจะให้ควำมคุ้มครองแก่ทรัพยำกรพันธุกรรม
ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมในกำรให้ควำมคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ 
กลับถูกคัดค้ำนจำกหน่วยงำนภำครัฐด้วยกันเอง  โดยเห็นว่ำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชได้ให้ 
ควำมคุ้มครองทรัพยำกรพันธุกรรมพืชอยู่แล้ว ส่วนกำรคุ้มครองพันธุ์สัตว์นั้นก็มีหน่วยรำชกำรอ่ืน  
ก ำลังริเริ่มด ำเนินกำรอยู่แล้วเช่นกัน 

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นฯ เป็นไปอย่ำง
ล่ำช้ำระยะเวลำที่ผ่ำนไปหลำยปียังไม่สำมำรถท ำให้สำธำรณชนได้เห็นกำรบังคับใช้ของพระรำชบัญญัติ 
ฉบับนี้เลย ประกอบกับประเด็นกำรคุ้มครองทรัพยำกรพันธุกรรมจุลชีพมิได้ถูกหยิบยกขึ้นมำพิจำรณำ
แม้แต่น้อย ในปัจจุบันกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำของไทยไม่มีระบบเปิดเผยกำรเข้ำถึงและ 
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อมีกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมจุลชีพในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระหว่ำง
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กำรเจรจำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีระหว่ำงไทยกับสหรัฐ  นักวิชำกำรและองค์กรเอกชนได้พยำยำม
ผลักดันให้ฝ่ำยไทยน ำหลักกำรเปิดเผยแหล่ง ที่มำ และกำรแบ่งปันผลประโยชน์เข้ำสู่เวทีของกำร
เจรจำ ซึ่งคณะเจรจำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-สหรัฐ ก็ให้กำรตอบรับเป็น
อย่ำงดี แม้ว่ำในใจอำจทรำบว่ำกำรเสนอประเด็นเหล่ำนี้ไม่มีทำงส ำเร็จลงได้ก็ตำม  ในทำงตรงกันข้ำม 
เวทีกำรเจรจำควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ ่น กลับไม่ได้มีกำรน ำเสนอประเด็นนี้ให้
สำธำรณชนได้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม สำธำรณชนไม่เคยเห็นร่ำงข้อเสนอของฝ่ำยไทยในกำรให้ควำม
คุ้มครองทรัพยำกรพันธุกรรมแม้แต่น้อย ผลลัพธ์ที่ได้จำกควำมตกลงฉบับนี้มีเพียงกำรเสนอให้มี 
กำรจัดตั้งคณะอนุกรรม กำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย โดยจะมีกำรน ำประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยำกรพันธุกรรมเข้ำหำรือด้วยเท่ำนั้น ซึ่งไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย แต่ก็สุดควำมสำมำรถ
ของคณะเจรจำที่จะท ำได้แล้ว แม้ว่ำประเทศไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือคุ้มครองทรัพยำกร
พันธุกรรมหลำยประกำรด้วยกัน แต่ขอบเขตของกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพทั้งตำม 
ควำมตกลง JTEPA และกฎหมำยไทยกเ็ป็นสิ่งที่ต้องรอกำรพิสูจน์ใน48 
  
2.3  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
 ในปี  2540 รัฐบำลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืชขึ้น โดยมีตัวแทนนักวิชำกำรและองค์กำรพัฒนำเอกชนเข้ำร่วมด้วยจนในที่สุด
ประเทศไทยได้ เลือกที่จะใช้กฎหมำยระบบเฉพำะเ พ่ือคุ้มครองพันธุ์ พืชและได้มีกำรออก
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มำใช้บังคับ กฎหมำยฉบับนี้ไม่เพียงแต่มีเจตนำรมณ์ 
เพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตำมพันธกรณีที่ก ำหนดไว้ในควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) เท่ำนั้น แต่ยังได้ 
ให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมือง ตลอดจนได้มีกำรน ำหลักกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำรยอมรับ 
ในอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Convention on Biological Diversity) ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรรับรองสิทธิของเกษตรกร (Farmers’ Rights) กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
(Equitable Sharing of Benefit) และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพโดยได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ 
(Prior Informed Consent) มำบัญญัติไว้ในกฎหมำยด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติคุ้มครอง  
พันธุ์พืช พ.ศ.254249 ซึ่งมีหลักกำรและเหตุผลที่ส ำคัญหลักๆ 3 ประกำร  คือ 

1.   เพ่ือส่งเสริมหรือสร้ำงแรงจูงใจให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช วิจัย และพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ โดย
อยู่ภำยใต้หลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ และควำมมั่นคงทำงอำหำร 

2.   เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมือง 
3.   เพ่ือให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช 

                                                           
48ระบบสิทธิบัตร: จุดอ่อนของกำรคุ้มครองทรัพยำกรจุลชีพในไทย, ย่อหน้ำที่ 1, ค้นวันที่ 

25 ธันวำคม 2557 จำก http://www.vcharkarn.com/varticle/18392 
49นันทน  อินทนนท์, “กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช: แนวควำมคิดและบทวิเครำะห์,”         

บทบัณฑิตย์, หน้ำ 197-229. 
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 พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับนี้ได้ก ำหนดค ำว่ำ “พืช” หมำยควำมว่ำ สิ่งมีชีวิตใน
อำณำจักรพืช และให้หมำยควำมรวมถึงเห็ดและสำหร่ำย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอ่ืน ส่วนหำกว่ำเป็นพืชที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้น ย่อมเรียกว่ำ “พันธุ์พืช” โดยในพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ให้ค ำนิยำม
ของค ำว่ำ “พันธุ์พืช” ไว้ หมำยควำมว่ำกลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรม และลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
เหมือนหรือคล้ำยกันและให้หมำยควำมรวมถึงต้นพืชที่จะขยำยพันธุ์ ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ ควำมหมำยของคุณสมบัติเฉพำะตัวที่สม่ ำเสมอ (Uniform) คือ ลักษณะของพืช
ในกลุ่มนั้น เช่น ใบ ล ำต้น และดอก เป็นต้น เป็นอย่ำงเดียวกัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนคุณสมบัติเฉพำะ
ตัวที่คงที่ (Stable) คือ ลักษณะของพืชนั้นมีลักษณะอย่ำงเดียวอันคงที่ ไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลง  
ไม่ว่ำจะมีกำรขยำยพันธุ์ไปกี่ครั้งและใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใดก็ตำมและคุณสมบัติเฉพำะตัวที่แตกต่ำง 
(Distinct) จำกพืชกลุ่มอ่ืนในชนิดเดียวกัน คือ พืชที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีควำมแตกต่ำง อัน
สำมำรถเห็นได้โดยชัดเจน เช่น สี รูปร่ำง ควำมยำวของใบ และควำมต้นทำนโรครำพืช (Mildew-
Resistance) เป็นต้น50 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เป็นกฎหมำยที่ออกมำคุ้มครองกำรคิดค้นพันธุ์
พืชใหม่ ซึ่งรวมถึงกำรตัดต่อทำงพันธุ์กรรมด้วย โดยยอมรับกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่เกิดจำกกำร
ตัดต่อทำงพันธุกรรม ซึ่งตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ค ำจ ำกัดควำม ดังนี้ 

กำรตัดต่อสำรพันธุกรรม หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรในกำรน ำสำรพันธุกรรมที่มีต้นก ำเนิด
จำกสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็นสำรพันธุกรรมตำมธรรมชำติ สำรพันธุกรรมดัดแปลงจำกธรรมชำติหรือสำร
พันธุกรรมที่สังเครำะห์ขึ้น ถ่ำยเข้ำไปรวมหรือร่วมอย่ำงถำวรกับสำรพันธุ์กรรมเดิมของพืช ท ำให้มี
ลักษณะที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนตำมธรรมชำติ 

สำรพันธุกรรม หมำยควำมว่ำ สำรเคมีที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยสำมำรถ
เป็นต้นแบบในกำรจ ำลองตนเองและถ่ำยทอดไปยังรุ่นต่อไปได้ 

กฎหมำยฉบับนี้ ไม่ ได้ห้ำมให้มีกำรตัดต่อทำงพันธุกรรม แต่มุ่งคุ้มครองและส่งเสริม 
ให้มีกำรทดลองพืชตัดต่อพันธุกรรม เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ๆ โดยไม่ได้พิจำรณำว่ำผู้ใดเป็นผู้ท ำหรือ  
เป็นผู้ตัดต่อพันธุกรรม แต่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้คิดค้นไม่ให้ผู้อ่ืนน ำสิ่งที่ตนเองคิดค้นขึ้นใหม่ไปใช้
ประโยชน์ โดยกำรทดลองตัดต่อสำรพันธุกรรมไม่ต้องขออนุญำตและไม่ห้ำมกำรตัดต่อพันธุกรรม 
ดังนั้นบุคคลใดก็ทดลองท ำได้และจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ โดยกฎหมำยจะคุ้มครองบุคคลนั้นต่อเมื่อ
บุคคลนั้นได้มำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชตำมกฎหมำย ในกำรขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ กฎหมำยบังคับ
ไว้ในมำตรำ 13 ว่ำ พันธุ์พืชที่มีผลกระทบอย่ำงรุนแรงในทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพ 
หรือสวัสดิภำพของประชำชน ห้ำมมิให้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ดังนั้นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำก
กำรตัดต่อสำรพันธุกรรมจะจดทะเบียนได้ ต่อเมื่อผ่ำนกำรประเมินด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ หรือสวัสดิภำพของประชำชนจำกกรมวิชำกำรเกษตร หรือหน่วยงำนหรือสถำบันอ่ืนที่
คณะกรรมกำรก ำหนด ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำกำร
ควบคุมพืชดัดแปลงได้ในระดับหนึ่ง แต่กฎหมำยฉบับนี้มุ่งคุ้มครองเฉพำะพืชเท่ำนั้น ไม่ได้คุ้มครองถึง
สิ่งมีชีวิตอ่ืนและผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องที่มำจำกพืชดัดแปลงพันธุกรรมแต่อย่ำงใด 

                                                           
50พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542   
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ซึ่งลักษณะของพันธุ์พืชที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช  
พ.ศ.2542 ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้51 

1.   มีควำมสม่ ำเสมอ (Uniformity) ของลักษณะประจ ำพันธุ์  ทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำ 
สรีรวิทยำ หรือคุณสมบัติอ่ืนที่เป็นผลเนื่องมำจำกกำรแสดงออกของสภำพทำงพันธุกรรม ที่จ ำเพำะ  
ต่อพันธุ์พืชนั้น ควำมสม่ ำเสมอของพันธุ์พืชต้องมีควำมสม่ ำเสมอ ของลักษณะประจ ำพันธุ์ คือ ต้องมี
ลักษณะเป็นอย่ำงเดียวกัน หรือคุณสมบัติ เช่น ลักษณะของกิ่ง ล ำต้น สีของใบ ลักษณะของดอก  
และผลผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะของรูปแบบประจ ำของพันธุ์พืชนั้น อย่ำงไรก็ตำมลักษณะ
ควำมสม่ ำเสมอของพันธุ์พืชนี้  ไม่ถือว่ำเป็นส่ วนหนึ่งในลักษณะของพันธุ์พืชป่ำ ซึ่งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงลักษณะได้ด้วยวิถีทำงธรรมชำติ 

2.   มีควำมคงตัว (Stability) ของลักษณะประจ ำพันธุ์ที่สำมำรถแสดงลักษณะประจ ำพันธุ์ได้ 
ในทุกครั้งของกำรผลิตส่วนขยำยพันธุ์นั้น  เมื่อขยำยพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปส ำหรับพืชนั้น  ควำมคงที่ของ
พันธุ์ พืชต้องมีลักษณะประจ ำ พันธุ์ ที่ ส ำมำรถแสดงลักษณะดั งกล่ ำวของส่ วนขยำยพันธุ์ 
ได้ในทุกครั้ง ที่มีกำรน ำพันธุ์นั้นมำขยำยด้วยวิธีทั่วไปส ำหรับพืชพันธุ์นั้น  กล่ำวคือ ลักษณะอัน
แตกต่ำงของพันธุ์พืชนั้น ต้องสำมำรถผลิตได้อีกจำกเมล็ดพันธุ์ โดยไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงในลักษณะ
ส ำคัญของพันธุ์ดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชในลักษณะเดียวกัน เมื่อใช้กรรมวิธี  
ผสมพันธุ์เช่นเดียวกัน 

3.   มีลักษณะประจ ำพันธุ์แตกต่ำง (Distinctiveness) จำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัดทำงสัณฐำน
วิทยำ สรีรวิทยำ หรือมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจำกกำรแสดงออกของสภำพ
พันธุกรรมที่แตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืน ไม่ว่ำด้วยลักษณะทำงกำยภำพหรือเกี่ยวข้องกับกรรมวิธี หรือ
ลักษณะของผลผลิตของพืชพันธุ์นั้นเปรียบเทียบกับพืชพันธุ์อ่ืน 
 กล่ำวโดยสรุป พันธุ์พืชที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัตินี้จะต้องเป็นพันธุ์
พืชใหม่ที่ไม่มีกำรน ำส่วนขยำยของพันธุ์มำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยประกำร
ใด ทั้งในหรือนอกประเทศไทยโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยควำมยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกิน
กว่ำหนึ่งปี ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน และจะต้องมีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรำกฏอยู่ในวันยื่น
ขอจดทะเบียน โดยควำมแตกต่ำงนั้น เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก กำร
บริโภค เภสัชกรรมกำรผลิต หรือกำรแปรรูป และให้หมำยควำมรวมถึงมีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืช 
ได้รับกำรจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่ำในหรือนอกประเทศไทย ก่อนวันยืนขอจดทะเบียนหรือ
พันธุ์พืชที่มีกำรยืนขอจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้ว และได้รับกำรจดทะเบียนในเวลำต่อมำ 
 พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรตัดต่อพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ต่อเมื่อผ่ำนกำร
ประเมินผลกระทบทำงด้ำนควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพหรือสวัสดิภำพของประชำชนจำก
กรมวิชำกำรเกษตร หรือหน่วยงำนหรือสถำบันอ่ืน ที่คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชก ำหนด  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

                                                           
51สุรไกร สังฆสุบรรณ์, กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและพันธุ์พืชป่ำ (วิทยำนิพนธ์

ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2549). 
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 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นที่จะขอจดทะเบียนได้  ต้องมีลักษณะ คือ เป็นพันธุ์พืช ที่มีอยู่
เฉพำะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภำยในประเทศไทย และไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยจะขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นตำมกฎหมำยฉบับนี้ได้ ต้องมีองค์ประกอบตำมมำตรำ 43 คือ 
เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพำะถิ่นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ภำยในประเทศไทยเท่ำนั้น และที่ไม่เคยขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  
 ลักษณะของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำที่จะจดทะเบียนได้ ต้องได้รับอนุญำตจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือท ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ทำงกำรค้ำโดยพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป ได้แก่ 
พันธุ์พืชที่ก ำหนดภำยในประเทศ หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำยและให้
รวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่ำ ได้แก่  พันธุ์พืชที่มีหรือ
เคยมีอยู่ในประเทศ ตำมสภำพธรรมชำติ และยังมิได้น ำมำใช้เพำะปลูกอย่ำงแพร่หลำย 
 ส่วนในเรื่องกำรของได้มำซึ่งควำมคุ้มครองพันธุ์พืชตำมพระรำชบัญญัตินี้52 สำมำรถเกิดขึ้นได้ 
2 วิธี คือ มีผู้ร้องขอซึ่งได้แก่ กรณีพันธุ์ใหม่และพันธุ์พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นเนื่องจำกมีผู้พิทักษ์ดูแลพันธุ์พืช
ดังกล่ำวทั้ง 2 ประเภทอย่ำงชัดเจน หรือเป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย ซึ่งได้แก่ กรณีพันธุ์พ้ืนเมือง
ทั่วไปและพันธุ์ป่ำ เนื่องจำกมีผู้พิทักษ์ดูแลพันธุ์พืชทั้ง 2 ประเภท อยู่เป็นจ ำนวนมำก กฎหมำยจึงให้
สิทธิตกแก่รัฐ เพ่ือน ำผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นไปใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำพันธุ์พืช 
 

2.3.1  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่53 
 ส ำหรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชใหม่ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์อำจขอรับสิทธิจ ำเพำะ หรือ
สิทธิเด็ดขำด (Exclusive Right) จำกรัฐได้นั้น อย่ำงน้อยต้องไม่เคยมีกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์เกิน
หนึ่งปีก่อนยื่นขอรับควำมคุ้มครอง นอกจำกนี้พันธุ์ใหม่ยังต้องมีประโยชน์ต่อกำรเพำะปลู ก บริโภค 
เภสัชกรรม ผลิตหรือแปรรูป ต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนที่มีอยู่ทั่วไปหรือพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองก่อน ที่
พันธุ์ใหม่นี้จะได้รับควำมคุ้มครำอง ดังปรำกฏรำยละเอียดในมำตรำ 12 ทั้งนี้พันธุ์ใหม่ที่จะรอรับสิทธิ
จ ำเพำะได้นั้นจะต้องเป็นพันธุ์พืช ชนิดที่รัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ 13  แต่มำตรำ 14 ได้ห้ำมให้
ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพหรือสวัสดิภำพของ
ประชำชนโดยหำกเป็นพืชแปลงพันธุ์ซึ่งได้จำกกำรตัดต่อสำรพันธุกรรม จะได้รับควำมคุ้มครอง
หลังจำกกำรประเมินด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพและด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเท่ำนั้น 
 มำตรำ 15 ได้ระบุถึงคุณสมบัติของนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีสิทธิยื่นขอรับสิทธิจ ำเพำะ โดย
อำจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ซึ่งอำจเป็นนำยจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำงของผู้ปฏิบัติในกำร
ปรับปรุงพันธุ์ที่มีสัญชำติ ส ำนักงำนใหญ่ ภูมิล ำเนำ หรือ ประกอบธุรกิจอย่ำงจริงจังในประเทศไทย 
หรือประเทศภำคีสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก ซึ่งมีกำรใช้หลักปฏิบัติ เยี่ยงคนชำติ (National 
Treatment) ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศนั้น ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักคนชำติตำม
พันธกรณีของกำรเป็นประเทศภำคีสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก ทั้งนี้มำตรำ 19 ได้ระบุรำยละเอียด
ขององค์ประกอบของค ำขอจดทะเบียนไว้ เพ่ือให้สำธำรณชนมีโอกำสเข้ำถึงวิธีกำรให้ได้มำซึ่งพืชพันธุ์

                                                           
52เรื่องเดียวกัน. 
53พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
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ใหม่ และเป็นหลักประกันให้เจ้ำของสิทธิในพันธุ์พืชต้นก ำเนิด หรือพันธุ์พืชพ่อ -แม่ ในกำรได้รับส่วน
แบ่งผลประโยชน์ 
 หำกพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอรับควำมคุ้มครอง ผ่ำนกำรตรวจสอบและโต้แย้งตำมขั้นตอนต่ำงๆ 
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้แล้ว เจ้ำของพันธุ์พืชจะได้รับควำมคุ้มครองตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ 12 ปี ส ำหรับพืชอำยุไม่เกิน 2 ปี  17 ปี ส ำหรับพืชที่มีอำยุเกิน 2 ปีหรือ 27 ปี ส ำหรับพืชที่
ใช้ประโยชน์จำกเนื้อไม้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้นับแต่วันที่ออกหนังสือส ำคัญ (มำตรำ 31) โดยมำตรำ 33 
ได้ระบุถึงสิทธิจ ำเพำะของเจ้ำหน้ำที่พันธุ์ใหม่ว่ำมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรขำย จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก
หรือมีไว้เพ่ือกำรดังกล่ำว ซึ่งส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์ใหม่ อันหมำยถึงส่วนของพืชที่ท ำให้เกิดพืชต้น
ใหม่ ที่มีลักษณะเหมือนพันธุ์นั้นได้ โดยเจ้ำของสิทธิจะต้องติดเครื่องหมำยให้ผู้ อ่ืนทรำบว่ำส่วน
ขยำยพันธุ์ที่มีจ ำหน่ำยนั้น ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยโดยเครื่องหมำยนั้น ต้องเป็นไปตำมแบบที่
อธิบดีก ำหนด (มำตรำ 34)54 
 อย่ำงไรก็ตำม สิทธิจ ำเพำะในพันธุ์ใหม่ไม่ครอบคลุมถึง กำรกระท ำที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
ขยำยพันธุ์ กำรน ำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำพันธุ์ซึ่งกระท ำโดยสุจริต กำรกระท ำเพ่ือใช้เพำะปลูกใน
แปลงของตนตำมขอบเขตที่ก ำหนด กำรกระท ำที่มิใช่เพ่ือกำรค้ำ และกำรกระท ำกับส่วนขยำยพันธุ์ที่
ได้มำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย (มำตรำ 32) อนึ่งสิทธิจ ำเพำะนี้เจ้ำของสิทธิอำจโอนสิทธิให้แก่บุคคล
อ่ืน หรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนใช้ก็ได้ (มำตรำ 32) 
 
 2.3.2  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น 
 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น เป็นพันธุ์พืชซึ่งไม่เคยเป็นพันธุ์พืชใหม่มำก่อน แต่เป็นพันธุ์พืชที่
ชุมชนหนึ่งชุมชนใดในรำชอำณำจักรได้อนุรักษ์ไว้ (มำตรำ 43) กลุ่มบุคคลซึ่งตั้งถิ่นฐำนและสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมำอย่ำงต่อเนื่อง อำจขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน (มำตรำ 44) เพ่ือขอรับสิทธิ
จ ำเพำะในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น ที่ชุมชนนั้นอนุรักษ์หรือพัฒนำพืชได้ (มำตรำ 45) 
 หำกพันธุ์ พืช พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นได้รับกำรจดทะเบียนคุ้มครองแล้ว ชุมชนเจ้ำของ 
จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรปรับปรุงพันธุ์ ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย ผลิต ขำย ส่งออก หรือจ ำหน่ำย
ส่วนขยำยพันธุ์พืชนั้น (มำตรำ 47) ถ้ำผู้ใดประสงค์จะเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพำะถิ่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์พืชดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ ศึกษำ ทดลอง 
หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ จะต้องท ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  
กับชุมชนเจ้ำของไว้ก่อน (มำตรำ 48) ส ำหรับอำยุสิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นนั้น ใช้หลัก
เดียวกับอำยุสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ แต่อำจขยำยเวลำได้ครำวละ 10 ปี หำกยังคงคุณสมบัติของกำรเป็น
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นและเป็นชุมชนไว้ (มำตรำ 50) 
 
 
 
 

                                                           
54สุรไกร สังฆสุบรรณ์, เรื่องเดิม. 
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 2.3.3  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่ำ 
 พันธุ์พืชที่ไม่เคยมีกำรน ำมำปลูกอย่ำงแพร่หลำย โดยมีหรือเคยมีอยู่ในสภำพธรรมชำติภำยใน
รำชอำณำจักรจัดเป็นพันธุ์พืชป่ำตำมพระรำชบัญญัตินี้ จะได้รับควำมคุ้มครองเช่นเดียวกันกับพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองทั่วไป ซึ่งเป็นพันธุ์พืชอื่นที่มิใช่ พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชป่ำ หรือพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น โดยผู้
ซึ่งประสงค์จะเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืช ดังกล่ำว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชทั้งสอง
ประเภทนั้น เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรังพันธุ์ ศึกษำ ทดลองหรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ ต้อง
ขออนุญำตเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และท ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
เสียก่อน และหำกจะกระท ำโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เชิงกำรค้ำ ก็ต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรก ำหนด55 

จำกภำพรวมของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งเน้นให้ควำมคุ้มครองเฉพำะ
พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำ แต่ไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชที่ได้
จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์แต่อย่ำงใด 

ส ำหรับประเทศไทยกำรเลือกที่จะให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชโดยใช้กฎหมำยภำยในระหว่ำง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 กับ พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มีควำม
จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ถึง ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่จะเกิดแก่เกษตรกรภำยในของประเทศไทยให้
น้อยที่สุด เนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพ่ึงพำกำรส่งออกสินค้ำทำงด้ำนกำรเกษตรมำกกว่ำ
ครึ่งของยอดกำรส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรเพำะปลูกพืชทำงกำรเกษตรจึงต้ องให้มี
ต้นทุนต่ ำเพ่ือที่จะสู้รำคำกับประเทศคู่แข่งทำงกำรค้ำของประเทศไทยได้  ประกอบกับระบบกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยแตกต่ำงจำกประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกำ ระบบสิทธินักปรับปรุงพันธุ์
พืชหรือที่เรียกว่ำกำรคุ้มครองพันธุ์พืชก ำเนิดขึ้นในยุโรป และกำรน ำระบบดังกล่ำวมำใช้โดยตรงย่อม
ไม่เหมำะสมกับสภำพของสังคมไทย แต่หำกต้องมีกำรรับเอำระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเข้ำมำ
ในประเทศไทยก็จะต้องมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร นักปรับปรุง 
พันธุ์พืช และภำคกำรเกษตรของไทย โดยต้องจัดให้สำมำรถใช้บังคับได้ภำยใต้ระบบกฎหมำยของไทย 
แม้ว่ำกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 จะไม่ได้อยู่ในระดับ
สมบูรณ์พร้อม (Completely Perfect) แต่ก็ถือว่ำสำมำรถบังคับใช้ได้กับกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์
พืชในประเทศไทย ซึ่งพระรำชบัญญัตินี้ให้กำรคุ้มครองรวมถึงพันธุ์ พืชใหม่ (Novelty Plants) และ
พันธุ์พืชดั้งเดิม (Traditional Plants) ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
ทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชตรำขึ้นมำเพ่ือรองรับควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และพระรำชบัญญัตินี้ยังให้กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่
เกี่ยวกับพันธุ์พืชศำสตร์ ในระดับสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนบุคคล จนถึงบริษัทวิจัยขนำดใหญ่ที่มี
ทุนในกำรวิจัยเพ่ือธุรกิจกำรค้ำ ดังนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยจึงเปรียบได้
กับเป็นกฎหมำยกลำงฉบับหนึ่ง ซึ่งหำกข้อบังคับในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมกฎหมำยอ่ืนไม่ได้ก ำหนด
ไว้ก็จะปรับใช้กับพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

                                                           
55เรื่องเดียวกัน. 



41 
 

ส ำหรับกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำโดยทั่วไป 
ใช้กฎหมำยสิทธิบัตรและกฎหมำยเฉพำะเพ่ือคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรใช้กฎหมำยสิทธิบัตรหรือกำรใช้กฎหมำยเฉพำะได้แก่กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีทั้งข้อดี  
และข้อเสีย กล่ำวคือ กำรคุ้มครองพันธุ์พืชโดยกฎหมำยสิทธิบัตรมีข้อดี คือ เป็นกฎหมำยที่ให้ 
ควำมคุ้มครองที่ชัดเจนและเข้มงวดให้สิทธิเด็ดขำดแก่ผู้ทรงสิทธิเป็นระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กฎหมำยสิทธิบัตรมีในหลำยประเทศทั่วโลกซึ่งเมื่อน ำมำบังคับใช้ก่อให้เกิด  
ควำมสอดคล้องกับนำนำประเทศไม่ต้องสร้ำงระบบควำมคุ้มครองขึ้นใหม่ ส ำหรับข้อเสียของกฎหมำย
สิทธิบัตร คือ หลักเกณฑ์ที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมระบบของสิทธิบัตร ได้แก่ หลักเกณฑ์ควำมใหม่ 
กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและกำรใช้ประโยชน์ บรรทัดฐำนเหล่ำนี้ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์
เกี่ยวกับ เครื่องกล ฟิสิกส์และเคมี จึงไม่มีควำมเหมำะสมที่น ำมำใช้คุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต
ชั้นสูง และมีควำมสลับซับซ้อนมำกกว่ำกำรประดิษฐ์ทำงอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ลักษณะของ 
พันธุ์พืชยังสำมำรถขยำยพันธุ์ได้โดยง่ำยโดยใช้ตัวพันธุ์พืชเอง และเพ่ิมปริมำณจ ำนวนมำกภำยใน
ระยะเวลำเล็กน้อยกำรกระท ำละเมิดสิทธิบัตรจึงกระท ำได้โดยง่ำย 
 ส่วนกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบกฎหมำยเฉพำะเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeder’s Right) สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นสิทธิเด็ดขำดในพันธุ์พืช
ใหม่ของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้คิดค้นพันธุ์พืชใหม่ โดยมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่ใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืช  
ที่ตนองปรับปรุงพันธุ์ขึ้น และยังมีสิทธิหวงกันมิให้ผู้อ่ืนมำใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญำต ซึ่งกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ถือเป็นกฎหมำยเฉพำะรูปแบบหนึ่ง (Independent Sui Generis 
Form) มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีลักษณะใกล้เคียงกับกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
ประเภทอ่ืน เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจำกเมื่อพันธุ์พืชใหม่ 
ถูกเผยแพร่ออกไปสำมำรถน ำไปขยำยพันธุ์ต่อไปโดยบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งมิได้รับอนุญำตจำกนักปรับปรุง
พันธุ์พืชผู้คิดค้นท ำให้เสียโอกำสที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจำกกำรลงทุนของตนเอง  พันธุ์พืชที่ขอ
ควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะส ำคัญ คือ มีควำมใหม่ ลักษณะแตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงชัดเจน มีควำม
สม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ และมีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์เมื่อขยำยพันธุ์สู่รุ่น  
ต่อไป นอกจำกนี้ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้องส่งตัวอย่ำงพันธุ์พืชให้ส ำนักงำนจดทะเบียน 
เพ่ือปลูกทดสอบภำคสนำม และสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นสิทธิเด็ดขำดส ำหรับพันธุ์พืชที่ตนเอง
คิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมำ เป็นสิทธิกำรผลิตเพ่ือกำรค้ำ เสนอขำยและจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์ของ  
พันธุ์พืชใหม่ แต่สิทธิดังกล่ำวนี้ไม่รวมถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จำกพันธุ์พืช (The Harvested End 
Product) ตัวอย่ำงผลไม้ที่เก็บเกี่ยวจำกต้นไม้ ผลพันธุ์ที่ได้รับควำมคุ้มครอง ผลไม้จะไม่ได้รับควำม
คุ้มครอง นอกจำกนี้ ยังไม่คุ้มครองไปถึงพันธุ์พืชที่เกษตรกรปลูกในไร่นำตนเองเพ่ือใช้เป็นพันธุ์
เพำะปลูกในฤดูต่อไป ซึ่งเรียกว่ำ สิทธิเกษตรกร (Farmers’ Privileges) ส่วนข้อยกเว้นอีกประกำร
หนึ่ง คือกำรคุ้มครองพันธุ์พืชไม่บังคับให้สิทธิต่อนักวิจัยที่ใช้พันธุ์พืชคุ้มครองส ำหรับปรับปรุงพันธุ์พืช
ชนิดใหม่ สิทธินี้เรียกว่ำสิทธินักวิจัย (Breeders’ Exemption) เป็นข้อยกเว้นกำรบังคับใช้สิทธิต่อ
พันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครอง 
 ควำมแตกต่ำงของกำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบสิทธิบัตรและกฎหมำยคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่เห็นได้ชัดเจนในประเด็นว่ำ กำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบสิทธิบัตรนั้น หลักเกณฑ์ 
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ของสิทธิบัตร 3 ประกำร ได้แก่ ควำมใหม่ ขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และกำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม 
เป็นหลักเกณฑ์ที่เน้นไปที่กำรใช้ควำมสำมำรถของผู้ประดิษฐ์เป็นหลัก หำกกำรประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่  
แต่ไม่มีขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เนื่องจำกกำรประดิษฐ์ชนิดนี้คนธรรมดำทั่วไปสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์ได้ 
ก็รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ แต่ถ้ำกำรประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่และเป็นกำรประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์
โดยง่ำยแก่บุคคลที่มีควำมช ำนำญในระดับสำมัญส ำหรับงำนประเภทนั้น ก็สำมำรถจดทะเบียน
สิทธิบัตรได้ ส ำหรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น เน้นที่ตัวพันธุ์พืช
หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นหลัก หำกพันธุ์พืชที่ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะแตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงชัดเจน 
(Distinctness) มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Uniformity) และมีควำมคงตัว 
ของลักษณะประจ ำพันธุ์เมื่อขยำยพันธุ์สู่ชั่วต่อไป (Stability) พันธุ์พืชดังกล่ำวนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
ก็ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช จึงเห็นได้ว่ำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชเน้นที่ 
ตัวพันธุ์พืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ (Production) โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำ พันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครอง
จ ำเป็นต้องมีกำรขั้นตอนกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องใช้ควำมสำมำรถเชิง  
กำรประดิษฐ์ ส ำหรับพันธุ์พืชที่ผลิตหรือคิดค้นขึ้นแต่ประกำรใด แต่พิจำรณำว่ำพันธุ์พืชที่ผลิตขึ้นมำ  
มีลักษณะครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ประกำรหรือไม่เท่ำนั้น ก็รับจดทะเบียนได้ ฉะนั้นบุคคล
ธรรมดำสำมำรถพัฒนำพันธุ์พืชขึ้นมำใหม่ มีลักษณะครบถ้วน (ลักษณะ Distinctness Uniformity 
และ Stability) ตำมหลักเกณฑ์ก็สำมำรถจดทะเบียนคุ้มครองได้ โดยไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำพันธุ์พืช 
มีลักษณะขั้นตอนกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่ 

 
2.4  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชกับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
 
 กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชจะสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
ขึ้นต่อภำคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้ ซึ่งภำยหลังจำกที่มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ควำม
คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับ 
สิทธิชุมชนโดยก ำหนดเรื่องกำรแบ่งปันผลประโยชน์แก่ชุมชนในกรณีที่บุคคลอ่ืนน ำพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพำะถิ่น ดังนั้น จึงน่ำจะสำมำรถแก้ปัญหำพันธุ์พืชที่เคยเกิดข้ึนได้ เช่น กรณีบริษัทญี่ปุ่นน ำเปล้ำน้อย
ไปใช้ประโยชน์ หรือปัญหำเกี่ยวกับบริษัทต่ำงชำติน ำกรำวเครือไปใช้ เป็นต้น ซึ่งนักวิชำกำรมี
ควำมเห็นว่ำ กำรคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช   
พ.ศ. 2542 จะช่วยส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้ำนเกษตรขึ้นมำและสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำร
พัฒนำพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมมำกข้ึน56 
 

                                                           
56ปณิดำ ตุวำนนท์,  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ในทัศนะของนักวิชำกำร พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ และนักปรับปรุงพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช, ค้นวันที่ 12 ธันวำคม 2557 จำก 
www.law.cmu.ac.th/research/goto.php?action=researchfile&file=223 
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กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์จะเป็นกำรตอบแทนผู้ที่คิดค้นงำนวิจัยใหม่ๆ 
โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน หรือ Royalty ซึ่งผู้ที่ต้องกำรน ำพันธุ์ไปเพำะปลูกต้องจ่ำยให้แก่ผู้เป็น
เจ้ำของพันธุ์นั้น เงินที่ได้จำกค่ำตอบแทนจะกลับคืนสู่โครงกำรปรับปรุงพันธุ์ท ำให้มีเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือท ำกำรวิจัยพันธุ์พืชอ่ืนๆ ต่อไป และยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่มำกขึ้น 
ถึงแม้ว่ำมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองอำจยังไม่ดีพอ กล่ำวคือ ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอำจใช้ได้กับ
บริษัทใหญ่ที่ด ำเนินธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำมำกกว่ำ หำกเป็นบุคคลธรรมดำอำจประสบปัญหำด้ำน
ควำมเชื่อมั่น และกำรประกันกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน อย่ำงไรก็ตำม ระบบกำรจ่ำย Royalty ก็
เป็นกำรประกันควำมมั่นใจให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ว่ำจะได้รับค่ำตอบแทน ซึ่งถือเป็นแนวทำงที่
ดี ท ำให้ผู้ที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์สบำยใจมำกขึ้นว่ำกำรลงทุนทั้งเงินและแรงกำยของตนจะไม่สูญเปล่ำ 
อย่ำงไรก็ดีหำกเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ที่ทำงำนให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้
โดยตรง เนื่องจำกพันธุ์พืชใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท  

สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เกี่ยวกับกำรก ำหนดชนิดพืช 
ที่ได้รับกำรคุ้มครอง 4 กลุ่ม คือพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป  
และพันธุ์พืชป่ำ อำจท ำให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรปฏิบัติ กล่ำวคือ กำรที่พระรำชบัญญัติให้ 
ควำมคุ้มครองพืช 4 ประเภท เนื่องจำกในขณะนั้นเกิดกระแสตื่นตัวกับปัญหำต่ำงชำติน ำพันธุ์พืชของ
ประเทศไทยไปขึ้นทะเบียนในต่ำงประเทศ เช่น กรณีที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศแคนนำดำน ำ 
พันธุ์พืชประเทศไทยไปจดทะเบียน ดังนั้นกลุ่ม NGO จึงกลัวประเทศไทยจะเสียประโยชน์มำกไปกว่ำนี้ 
เลยผลักดันให้บัญญัติกฎหมำยคุ้มครองพืชทุกประเภทในประเทศไทย และผลักดันกฎหมำยฉบับนี้ 
ให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุด จึงท ำใหเ้มื่อประกำศใช้พระรำชบัญญัติ กำรบังคับใช้จึงไม่รัดกุม มีข้อจ ำกัด
อยู่มำก และยังมีควำมไม่พร้อมของกำรด ำเนินกำรคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่ำ  
ทั้งด้ำนกำรตรวจสอบพันธุ์พืช และกำรก ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะต้องน ำส่ง 
เข้ำกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งตำมมำตรำ 52 บัญญัติให้ก ำหนดหลักเกณฑ์โดยกฎกระทรวง แต่จนถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่มีกำรประกำศกฎกระทรวงเรื่องกำรแบ่งปันผลประโยชน์  ปัญหำดังกล่ำวอำจส่งผล
กระทบต่อกำรประกำศพันธุ์พืชใหม่ชุดต่อไปให้ล่ำช้ำออกไปด้วย นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ.2542 ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของต่ำงประเทศ คือ อนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญำยูปอฟ จึงท ำให้เกิดควำมพยำยำม
แก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ หรือจัดท ำกฎหมำยฉบับใหม่ที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แต่เพียงอย่ำงเดียว
ซึ่งจะมีประโยชน์กับนักปรับปรุงพันธุ์มืออำชีพ มือสมัครเล่น หรือบริษัทขนำดใหญ่ ในประเทศไทย
มำกกว่ำ  

อย่ำงไรก็ตำมในประเด็นนี้ กรมวิชำกำรเกษตรกรมีควำมเห็นต่ำงออกไปว่ำ กำรบัญญัติ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศดีแล้ว ถึงแม้ว่ำ
ขอบเขตกำรคุ้มครองจะจ ำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยก็จริง แต่มำตรฐำนกำรตรวจสอบพันธุ์พืชตรง
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ตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี อำจจ ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรำ 12 (1)57 ที่ก ำหนดว่ำพันธุ์พืชที่จะ
น ำมำจดทะเบียนจะต้องเป็นพันธุ์ที่ไม่มีกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์มำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำย 
หรือจ ำหน่ำยด้วยประกำรใดๆ ทั้งในหรือนอกรำชอำณำจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยควำม
ยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่ำหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน  โดยควรปรับปรุงให้เป็น 
แบบเดียวกันกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่ก ำหนดหลำยช่วงระยะเวลำ คือ 3 ปี และ 5 ปี ก่อนที่จะน ำ 
พันธุ์พืชใหม่มำยื่นจดทะเบียน เพรำะกำรที่กฎหมำยไทยก ำหนดระยะเวลำแตกต่ำงจำกต่ำงประเทศ
ท ำให้มีกำรน ำข้ำวพันธุ์ปรำจีนบุรีไปจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกำที่กฎหมำยก ำหนดเวลำไว้ 3 ป ี 
แทนกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในประเทศไทย ซึ่งในทัศนะของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำรให้ 
ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ไม่ได้มีปัญหำในกำร
ด ำเนินกำรมำกนักและไม่คิดว่ำกฎหมำยฉบับนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร  แม้ในช่วงเริ่มร่ำง
กฎหมำยจะมีผู้เสนอให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิบัตร  แต่เนื่องจำกมีกำรค ำนึงถึง
ประโยชน์ของเกษตรกร จึงเลือกที่จะคุ้มครองแบบระบบกฎหมำยเฉพำะ หรือ Sui Generis  
แทน ในทำงตรงกันข้ำมเจ้ำหน้ำที่มีทัศนะคติว่ำกฎหมำยฉบับนี้ให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุง 
พันธุ์พืชในระดับท่ีน้อยเกินไป 

นับตั้งแต่มีประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 จ ำนวน 9 ฉบับ ได้เกิดกระแส 
กำรคัดค้ำนขึ้น โดยคัดค้ำนกำรประกำศรำยชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่จะสร้ำงผลกระทบต่อเกษตรกร  
โดยกล่ำวหำว่ำกรมวิชำกำรเกษตรในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช  ได้ยอมรับ
ข้อเสนอของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่จะให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่จ ำนวน 12 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ  
พริกเผ็ดและพริกยักษ์หรือพริกหวำน แตงกวำและแตงร้ำน แตงโม มะระ ผักบุ้งจีน ผักคะน้ำ 
ผักกวำงตุ้ง ถั่วฝักยำว ข้ำวโพดทุกชนิด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว โดยระบุว่ำกำรพิจำรณำเป็นไป 
อย่ำงเร่งด่วนและรวบรัด ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ต้องพิจำรณำ 
ถึงทำงเลือกอ่ืนของเกษตรกรในกำรใช้พันธุ์พืช หรือควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรปรับปรุง

                                                           
57มำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 บัญญัติว่ำ “พันธุ์พืชที่จะขอ 

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตำมพระำชบัญญัตินี้” ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
(1) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์มำใช้ประโยชน์ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยหรือจ ำหน่ำย

ด้วยประกำรใด ทั้งในหรือนอกรำชอำณำจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยควำมยินยอมของนัก
ปรับปรุงพันธุ์เกินกว่ำหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน  

(2) มีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรำกฎอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยควำมแตกต่ำงนั้น
เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก กำรบริโภค เภสัชกรรม กำรผลิต หรือกำรแปร
รูป และให้หมำยควำมรวมถึงมีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้ด้วย  

(ก) พันธุ์พืชที่ได้รับกำรจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่ำในหรือนอกรำชอำณำจักรก่อนวัน 
ยื่นขอจดทะเบียน  

(ข) พันธุ์พืชที่มีกำรยื่นขดจดทะเบียนในรำชอำณำจักรไว้แล้ว และได้รับกำรจดทะเบียน 
ในเวลำที่ก ำหนด 
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พันธุ์เพ่ือแข่งขันกับต่ำงประเทศ จึงมีควำมเห็นว่ำกำรประกำศชนิดพันธุ์พืชเป็นไปอย่ำงไม่โปร่งใส
เพ่ือให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ได้รับประโยชน์ กล่ำวคือผลของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ทั้ง 12 ชนิด
นั้นจะเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ในกำรผูกขำดพันธุ์ ท ำให้เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์รำคำ
แพงจำกบริษัท และเกษตรกรอำจจะต้องมีควำมผิดเพียงเพรำะเอำเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมำไปปลูกต่อในฤดู
ถัดไป หรือเอำไปแลกเปลี่ยนแจกจ่ำย  

อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่น่ำสังเกตว่ำหลักเกณฑ์พิจำรณำพันธุ์พืชตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง 
พันธุ์พืช พ.ศ.2542 แตกต่ำงจำกอนุสัญญำยูปอฟปี ค.ศ.1991 เพรำะยึดเอำอนุสัญญำยูปอฟ  
ปี ค.ศ.1978 เป็นต้นแบบ โดยก ำหนดให้รัฐมนตรีประกำศชนิดพืชที่สำมำรถรับควำมคุ้มครองก่อน จึง
จะสำมำรถน ำพันธุ์พืชชนิดนั้นมำขอรับควำมคุ้มครองได้ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำมี 3 ข้อ คือ58  

1.  เป็นพืชที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจ คือ มีหรืออำจมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจในประเทศ
หรือส่งออกนอกประเทศ  

2.  เป็นพืชที่มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยปรับปรุงพันธุ์อยู่  
3.  เป็นพืชที่มีพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปท่ีมีศักยภำพให้เกษตรกรเลือกใช้แทนได้  
กล่ำวคือ เกษตรกรไม่จ ำเป็นต้องใช้พันธุ์พืชที่มีผู้มำยื่นขอรับควำมคุ้มครองเสมอไป  

แต่เกษตรกรยังมีทำงเลือกที่จะใช้พันธุ์พ้ืนเมืองชนิดอ่ืนที่มีคุณภำพ จำกที่กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำ 
พันธุ์พืชที่ได้รับกำรประกำศรับรองพันธุ์ทั้งหมดจะยิ่งเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุง พันธุ์มำกขึ้น 
ซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกแก่เกษตรกรมำกที่สุดเพรำะเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชใหม่ๆ ให้เลือกมำกขึ้นและ 
หำกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมมำกขึ้น โอกำสที่จะได้รับกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรใช้
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองก็จะมำกข้ึนตำมไปด้วย  

เกษตรกรบำงส่วนไม่ให้ควำมสนใจกับกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เนื่องจำกกำรตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่มีขั้นตอนที่ละเอียด 
และใช้ระยะเวลำยำวนำน ท ำให้เกษตรกรเลือกที่จะไม่จดทะเบียนถึงแม้จะปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ที่ ดี
ขึ้นมำได้แล้วก็ตำม โดยมีควำมคิดว่ำเมื่อปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมำได้แล้วน ำออกจ ำหน่ำยเลยเพ่ือท ำ
ก ำไรจะคุ้มค่ำกว่ำกำรน ำพันธุ์พืชใหม่นั้นไปจดทะเบียน ซ่ึงขั้นตอนกำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช หรือ
ที่เรียกว่ำ DUS Testing เป็นขั้นตอนตำมมำตรฐำนสำกล จึงไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ หำกรวบรัด
ขั้นตอนให้เร็วขึ้น แต่กลับส่งผลให้ไม่สำมำรถจะบอกลักษณะที่แท้จริงของพันธุ์ได้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
เพรำะพันธุ์พืชที่สมควรจะได้รับกำรคุ้มครองตำมที่พระรำชบัญญัติก ำหนดไว้ต้องมีลักษณะที่โดดเด่น 
และแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนๆ ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่ำงจำกกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์ทั่วไปท ำให้จ ำเป็นต้อง
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์ให้รอบคอบ กำรตรวจสอบว่ำเป็นพันธุ์เดียวกันจะสำมำรถใช้ลักษณะดีเอนเอ 
โดยใช้เทคนิคทำงโมเลกุลตรวจสอบได้ แต่กำรตรวจสอบถึงควำมแตกต่ำงกันของพันธุ์นั้นใช้ดีเอ็นเอ
พืชตรวจสอบไม่ได้ ดังนั้น กำรตรวจสอบพันธุ์เดียวกันจึงท ำได้ง่ำย แต่กำรตรวจสอบว่ำเป็นพันธุ์ที่
แตกต่ำงกันนั้นท ำได้ยำกเพรำะต้องรอให้พืชแสดงลักษณะภำยนอกออกมำก่อนจึงจ ำเป็นต้องใช้

                                                           
58กรมวิชำกำรเกษตร, รำยงำนโครงกำรศึกษำผลกระทบกำรที่ประเทศไทยจะเข้ำร่วมเป็น

สมำชิกอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (อนุสัญญำยูปอฟ 1991) 
(กรุงเทพฯ: กรมวิชำกำรเกษตร, ม.ป.ป.). 
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ระยะเวลำปลูกพืชเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ เมื่อรวมกำรตรวจสอบและกำรปลูกเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์แล้ว จะใช้เวลำนำนประมำณสำมปี ท ำให้ปัจจุบันยังมีพันธุ์พืชใหม่จ ำนวนมำกที่รอกำร
ตรวจสอบอยู่ เกษตรกรที่ไม่เข้ำใจจึงมองว่ำเป็นกำรตรวจสอบที่นำนเกินไปจนเมื่อได้รับกำรคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชนั้นก็จะหมดควำมใหม่สำหรับบุคคลอื่นแล้ว  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือจดทะเบียนนั้นต้องใช้เวลำพอสมควร 
โดยเฉพำะหำกเป็นพืชที่ต้องใช้เวลำนำนในกำรปลูกเพ่ือให้ได้ผลเพ่ือน ำมำตรวจสอบ เช่น มะระ 
ต้องใช้เวลำปลูก 3 เดือน แล้วต้องปลูกยืนยันผลลัพธ์อีกหนึ่งครั้ง ท ำให้รวมระยะเวลำทั้งหมดเกือบ
หนึ่งปี แต่กำรได้รับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก็คุ้มค่ำกับกำรรอคอย เพรำะนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ย่อมต้องกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของผลงำนที่ตนเองได้สร้ำงขึ้นมำ หำกไม่ได้จดทะเบียนแสดงควำม
เป็นเจ้ำของและมีผู้น ำพันธุ์นั้นไปผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย ผลกระทบที่ตำมมำจำกกำรรีบน ำพันธุ์
ออกจ ำหน่ำยเพ่ือหวังก ำไรเพียงอย่ำงเดียวจะมีมำกกว่ำเพรำะที่ผ่ำนมำปรำกฏว่ำมีกำรลอกเลียน 
พันธุ์โดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนำดเล็ก เป็นจ ำนวนมำก  

นอกจำกนี้ปัญหำอีกประกำรหนึ่งก็คือ มำตรำ 1959 ก ำหนดให้ค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
ต้องระบุรำยละเอียดแสดงที่มำของพันธุ์พืชใหม่ หรือสำรพันธุกรรมที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์หรือ
พัฒนำพันธุ์พืชใหม ่ตลอดจนกรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ทีท่ ำให้สำมำรถเข้ำใจกรรมวิธีดังกล่ำวได้
อย่ำงชัดเจนท ำให้ เกษตรกรกล้วยไม้บำงคนไม่กล้ำน ำพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ไปจดทะเบียนตำม
พระรำชบัญญัติฯ เนื่องจำกไม่ต้องกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยละเอียดของพ่อแม่พันธุ์พืชใหม่  
โดยเข้ำใจว่ำอำจเกิดกำรลอกเลียนแบบจำกผู้อ่ืนได้ ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลพ่อแม่พันธุ์ ถึงแม้บุคคลอ่ืน 
จะทรำบรำยละเอียดของพ่อแม่พันธุ์ ก็ไม่สำมำรถผสมพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลออกมำอย่ำงเดียวกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับควำมเชี่ยวชำญของนักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละคนว่ำจะคัดลักษณะเด่นอะไรออกมำจำกพันธุ์
พ่อและพันธุ์แม่นั้น กำรเปิดเผยข้อมูลกลับเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์

                                                           
59มำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 บัญญัติว่ำ “กำรขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง” ค ำขอจดทะเบียนต้องมี
รำยกำรดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรำยละเอียดที่เป็นลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่  
(2) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ 
(3) รำยละเอียดแสดงที่มำของพันธุ์พืชใหม่ หรือสำรพันธุกรรมที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์หรือ

พัฒนำพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช โดยต้องมีรำยละเอียดที่ทำให้สำมำรถ
เข้ำใจกรรมวิธีดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจน  

(4) ค ำรับรองว่ำจะส่งมอบส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสำรพันธุกรรม
ที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ตำม (3) ให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำกำร
ตรวจสอบตำมเวลำที่พนักงนำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด  

(5) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีท่ีมีกำรใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่ำหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่ำวในกำรปรับปรุงพันธุ์สำหรับใช้ประโยชน์ในทำงกำรค้ำ  

(6) รำยกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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ด้วยกันเอง เพรำะเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลอ่ืนรับทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ พืชนั้น ท ำให้
สำมำรถน ำมำตรวจสอบพันธุ์พืชที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันเพ่ือโต้แย้งกำรขอจดพันธุ์พืชใหม่ของบุคคล
อ่ืนได ้อีกท้ังยังสำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพันธุ์อ่ืนๆ ต่อไปด้วย  

ส ำหรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบต่อเกษตรกรจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  
พ.ศ.2542 หำกประมวลข้อวิจำรณ์กฎหมำยฉบับนี้เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อเกษตรกร  จะมีประเด็น
ค ำถำม ที่ต้องพิจำรณำ ดังนี้ คือกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นกำรส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชใหม่
ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ซึ่งท ำให้เกษตรกรต้องกลับไปซื้อเมล็ดพันธุ์จำกบริษัททุกครั้งที่ปลูกจริงหรือไม่  
ซึ่งมีกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์มำโดยตลอดว่ำ กฎหมำยฉบับนี้จะส่งเสริมให้เกิดกำรครอบครองตลำด
เมล็ดพันธุ์พืชของบริษัทเมล็ดพันธุ์ เนื่องจำกกำรวิจัยและพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชมักกระท ำ 
โดยบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่โดยมีเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ขณะนี้มอนซำนโต้ก ำลังพัฒนำ 
เมล็ดพันธุ์พืชเป็นหมันที่หมดควำมสำมำรถจะแพร่พันธุ์ต่อไป จึงได้รับกำรต่อต้ำนอย่ำงกว้ำงขวำง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศที่ก ำลังพัฒนำเนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ 
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงได้ทุกปี กำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทเมล็ดพันธุ์มุ่งพัฒนำ 
พันธุ์ลูกผสมที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด เพ่ือให้เกษตรกรต้องกลับไปซื้อเมล็ดพันธุ์จำกบริษัททุกครั้ง 
ที่ต้องกำรเพำะปลูก เพรำะกำรใช้เมล็ดพันธุ์พิฆำตท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ไว้
เพำะปลูกในครั้งต่อไปได้ ท ำให้เกิดกำรผูกขำดของบริษัทเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งกำรพัฒนำพันธุ์พืชลูกผสม
จะไม่ช่วยเพ่ิมจ ำนวนพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมแต่กลับเน้นกำรเกษตรเชิงเดี่ยวที่ท ำให้
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง60  

นอกจำกนี้ยังมีข้อวิจำรณ์อีกว่ำกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรมักถูกก ำกับด้วย
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผูกมัดหลำยประกำร เช่น มีข้อห้ำมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ข้อห้ำมใช้ผลิตผล 
เป็นเมล็ดพันธุ์และข้อจ ำกัดด้ำนกำรส่งออก เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์จำกกำรเกษตรแนวนี้ 
ก็คือเกษตรกรรำยใหญ่ที่มีขีดควำมสำรถและก ำลังกำรผลิตสูงและบริษัทเมล็ดพันธุ์ ส่วนเกษตรกร 
รำยย่อยจะถูกเปลี่ยนฐำนะเป็นผู้รับจ้ำงผลิตของบริษัทขนำดใหญ่เท่ำนั้น61  

ในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชสวนนั้นสำมำรถน ำทฤษฎีทำงเกษตรศำสตร์มำอธิบำย
ลักษณะพันธุ์ลูกผสมได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ในอดีตพันธุ์พืชโดยทั่วไปมักเป็นพันธุ์ผสมที่เกิดจำกกำร 
ปล่อยให้พืชมีกำรผสมตัวเองตำมธรรมชำติ โดยอำศัยลมหรือแมลงน ำเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 
มำผสมกัน แต่ในปัจจุบัน พันธุ์ลูกผสมได้เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นเนื่องจำกพันธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตสูง
และตอบสนองต่อปัจจัยกำรผลิตได้ดีกว่ำพันธุ์ทั่วไปท ำให้เกษตรกรนิยมใช้พันธุ์ลูกผสมมำกขึ้น  
เช่น ข้ำวโพด และพืชกลุ่มผักต่ำงๆ เช่น มะเขือเทศ พริก เป็นต้น แต่กำรใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 
มีข้อจ ำกัด คือ พันธุ์ลูกผสม สำมำรถนำไปขยำยพันธุ์โดยกำรตัดกิ่งได้ แต่เกษตรกรไม่สำมำรถเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ขยำยพันธุ์ หำกเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ไปเพำะเพ่ือผลิตรุ่นต่อไปจะท ำให้ได้ลักษณะ

                                                           
60พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชในทัศนะของคณะนิติศำสตร์... , ค้นวันที่ 25 มกรำคม

2558 จำก http://www.law.cmu.ac.th/research/goto.php?action=researchfile& file=223 
61จักรกฤษณ์ ควรพจน์, “จับตำโลกำภิวัตน:์ ฐำนทรัพยำกรไทยในกระแสโลกำภิวัตน์,” 

กรุงเทพธุรกิจ (3 กุมภำพันธ์ 2546). 
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พันธุ์ที่มีคุณภำพไม่เหมือนเดิมทุกประกำร กล่ำวคือจะพบควำมแปรปรวนของผลผลิต เช่น ข้ำวโพด
หวำนถ้ำเก็บพันธุ์ไว้เองก็จะไม่ได้คุณภำพเหมือนเดิม อำจมีเมล็ดไม่เต็มฝัก หรือผลผลิตลดลง เป็นต้น 
เนื่องจำกข้ำวโพดที่เป็นพันธุ์ผสมข้ำมต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่เฉพำะเจำะจงในกำรผสมข้ำมแต่ละครั้ง  
ลูกชั่วที่หนึ่งจะให้ผลผลิตที่คงตัว แต่หำกน ำลูกผสมชั่วที่หนึ่งไปปลูกเพ่ือให้ได้รุ่นที่สองจะเกิดกำร
กระจำยตัว ผลผลิตจะไม่สม่ำเสมอและปริมำณลดลง62  

อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำพันธุ์ลูกผสมซึ่งเกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพันธุ์ที่ต่ำงกันจะต้องท ำ
หมันพืชเสียก่อน เพรำะพันธุ์ที่เป็นหมันจะใช้เป็นสำยพันธุ์แม่ในกำรพัฒนำสำยพันธุ์ลูกผสมต่อไปได้ดี 
จำกนั้น จึงน ำสำยพันธุ์แม่ผสมกับสำยพันธุ์พ่อที่มีลักษณะดี เช่น มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลงได้ดี 
และให้ผลผลิตสูง จนได้เป็นลูกพันธุ์ผสมที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป63  ซึ่งเมื่อเกษตรกรน ำไป
ปลูกจะได้ผลผลิตที่แสดงลักษณะที่ดีของทั้งพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำครั้งต่อไป 
จะปลูกไม่ได้เลย เกษตรกรยังสำมำรถปลูกได้ เพียงแต่หำกน ำมำใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไปจะท ำให้
มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ และผลผลิตลดต่ ำลงอำจไม่ได้ผลผลิตที่มีลักษณะเหมือนกำรปลูกครั้งแรก 
ดังนั้น กำรจดทะเบียนพันธุ์พืชจึงนิยมจดทั้งพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ และพันธุ์ลูกผสมเพ่ือให้ได้รับกำร
คุ้มครองทั้งหมด ส ำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในกลุ่มพืชผักก็มีลักษณะและวิธีกำรเช่นเดียวกัน  
แต่ต้องอำศัยควำมประณีตมำกกว่ำเพรำะผู้ปรับปรุงพันธุ์จะต้องตอนดอกเกสรตัวผู้ออกจำกดอก 
ทุกดอกของต้นแม่ หรือเรียกว่ำเป็นกำรท ำหมันพืชแล้วจึงน ำเกสรตัวผู้จำกสำยพันธุ์พ่ออีกต้นหนึ่ง 
มำผสมกับเกสรดอกตัวเมียของต้นแม่ท่ีจะท ำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์  

จำกหลักกำรของพันธุ์พืชผสมดังที่กล่ำวมำ จึงท ำให้เกษตรกรจ ำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืช 
ผสมทุกครั้งที่ต้องกำรเพำะปลูกและกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงกำรค้ำท ำให้เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้องมีรำยได้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมผลผลิตพืชของประเทศไทยให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพ่ิมพ้ืนที่เพำะปลูก 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรลดปริมำณน้ ำที่ใช้ใน
กำรเพำะปลูก เนื่องจำกพันธุ์ลูกผสมมีระบบรำกที่แข็งแรง ท ำให้ใช้น้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้กำรพัฒนำพันธุ์ลูกผสมที่ต้ำนทำนต่อโรคและแมลง จะช่วยลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรกระท ำของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่อำจส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรได้คือ กรณีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชผสมเปิด หรือ OP (Open Pollinated Variety)  
ให้กลำยเป็นพันธุ์ลูกผสม เนื่องจำกเกษตรกรจะไม่สำมำรถเก็บสำยพันธุ์ที่ต้องกำรไว้ทำพันธุ์ต่อไปได้ 
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้ เกษตรกรสำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดที่ขำยตำมท้องตลำดที่ตนเองเพำะปลูกไว้
มำเพำะปลูกในฤดูกำลต่อไปได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่
รำคำแพงขึ้น และต้องจ่ำยค่ำ Royalty ให้แก่บริษัทเจ้ำของเมล็ดพันธุ์ หำกเกษตรกรน ำพันธุ์ของ
บริษัทที่ตนเองเก็บไว้มำเพำะปลูกก็อำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได ้ 

ส่วนประเด็นที่ว่ำกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับกำร
รับรองมีรำคำสูงขึ้น ท ำให้เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จำกบริษัทในรำคำแพงจริงหรือไม่นั้น มีกระแส

                                                           
62วิรำภรณ์ จินดำมณี และศิริพร วัฒนศรีรังกุล, “ท ำหมันพืช แล้วท ำไมได้ผลผลิตสูงขึ้น,” 

โพสต์ทูเดย ์(25 กุมภำพันธ์ 2550). 
63เรื่องเดียวกัน. 
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วิพำกษ์วิจำรณ์เกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก็คือ จะท ำให้เกิดกำรผูกขำดโดยบริษัท 
เมล็ดพันธุ์ที่เป็นเจ้ำของพันธุ์พืชใหม่ๆ และจะท ำให้เมล็ดพันธุ์ มีรำคำสูงขึ้น เนื่องจำกบริษัทเมล็ด 
พันธุ์พืชใช้เทคนิคด้ำนพันธุวิศวกรรมเติมสำยพันธุกรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนทำนต่อแมลง 
ที่เป็นศัตรูพืชหรือสำรเคมีที่ออกฤทธิ์ ฆ่ำวัชพืชเข้ำไปในเมล็ดพืช ซึ่งท ำให้เมล็ดพืชเหล่ำนี้มีคุณภำพดี
เยี่ยมแต่มีรำคำสูง ท ำให้เกษตรกรต้องยอมจ่ำยค่ำเมล็ดพันธุ์ในรำคำแพง ซึ่งในประเด็นมีมีกลุ่มทั้ง 
ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนี้ 

กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่ำกำรขึ้นรำคำเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของบริษัทเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่อง
ปกติไม่เกี่ยวข้องกับกำรได้รับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เพรำะไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำพันธุ์ที่บริษัท
พัฒนำขึ้นมำใหม่นั้นสำมำรถตั้งรำคำขำยแพงกว่ำพันธุ์อ่ืนได้ และรำคำเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นมีสำเหตุ 
มำจำกกำรที่ได้กำรรับรองจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่แต่อย่ำงใด หำกบริษัทสำมำรถตั้งรำคำพันธุ์พืช
ใหม่ที่ได้รับกำรคุ้มครองให้สูงขึ้นได้จริง ก็จะไม่ใช่รำคำที่สูงมำกจนท ำให้เกษตรกรต้องเดือดร้อน  
กำรตั้งรำคำที่สูงขึ้นอันเนื่องมำจำกต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับทุกสินค้ำอยู่แล้ว กำรวิจัย
พันธุ์พืชใหม่ที่จ ำเป็นต้องใช้ทุนจ ำนวนมำกก็เช่นเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรผู้เพำะปลูกจะ
เป็นผู้ตัดสินใจเองว่ำจะใช้เมล็ดพันธุ์ของบริษัทหรือไม่โดยประเมินจำกควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนเพรำะ
แม้ว่ำเมล็ดพันธุ์พืชใหม่จะมีรำคำสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งถือว่ำคุ้มค่ำกว่ำกำรใช้เมล็ด
พันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไป ในทำงกลับกัน หำกเมล็ดพันธุ์ของบริษัทท ำให้ได้ผลผลิตที่ขำยได้ในรำคำต่ ำ 
เกษตรกรก็จะไม่เพำะปลูกพันธุ์พืชใหม่นั้นต่อ ประกอบกับบริษัทขนำดใหญ่ที่มำจดคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่มีเจตนำรมณ์หลัก คือ ต้องกำรได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำย ไม่ให้บุคคลอ่ืนน ำผลประโยชน์
ของตนไปเพำะพันธุ์  เพ่ือจ ำหน่ำยมำกกว่ำที่จะมีวัตถุประสงค์หำก ำไรเอำกับค่ำตอบแทนสิทธิ  
หรือ Royalty ซึ่งรำคำเมล็ดพันธุ์พืชที่ดูเหมือนจะแพงไปกว่ำเดิม แต่ในควำมเป็นจริงหำกเป็นใน 
ทำงค้ำขำยไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำใดก็ตำม ก็บวกเพ่ิมอยู่แล้ว กำรจดพันธุ์พืชใหม่ไม่ได้กระท ำไปเพ่ือสร้ำง
รำคำให้กับสินค้ำแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของพันธุ์พืช  และป้องกันกำรลักลอบ
จ ำหน่ำยเท่ำนั้น  

นอกจำกนี้แล้ว เกษตรกรก็จะไม่ได้รับผลกระทบจำกรำคำเมล็ดพันธุ์ที่แพงขึ้น เนื่องจำก
ประเทศไทย มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เลือกมำกมำยปัจจุบันบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนำดใหญ่ และบริษัท
เมล็ดพันธุ์ขนำดเล็ก รวมทั้งหน่วยงำนรำชกำร ได้พัฒนำและผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ ออกจ ำหน่ำยเป็น
จ ำนวนมำกหลำกหลำยพันธุ์ต่อปีและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนภำครัฐ 
เช่น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกรมวิชำกำรเกษตรก็มีนโยบำยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรำคำถูก  
แต่มีคุณภำพที่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ไม่ผลิตเพรำะเห็นว่ำไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน  เช่น ถั่วเหลือง เป็นต้น 
โดยรัฐเป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์หลัก และมอบให้สหกรณ์กำรเกษตรนำไปขยำยพันธุ์ เพ่ือน ำ
ออกจ ำหน่ำยในรำคำถูกให้เกษตรกรสำหรับใช้เพำะปลูกต่อไป ท ำให้เกษตรกรมีทำงเลือกในกำรซื้อ
เมล็ดพันธุ์จำกหลำกหลำยแหล่งผลิตและไม่ได้ ถูกจ ำกัดให้ซื้อจำกบริษัทเมล็ดพันธุ์เท่ำนั้น เกษตรกร
รำยย่อยที่ไม่มีทุนทรัพย์ก็สำมำรถเข้ำถึง เมล็ดพันธุ์ที่พัฒนำขึ้นโดยหน่วยงำนรำชกำรซึ่งมีรำคำถูกกว่ำ 
ฉะนั้นเกษตรกรจึงมีสิทธิเลือกว่ำจะใช้เมล็ดพันธุ์อะไร ต้องกำรผลผลิตมำกน้อยขนำดไหน โดยเฉพำะ
พันธุ์ข้ำวโพดลูกผสมนั้นมีหลำยพันธุ์ให้เลือก และยังมีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งจะท ำ
ให้เกษตรกรมโีอกำสใช้พันธุ์พืชเพิ่มมำกข้ึนไปด้วย  
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ดังนั้น กำรขึ้นรำคำเมล็ดพันธุ์ของบริษัทจะส่งผลกระทบน้อยต่อเกษตรกรเพรำะผู้บริโภค
สินค้ำพันธุ์พืช คือ เกษตรกร เกษตรกรมีตัวเลือกที่จะใช้พันธุ์พืชใหม่จำกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รำยอ่ืน  
โดยเลือกตำมควำมต้องกำรของกำรเพำะปลูก ทั้งชนิดพืชและปริมำณผลผลิตที่ต้องกำรได้รับ  
หำกเกษตรกรเลือกใช้พันธุ์พืชใหม่ของบริษัทก็อำจต้องจ่ำยรำคำเมล็ดพันธุ์ที่สูงกว่ำ  ซึ่งตำมปกติแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำเพียงเล็กน้อย อำจมีส่วนส ำคัญในกำรตัดสินใจของเกษตรกรในกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นได้ เกษตรกรที่ไม่ต้องกำรจ่ำยรำคำแพงก็สำมำรถเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่พัฒนำ
โดยหน่วยงำนรำชกำรที่ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์แบบเดียวกับบริษัทและคุณภำพเมล็ดพันธุ์ใกล้เคียง
กันแต่มีรำคำถูกกว่ำเพ่ือไปเพำะปลูก นอกจำกนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรม มีพันธุ์พืชให้เกษตรกรเลือกเพำะปลูกจ ำนวนมำกท ำให้ภำคเกษตรกรรมมีสภำพกำร
เพำะปลูกพืชที่หลำกหลำยหมุนเวียนชนิดพืชอยู่ตลอดเวลำ นักปรับปรุงพันธุ์ของไทยรวมถึงเกษตรกร
บำงส่วนก็มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆอยู่ตลอดเวลำ จึงเกิดกำรผูกขำดได้ยำกมำก 
กำรผูกขำดจะเกิดขึ้นเฉพำะในกำรเพำะปลูกพืชชนิดเดียวในแปลง ซึ่งกำรที่เมล็ดพันธุ์อำจมีรำคำแพง
ขึ้นแต่เม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่มำกขึ้นที่เกษตรกรจะได้รับจำกกำรใช้เมล็ดพันธุ์นั้นถือว่ำเป็น
ผลดีต่อเกษตรกรมำกกว่ำผลเสีย กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องของธุรกิจเช่นเดียวกับสินค้ำทั่วไป 
ดังนั้น หำกเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภำพหรือให้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับรำคำก็จะไม่ได้รับควำมสนใจบริโภค
และหำยไปจำกตลำดเองในที่สุดหรือต้องลดรำคำลง ซึ่งกรณีที่จะสร้ำงผลกระทบอย่ำงแท้จริงก็คือ 
หำกบริษัทจะคิดค่ำ Royalty จำกเมล็ดพันธุ์พืชสำยพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรใช้
เพำะปลูกกันอย่ำงเสรี กำรกระท ำดังกล่ำวจึงจะถือว่ำไม่เหมำะสมและเอำเปรียบเกษตรกรเพรำะพันธุ์
พืชพ้ืนบ้ำนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ผสมเปิด เมล็ดพันธุ์จะมีรำคำถูกและเกษตรกรเพำะปลูกเพ่ือด ำรงชีพ  

นอกจำกนี้ ประเทศไทยมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้รำคำเมล็ดพันธุ์แพงเกินมำตรฐำนอยู่แล้ว 
รวมทั้งยังมีกลไกของระบบเกษตรกรรมควบคุมอยู่ซึ่ งหำกพิจำรณำในข้อเท็จจริงจะพบว่ำ 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชมีมำตรกำรป้องกันกำรผูกขำดที่ดีอยู่แล้ว  นั่นคือ ข้อยกเว้นสิทธิ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ สิทธิเพ่ือกำรวิจัยที่ก ำหนดให้บุคคลอ่ืนสำมำรถน ำพันธุ์พืชใหม่ไป 
วิจัยปรับปรุงพันธุ์ต่อยอดโดยไม่ต้องขออนุญำตได้รวมถึงสิทธิเกษตรกรที่สำมำรถขยำยพันธุ์พืช  
ที่ได้รับควำมคุ้มครองเพ่ือใช้ในแปลงของตนเองต่อไปได้ ส่วนประเด็นเรื่องกำรรวมกลุ่มกันขึ้นรำคำ
ของบริษัทเมล็ดพันธุ์เป็นแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่เป็นไปได้ในสินค้ำชนิดอ่ืน แต่ไม่น่ำจะเกิด 
ในกลไกกำรตลำดสินค้ำเกษตรโดยเฉพำะข้ำวโพด เนื่องจำกสินค้ำเกษตรนั้นเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
ที่ไม่ได้มีเงินทุนด้ำนกำรลงทุนที่สูง หำกมีกำรรวมตัวกันขยับขึ้นรำคำเมล็ดพันธุ์ทุกบริษัทก็ย่อม 
เสียลูกค้ำ และยอดจ ำหน่ำยสินค้ำก็จะลดลงทันที นอกจำกนี้ยังจะสูญเสียควำมเชื่อมั่นและอำจถูก
ต่อต้ำนอย่ำงรุนแรง บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ด ำเนินธุรกิจมำยำวนำน ย่อมไม่เสี่ยงที่จะท ำให้เหตุกำรณ์
ดังกล่ำวเกิดข้ึน 

ส่วนสำเหตุที่แท้จริงของรำคำเมล็ดพันธุ์ที่แพงขึ้นนั้น เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น พ่อค้ำ 
คนกลำง โบรกเกอร์ หรือสหกรณ์กำรเกษตรเป็นตัวแปรส ำคัญที่ท ำให้รำคำเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นและ 
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่คอยเก็งรำคำเมล็ดพันธุ์จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องกำร
มำกๆ จำกบริษัทแล้วน ำไปขำยให้เกษตรกร ในรำคำที่สูงขึ้น และรำคำสินค้ำเกษตรจะผันแปรไป 
ตำมสถำนกำรณ์โลก ซึ่งโดยสรุปแล้วบริษัทสำมำรถเพ่ิมรำคำเมล็ดพันธุ์ได้จริง แต่สำเหตุของกำรเพ่ิม
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รำคำไม่ได้มำจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมำยเข้ำมำเกี่ยวข้องเพียงแต่กำรให้ควำมเป็น 
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชที่ตนปรับปรุงขึ้น เพรำะเจ้ำของผลงำนในทุกสินค้ำย่อมต้องกำรควำมเป็นเจ้ำของ
ในสินค้ำไม่เพียงเฉพำะแต่พันธุ์พืชเท่ำนั้น  

ส ำหรับประเด็นกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ท ำให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ต่ำงชำติเข้ำมำ
ครอบครองตลำดเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย และเกิดกำรผูกขำดเมล็ดพันธุ์ขึ้นจริงหรือไม่นั้น  
มีกลุ่มที่มองว่ำกำรควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ไม่ท ำให้เกิดกำรผูกขำดเมล็ดพันธุ์โดยบริษัท คือ กำรที่
บริษัทเมล็ดพันธุ์ได้รับควำมคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ตำมกฎหมำย ไม่สำมำรถท ำให้เกิดระบบ
ผูกขำดได้ เพรำะตลำดผูกขำดของพืชอำหำรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีข้อจ ำกัดว่ำจะบริโภค
เฉพำะพันธุ์นี้เท่ำนั้น บริษัทผู้เป็นเจ้ำของพันธุ์ดังกล่ำวจึงจะสำมำรถผูกขำดตลำดเมล็ดพันธุ์ได้  
หรือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นเจ้ำของพันธุ์ที่ดีมำกๆ หรือเกิดภัยธรรมชำติหรือโรคระบำด เช่น  
เพลี้ยสีน้ำตำลระบำดทำลำยผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวไปหมด ท ำให้ไม่สำมำรถใช้พันธุ์ที่มีอยู่เดิม 
ในประเทศได้ หำกผู้ใดคิดค้นพันธุ์ข้ำวที่ต้ำนทำนโรคเพลี้ยระบำดขึ้นมำได้ ก็อำจจะเกิดกำรผูกขำด
เพรำะทุกคนจะต้องซื้อพันธุ์ดังกล่ำวเพ่ือเพำะปลูก อย่ำงไรก็ตำม พันธุ์พืชใหม่ไม่ได้ให้ผลผลิตดี 
เสมอไป ควำมจริงแล้วกำรที่จะได้ผลผลิตที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับกำรดูแล กำรใช้ปุ๋ยที่ดีและกำรเอำใจ
ใส่ของผู้เพำะปลูก ชนิดพันธุ์ของพืชก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งแต่ก็ไม่เชื่อว่ำจะมีพันธุ์ใดที่สำมำรถให้
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่ำงเท่ำตัว ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ปลูกมีทักษะในกำรเพำะปลูกหรือมีควำมรู้  
ทำงกำรเกษตร จำกอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ปรำกฏข้อมูลว่ำมีพันธุ์ใดที่จะสำมำรถสร้ำงควำมผูกขำด  
ในวงกำรเกษตรได้เลย และไม่มีพันธุ์พืชชนิดที่เกษตรกรถูกบีบบังคับให้ใช้เพ่ือกำรเพำะปลูก  
เกษตรกรก็ยังสำมำรถขำยผลผลิตและมีรำยได้จำกกำรใช้พันธุ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ 
ทั้งนี้เพรำะระบบตลำดของภำคกำรเกษตรขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้บริโภคซึ่งมีรสนิยมและ
ควำมชอบแตกต่ำงกัน ดังนั้นจะไม่สำมำรถจ ำกัดพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งขึ้นมำเป็นมำตรฐำนได้ตลอดไป 

กลุ่มที่มองว่ำกำรควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่อำจท ำให้เกิดกำรผูกขำดเมล็ดพันธุ์โดยบริษัท  
ให้เหตุผลว่ำกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ำมชำติ หรือบริษัท
เมล็ดพันธุ์ใหญ่ๆ ที่มีเงินทุนในกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ในขณะที่เกษตรกรรำยย่อยทั่วๆ ไปจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชจึงกระตุ้นให้เกิดกำรผูกขำดจำกบริษัทเมล็ดพันธุ์ 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆ มำกกว่ำ ซึ่งควำมเห็นดังกล่ำวสอดคล้องกับควำมเห็น 
ของนักกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ มองว่ำกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำรับรอง “สิทธิแต่เพียง 
ผู้เดียว” (Exclusive Rights) ของผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยเพ่ือตอบแทนกำรลงทุน และกำรใช้
สติปัญญำคิดค้นพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ข้ึนมำ ส ำหรับพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของนักปรับปรุงพันธุ์ปรำกฏอยูในมำตรำ 3364 ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดระบบผูกขำด
ด้วยตัวของมันเอง แต่กำรน ำสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปใช้ในทำงไม่ดีจะท ำให้เกิดระบบผูกขำด  

                                                           
64 มำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 บัญญัติว่ำ “ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์

พืชมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรผลิต ขำย หรือจ ำหน่ำยด้วยประกำรใด นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือมีไว้เพ่ือกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงใดดังกล่ำวซึ่งส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์
พืชใหม่” 
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เนื่องจำกประชำชนไม่มีควำมเข้ำใจในกลไกนี้ เมื่อเห็นว่ำกฎหมำยรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ก็เข้ำใจ
ไปว่ำสิทธิแต่เพียงผู้เดียวคือระบบผูกขำด จึงเกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ขึ้น หำกกฎหมำยทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำก่อให้เกิดระบบผูกขำด ก็เป็นระบบตลำดผูกขำดแบบชั่วครำวเท่ำนั้น คือ ผู้ทรงสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงปัญญำสำมำรถก ำหนดรำคำสินค้ำสูงกว่ำรำคำตลำดได้ในช่วงระยะเวลำเท่ำที่ได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย กำรผูกขำดแบบชั่วครำวมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นธุรกิจขนำดใหญ่ 
ซึ่งใช้เงินลงทุนมำก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้ธุรกิจขนำดเล็กรำยอ่ืนๆ ไม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขันได้ 
ในกรณีกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อำจเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทผู้เป็นเจ้ำของพันธุ์พืชใหม่ 
สำมำรถก ำหนดรำคำเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยำยพันธุ์สูงกว่ำรำคำตลำดได้ในช่วงระยะเวลำเท่ำที่ได้รับ
ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ แต่เมื่อหมดระยะเวลำคุ้มครองแล้วพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับ 
ควำมคุ้มครองมำก่อนจะกลำยเป็นสมบัติของสำธำรณะ เกษตรกรหรือบริษัทอ่ืนสำมำรถผลิต 
เพ่ือจ ำหน่ำยได้อย่ำงเสรี65 

ส ำหรับควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรเข้ำถึงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช นั้น  
กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และควำมสำมำรถของบุคคลในกำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้อำจไม่เท่ำเทียมกัน หำกเป็นเกษตรกรที่อำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดที่ 
ไม่ค่อยมีควำมรู้ และเงินทุนในกำรเดินทำง ก็ต้องไปสอบถำมที่เกษตรจังหวัด ซึ่งท ำได้เพียงอธิบำย 
ให้ข้อมูล และด ำเนินกำรยื่นเรื่องให้โดยส่งค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของเกษตรกรให้กองคุ้มครอง
พันธุ์พืชด ำเนินกำรต่อไป แล้วจึงไปสู่ขั้นตอนกำรตรวจสอบของผู้เชี่ยวชำญพันธุ์พืช ดังนั้นกำรยื่นขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ต่ำงจังหวัดจึงอำจใช้เวลำนำนเพ่ือเดินเรื่องไปสู่ส่วนกลำง  ประกอบกับ 
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต่ำงจังหวัดมักไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ดังนั้นบริษัทเมล็ดพันธ์ขนำดใหญ่ 
จะสำมำรถเข้ำถึงพระรำชบัญญัตินี้ได้มำกกว่ำเกษตรกรทั่วไป เนื่องจำกบริษัทมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เรื่องกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยเฉพำะ ดังนั้นเมื่อนักปรับปรุงพันธุ์สำมำรถปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
ขึ้นมำได้ ก็จะเสนอให้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพด ำเนินกำรขอคุ้มครองในทันที  
หรือด ำเนินกำรขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ด้วยตัวเองที่กรมวิชำกำรเกษตร  

ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรขอคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น  
มีค่ำธรรมเนียมซึ่งแต่เดิมนั้นอำจสูงเกินไป แต่เมื่อมีกำรปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมใหม่โดยมีกำร 
ลดค่ำใช้จ่ำยในค่ำขอจดทะเบียนครั้งแรกลง ก็ถือว่ำอยู่ในระดับที่เหมำะสมขึ้น หำกเป็นเกษตรกร
ทั่วไปที่ไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นอำชีพ ค่ำธรรมเนียมที่แพงอำจมีส่วนในกำร
ตัดสินใจว่ำจะใช้ประโยชน์จำกกฎหมำยนี้หรือไม่ เพรำะกำรที่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยปี อำจท ำให้
เกษตรกรเห็นว่ำไม่คุ้มค่ำที่จะจดทะเบียน โดยเกษตรกรต้องคำนวณผลได้ผลเสียของตนเอง 
ในกำรตัดสินใจว่ำระหว่ำงกำรยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ ท ำให้มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น กับกำร 
ไม่ด ำเนินกำรจดทะเบียนซึ่งอำจท ำให้เสียผลประโยชน์ในระยะยำวมำกกว่ำ อย่ำงใดจะคุ้มค่ำ 
มำกกว่ำกัน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ควำมสนใจด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนมำก เช่น เกษตรกรเพำะปลูกกล้วยไม้ แสดงให้เห็นว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียม

                                                           
65สัมภำษณ์พิเศษ-ดร.ธนิต ชังถำวร, ค้นวันที่ 25 มกรำคม 2558 จำก http://www. 
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ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในกำรตัดสินใจใช้กฎหมำยของกลุ่มเกษตรกรที่มีเงินลงทุนและได้รำยได้จำกกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรบำงส่วนก็มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ 
จึงอำจได้รับประโยชน์จำกกำรคุ้มครองพันธุ์พืช  

กฎหมำยฉบับนี้คงไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในหมู่เกษตรกร แต่จะเป็นที่รู้จักกันในวงกำร
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของบริษัทมำกกว่ำ เพรำะบริษัทเมล็ดพันธุ์เป็นผู้ที่ทำกำรปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอและสร้ำงรำยได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์ พระรำชบัญญัติฉบับนี้เปิดให้ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชทุกระดับสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ และมำตรกำรรับจดทะเบียนก็ไม่ได้เอ้ือประโยชน์
ให้แก่บริษัทแต่ฝ่ำยเดียวอย่ำงที่เข้ำใจกัน กำรจดทะเบียนต้องผ่ำนกระบวนกำรหลำยขั้นตอน  
โดยต้องยื่นเอกสำรว่ำพันธุ์ดังกล่ำวได้มำอย่ำงไร ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีใด แสดงจุดเด่นที่แตกต่ำง 
จำกพันธุ์อ่ืนๆ นอกจำกนี้แล้วกำรที่บริษัทผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
จ ำนวนมำกจะส่งผลดีต่อเกษตรกร เพรำะกำรยื่นขอจดทะเบียนจะต้องแสดงพ่อแม่พันธุ์ และมีกำร
ตรวจลักษณะทำงพันธุกรรมอย่ำงละเอียด ท ำให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนำดเล็กที่เคยลักลอบจ ำหน่ำยพันธุ์
พืชใหม่โดยกำรขโมยพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ของผู้อ่ืนเพ่ือผลิตพันธุ์ลูกผสม  หรือจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ 
ที่ไม่มีแหล่งผลิตที่เรียกว่ำเมล็ดผีได้ยำกขึ้น ท ำให้ต้องเริ่มสร้ำงโครงกำรปรับปรุงพันธุ์พืชขนำดเล็ก 
ในบริษัท หรือซื้อพ่อแม่พันธุ์จำกมหำวิทยำลัย หรือ กรมวิชำกำรเกษตร หรือซื้อพ่อแม่พันธุ์จำก 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชมำผลิตแทน อันจะท ำให้มีกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ๆ มำกขึ้น กำรปรับปรุงพันธุ์ 
ก็จะเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งนักปรับปรุงพันธุ์พืชจะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้นด้วย 

 
2.5  ผลกระทบของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชต่อเกษตรกรไทย66 
 

สืบเนื่องจำกกำรที่ได้มีกำรยอมรับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในพันธุ์พืชใหม่  จึงท ำให้เกิด
แนวควำมคิดเกี่ยวกับสิทธิเกษตรกรขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อกำรมีสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้สิทธิ
เหนือพันธุ์พืชใหม่ และจำกกำรที่เกษตรกร คือ ผู้ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนำพันธุ์ จนกระทั่งมีพันธุ์พืช
อย่ำงหลำกหลำยตลอดจนเป็นผู้รักษำพันธุ์พืชไว้ให้ด ำรงอยู่มิให้สูญหำย นักปรับปรุงพันธุ์ได้ใช้
ประโยชน์จำกพันธุ์พืชเหล่ำนี้ในกำรสร้ำงพันธุ์ใหม่ ดังนั้น สิทธิเหนือพันธุ์พืชใหม่เกษตรกรจึงควร 
ได้รับด้วย สิทธิเกษตรกรได้เกิดขึ้นมำนำนแล้ว โดยเกิดจำกควำมต้องกำรควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำง
ผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช กำรมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควำมสมดุลของสิทธิ
ทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ และสิทธิทำงจริยธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  

1. สนับสนุนให้เกษตรกร และชุมชนปกป้อง และอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช และ
ระบบนิเวศ  

2. ให้เกษตรกรร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช  
3. เพ่ือถ่วงดุลกับกำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช  

                                                           
66สงกรำนต์ จิตรำกร, สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช, ค้นวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 

จำก www.brrd.in.th/library/document/research/brrd52002part1.pdf 
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องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization: 
FAO) รับรอง (Recognize) สิทธิเกษตรกรอย่ำงเป็นทำงกำรใน ปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) จำกกำรที่
ประเทศพัฒนำได้ผลักดันให้มีกำรคุ้มครอง “สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช” ประเทศก ำลังพัฒนำจึงได้
เรียกร้องให้มีกำรคุ้มครองสิทธิเกษตรกรขึ้น เพ่ือสร้ำงกำรถ่วงดุลกับกำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุง
พันธุ์พืช ในที่สุดที่ประชุมใหญ่ของ FAO ได้มีมติยอมรับข้อเสนอของทั้งสองกลุ่มประเทศดังกล่ำว เป็น
กำรประนีประนอมต่อข้อเรียกร้องของประเทศพัฒนำ และประเทศก ำลังพัฒนำ โดยให้ควำมหมำย
สิทธิเกษตรกรว่ำ สิทธิเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรจำกอดีต ปัจจุบัน และอนำคต ในกำร
อนุรักษ ์ปรับปรุงพันธุ์ และกำรท ำให้เกิดกำรด ำรงไว้ซึ่งทรัพยำกรพันธุกรรมพืช  

วัตถุประสงค์ของกำรรับรองสิทธิเกษตรกรที่องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ   
คือ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรในทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยเฉพำะในแหล่งควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมพืช ได้ปกป้องและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นกำร
ยินยอมให้เกษตรกร ชุมชน เกษตรกรจำกประเทศนั้นๆ ได้ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และในอนำคตจำกกำรใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ไม่ว่ำจะเกิดขึ้น โดยวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช หรือ
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์อ่ืนๆ (มติที่ประชุมใหญ่ขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ครั้งที ่
5/1989) Cullet and Kolluru (2003) ได้สรุปหน้ำที่ส ำคัญของเกษตรกร ซึ่งครอบคลุมสิทธิเกษตรกรไว้ 
ดังนี้  

1. สิทธิเกษตรกร มีส่วนช่วยให้ระบบกฎหมำยเป็นธรรมขึ้นด้วยกำรจัดให้มีสิทธิประโยชน์ 
ในกำรจัดกำรพันธุ์พืช  

2. สิทธิเกษตรกรมีส่วนช่วยให้มีกำรยอมรับกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อควำมมั่นคง 
ด้ำนอำหำร กำรอนุรักษ์ และกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ตลอดจน
นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร  

3. สิทธิเกษตรกรช่วยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในด้ำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร โดยควบคุมและ
อุปถัมภ์ไม่เฉพำะทรัพยำกรดินเท่ำนั้น แต่จะรวมถึงควำมรู้ของประชำชนที่ด ำเนินกิจกรรมโดยตรง 
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร  

จำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคีสมำชิกอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
(Convention on Biodiversity: CBD) ซึ่งวัตถุประสงคข์องอนุสัญญำฯ เพ่ืออนุรักษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ เพ่ือใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด 
จำกกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ในอนุสัญญำฯ นี้ได้ให้กำรรับรองสิทธิอธิปไตย 
เหนือทรัพยำกรชีวภำพของตน ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรเก็บรวบรวม ศึกษำเกี่ยวกับทรัพยำกรพันธุกรรม
พืชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจะกระท ำได้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของ
ทรัพยำกรก่อน องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ซึ่งดูแลเรื่องควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรและกำรเกษตรของภำคีสมำชิกจึงได้ร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำร
และกำรเกษตร ให้เป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศเพ่ือให้ภำคีสมำชิกน ำไปปฎิบัติและมีผลทำงกฎหมำย 
โดยก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช  
เพ่ืออำหำรและกำรเกษตร 34 รำยกำร เรียกว่ำ “สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำรและกำรเกษตร” (International Treaty on Plant Genetic Resources 
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for Food and Agriculture: ITPGRFA) (ITPGRFA, 2008) วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนของทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำรและกำรเกษตร  เพ่ือควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรและกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
และที่ส ำคัญในสนธิสัญญำฯ นี้ให้กำรยอมรับสิทธิเกษตรกร และส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีสมำชิก
ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้กำรคุ้มครองสิทธิเกษตรกร (มำตรำ 9) ตำมควำมเหมำะสม มำตรกำร
เหล่ำนี้ คือ  

1. กำรคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำรและ
กำรเกษตร 

2. สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ืออำหำรและกำรเกษตร  

3. สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจระดับชำติ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชอย่ำงยั่งยืน  

จะไม่มีข้อควำมใดๆ ที่จ ำกัดสิทธิในกำรเก็บเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยำยพันธุ์ไว้ใช้ประโยชน์ 
แลกเปลี่ยน และขำยเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยำยพันธุ์ที่ผลิตจำกไร่นำของตน  

ส ำหรับสิทธิเกษตรกรในประเทศไทยนั้น กฎหมำยของไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิ
เกษตรกร มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 (ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฯ  
ถูกยกเลิก และก ำลังมีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ ) และในพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  
พ.ศ. 2542 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ส่วนที่ 12 ได้รับรองสิทธิ 
ของชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในกำรอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  แม้ว่ำรัฐธรรมนูญ 
จะไม่ได้ให้กำรคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรโดยตรง แต่เนื่องจำกชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
เป็นชุมชนที่ด ำรงชีพอยู่บนพ้ืนฐำนกำรเกษตร สมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงอำจถือได้ว่ำ
รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของเกษตรกรในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชอย่ำงสมดุล และยั่งยืน  

มูลนิธิชีววิถี (2551) ได้กล่ำวถึงสิทธิเกษตรกรของประเทศไทยไว้ ดังนี้  
สิทธิเกษตรกร เป็นสิทธิที่ไม่ค่อยได้รับกำรพูดถึงมำกนัก ทั้งท่ีกว่ำร้อยละ 60 ของคนส่วนใหญ่ 

มีอำชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐำนรำกของประเทศ และมีอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกระจำยตัวในทุกภำค
ของประเทศ อีกทั้งผลผลิตทำงกำรเกษตรทั้งที่ถูกแปรรูป และยังไม่ผ่ำนกำรแปรรูปเป็นสินค้ำส่งออก 
ที่ส ำคัญ อย่ำงไรก็ดี สิทธิเกษตรกร มีควำมสัมพันธ์เชิงซ้อนกับสิทธิชุมชน และเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น 
ตำมจำรีต ประเพณี วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ซึ่งถูกผลักดันเคลื่อนไหว จนได้รับกำรบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 แต่ในทำงปฏิบัติ สิทธิดังกล่ำวก็ยังถูกละเมิดอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกลไกของรัฐเท่ำที่ควร ซึ่งสิทธิเกษตรกรเป็นสิทธิพ้ืนฐำนของ 
คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ที่พึงได้รับกำรรับรอง และส่งเสริม ให้มีกำรปฏิบัติในทำงกฎหมำย  
อำจจ ำแนกได้ ดังนี้  
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1. สิทธิในที่ดินท ำกิน โดยสภำพข้อเท็จจริงแล้ว เกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรบนที่เช่ำ เช่น 
ชำวนำในภำคกลำง เกษตรกรรับจ้ำงในภำคใต้ ได้แก่ คนที่กรีดยำง ลูกจ้ำงดำยหญ้ำในสวนปำล์ม  
และเกษตรกรที่ท ำกินอยู่ในพ้ืนที่ของตนเองมำหลำยชั่วอำยุคน แต่ในควำมเป็นจริงส่วนมำกเกษตรกร
เหล่ำนั้นไม่มีเอกสำรสิทธิในที่ดินท ำกิน ซึ่งจะเป็นหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต เพรำะเป็นฐำน 
ในกำรก ำหนดรูปแบบกำรผลิตที่เขำมีสิทธิในกำรตัดสินใจ  

2. สิทธิในน ้ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตร น ้ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพำะปลูก ที่ดินแต่ละผืนของ 
แต่ละครอบครัว จะมีน ้ำใช้อย่ำงพอเพียงได้ ผ่ำนกำรมีข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในกำรจัดกำรน ้ำ 
ในทำงภำคเหนือจะมีระบบเหมืองฝำย ทำงภำคใต้ ในบำงชุมชนก็มีกำรท ำท ำนบทดน ้ำ เพ่ือใช้ร่วมกัน 
สิทธิในน ้ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตร จึงเป็นสิทธิของเจ้ำของที่ดินแต่ละแปลงและสิทธิของชุมชน  
แต่ในปัจจุบัน ปัญหำกำรแย่งชิงน ้ำเป็นปัญหำใหญ่ คนที่อยู่ริมน ้ำ คนที่อยู่ต้นน ้ำก็มีสิทธิใช้น ้ำก่อน  
คนที่มีทุนก็สำมำรถผันน ้ำมำใช้ได้  มำกกว่ำเกษตรกรรำยย่อย เป็นระบบมือใครยำวสำวได้สำวเอำ  
ในขณะเดียวกันรัฐก็ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมนอกภำคกำรเกษตรที่ใช้น ้ำจ ำนวนมำก  อย่ำงเช่น  
ธุรกิจสนำมกอล์ฟ ที่รองรับกำรท่องเที่ยว กำรผลิตกระแสไฟจำกเขื่อนขนำดใหญ่เพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำ  

3. สิทธิในทรัพยำกรทำงพันธุกรรมพืช ซึ่งรวมถึงกำรคัดเลือกสรรพันธุ์ กำรเก็บ กำรรักษำ 
วิธีกำรใช้ประโยชน์ ซึ่งสถำนกำรณ์ในขณะนี้ อยู่ในภำวะที่ถูกแย่งชิงประโยชน์ ในรูปแบบของ 
กำรรับรองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ ผ่ำนข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ทั้งที่พันธุกรรมที่น ำไปปรับปรุงนั้น 
คือ พันธุกรรมที่ได้จำกท้องถิ่น และผ่ำนกำรปรับปรุง คัดสรร จนถึงกำรน ำมำใช้ประโยชน์จำก 
บรรพบุรุษของแต่ละกลุ่มชน มำอย่ำงยำวนำน เช่น ปัญหำข้ำวบำสมำติ (ข้ำวพ้ืนเมืองของสำธำรณรัฐ
อินเดีย) ข้ำวหอมมะลิของไทย ในขณะที่องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ยอมรับ
ว่ำเกษตรกรมีสิทธิ์ในกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ไว้ใช้ปลูกต่อ  

4. สิทธิในกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ซึ่งเป็นสิทธิของชุมชนและ
เกษตรกร ในฐำนะผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ ตำมที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดไว้ 
ประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทรัพยำกรอย่ำงอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นขุมทรัพย์ที่มี 
มูลค่ำมหำศำลถ้ำเรำรู้จักน ำมำใช้  

5. สิทธิในกำรก ำหนดรำคำพืชผลผลิตทำงกำรเกษตร ที่ผ่ำนมำเกษตรกรมีสถำนะเป็นเพียง
ลูกจ้ำงในแปลงเกษตรของตนเอง รับจ้ำงผลิตตำมกระแสควำมต้องกำรของตลำด รำคำของพืชผล 
ถูกก ำหนดโดยกลไกทำงกำรค้ำทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศ โดยอ้ำงควำมต้องกำรของผู้ซื้อ 
อย่ำงไม่ค ำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกษตรกรได้ลงทุน สิทธิในกำรก ำหนดรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
จึงเป็นสิทธิที่ส ำคัญมำกต่อกำรน ำไปสู่กำรพลิกเปลี่ยนวิถีของประเทศ ที่ท ำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ
พ้นภำวะควำมจน ลดช่องว่ำงทำงสังคม  

6. สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและทันท่วงที กำรรับรู้ข่ำวสำรนับเป็นสิ่งจ ำเป็น
อย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในปัจจุบันเพ่ือเตรียมควำมพร้อม และเพ่ือรับสถำนกำรณ์ใหม่ที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกร  

รำชอำณำจักรไทยเป็นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ซึ่งสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำ
โลกทุกประเทศ ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
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กำรค้ำ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ซึ่งก ำหนด 
ในมำตรำ 27.3(b) คือ ประเทศสมำชิกจะจัดให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชโดยออกกฎหมำยสิทธิบัตร  
หรือออกกฎหมำยระบบเฉพำะ (Sui Generis Systems) ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืช ดังนั้น เพ่ือให้เป็น 
ไปตำมข้อตกลง TRIPs รำชอำณำจักรไทยได้ออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชมีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2542 
เรียกว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยมีเจตนำรมณ์เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุง
พันธุ์ และพัฒนำพันธุ์พืชให้มีพันธุ์พืชใหม่ และสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรให้สิทธิและควำมคุ้มครอง 
ตำมกฎหมำยตลอดจนเพ่ือกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป  พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นและพันธุ์พืชป่ำอย่ำงยั่งยืน  

พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เป็นกฎหมำยระบบเฉพำะ มีสำระส ำคัญและ
กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นกำรให้สิทธิผูกขำดโดยสมบูรณ์เหมือนกับกฎหมำยสิทธิบัตร  นับเป็นกฎหมำย 
ฉบับแรกของไทยที่ได้ให้กำรคุ้มครองสิทธิเกษตรกรไว้เป็นกำรเฉพำะ โดยมีเจตนำรมณ์เพ่ือส่งเสริม 
ให้มีกำรปรับปรุงพันธุ์และพัฒนำพันธุ์พืชให้มีพันธุ์ใหม่  โดยกำรให้สิทธิและควำมคุ้มครองตำม
กฎหมำย พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ได้ให้กำรคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในหลำย
ลักษณะ คือ  

1. สิทธิพิเศษในกำรเพำะปลูกหรือขยำยพันธุ์ ส ำหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับควำมคุ้มครองด้วย
กำรใช้ส่วนขยำยพันธุ์ที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตเอง เพ่ือกำรเพำะปลูกในปีต่อไป แต่สิทธิของเกษตรกรนี้  
มีข้อจ ำกัดอยู่ กล่ำวคือ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช มีกำรประกำศให้พันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมกำร
ปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกรสำมำรถเพำะปลูกหรือขยำยพันธุ์ได้ไม่เกินสำมเท่ำของปริมำณที่ได้มำ  
(มำตรำ 33)  

2. สิทธิในกำรร่วมกับสมำชิกในชุมชนที่จะขอขึ้นทะเบียน  พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น  
ซึ่งจะท ำให้ชุมชนนั้นมีสิทธิเด็ดขำดในกำรที่จะน ำเอำส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์พืชนั้นไปแสวงหำ
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ (มำตรำ 44 และ 47) ถ้ำผู้ใดจะน ำเอำพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น ไปใช้เพ่ือ
กำรปรับปรุงพันธุ์ ศึกษำ ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ จะต้องท ำข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นนั้น (มำตรำ 48)  

ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืช ดังนั้น ถ้ำเกษตรกรเป็นผู้ปรับปรุง
พันธุ์พืชหรือพัฒนำพันธุ์ใหม่ ก็มีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ ก่อนที่พระรำชบัญญัติคุ้มครอง 
พันธุ์พืช พ.ศ.2542 จะมีผลบังคับใช้สิทธิเกษตรกรไทยก็ได้รับกำรกล่ำวถึง  และยอมรับใน
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 โดยมีเจตนำรมณ์ของกำรออกพระรำชบัญญัติ ก็เพ่ือควบคุม
คุณภำพเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้เพ่ือรักษำสิทธิเกษตรกรในกำรใช้เมล็ดพันธุ์ และขึ้นทะเบียนพันธุ์/ 
กำรขอรับรองพันธุ์  

เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศภำคเกษตรกรรมที่ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพ 
เป็นเกษตรกร และยังเป็นประเทศที่ส่งออกพืชผลทำงกำรเกษตรมำกที่สุด อีกทั้งเกษตรกรในประเทศ
ก็มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรปรับปรุงขยำยพันธุ์พืช กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชจึงเป็นกิจกรรม 
ที่ท ำกันทั้งโดยนักวิทยำศำสตร์ และเกษตรกร ไม่ว่ำ ในห้องปฏิบัติกำรหรือในระดับไร่นำ จึงเกิด
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แนวควำมคิดในกำรให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชต่ำงๆ ที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติ 
ดีขึ้น เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นตลอดจนน ำ เทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และ
ช่วยให้กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร  ชีวภำพเป็นไปอย่ำงยั่งยืน ทรัพยำกรพันธุ์พืช เป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ ทั้งต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งต่ำงๆ ในระบบนิเวศ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีทรัพยำกรพันธุ์พืชอย่ำงอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันพันธุ์พืชยังเป็นวัตถุดิบส ำคัญในเทคโนโลยีชีวภำพ 
โดยประเทศอุตสำหกรรมได้น ำระบบ ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) มำใช้คุ้มครอง
กำรสร้ำงสรรค์งำนในเทคโนโลยีสำขำนี้ อย่ำงไรก็ดีประเทศก ำลังพัฒนำส่วนใหญ่เห็นว่ำ กำรคุ้มครอง
ด้วยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะต่อกำรคงอยู่ 
ของทรัพยำกรพันธุ์พืช ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีกำรออก พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบกฎหมำย เฉพำะ (Sui Generis System) ที่ให้ควำมคุ้มครองกำรสร้ำงสรรค์ 
จำกสติปัญญำของมนุษย์เหมือน เช่นกับระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ แต่จะเห็นได้ว่ำยังมีบำงมำตรำ 
ที่บัญญัติจ ำกัดสิทธิเกษตรกรอยู่ ซึ่งหำกเปรียบเทียบระบบกฎหมำยของหลำยประเทศในแถบเอเชีย
ด้วยกันแล้ว สิทธิเกษตรกร ของประเทศไทยยังไม่ได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ ฉะนั้นจึงควรมีกำร
แก้ไข พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ในเรื่องสิทธิเกษตรกรให้สอดคล้องกับผลประโยชน์
ของประเทศและรับรองสิทธิเกษตรกรให้มำกยิ่งขึ้น สำรนิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษำถึง หลักกำร เนื้อหำ และ
ผลกระทบของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่มีต่อเกษตรกรและภำคเกษตรกรรมของ
ไทย ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงแนวทำงกำร แก้ไขว่ำควรจะเป็นอย่ำงไร อีกทั้งเพ่ือจะได้ไม่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรพันธุ์พืช กำรศึกษำในวิทยำนิพนธ์นี้ ใช้วิธีวิจัยเอกสำรเป็นหลัก โดยศึกษำประกอบแนวคิด 
และ หลักกำรกฎหมำยตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และกฎหมำยภำยในที่ส ำคัญบำงประเทศ  จำก
กำรศึกษำพบว่ำ สิทธิเกษตรกรขั้นพ้ืนฐำนนั้นอย่ำงน้อยที่สุด จะต้องประกอบไปด้วย สิทธิ 2 ประกำร
คือ สิทธิของเกษตรกรในกำรเก็บรักษำสำยพันธุ์พืชเอำไปปลูกต่อในไร่นำของตนเอง และสิทธิของ
เกษตรกรที่จะแลกเปลี่ยน แจกจ่ำย หรือซื้อขำยพันธุ์พืชกันระหว่ำง  เกษตรกรกับเกษตรกร หรือ
ระหว่ำงชุมชนกับชุมชน67 

อย่ำงไรก็ตำมมีกำรกล่ำวถึงกันว่ำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชนั้นมีขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
เกษตรกรหรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ โดยที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เกิดขึ้นจำก
แรงผลักดันของประเทศอุตสำหกรรมที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับปรุง  พันธุ์พืช บริษัทเมล็ดพันธุ์ 
และนักปรับปรุงพันธุ์พืชบำงกลุ่มในประเทศไทย ที่ต้องกำรให้มีกฎหมำยที่คุ้มครอง “สิทธินักปรับปรุง
พันธุ์พืช” ซึ่งเป็นสิทธิผูกขำดในกำรผลิต และจ ำหน่ำย “ส่วนขยำยพันธุ์” พันธุ์พืชใหม่ เป็นระยะเวลำ
ตั้งแต่ 10-25 แล้วแต่ชนิดของพืช โดยที่ควำมตกลงทรัพย์สินทำงปัญญำหรือที่เรียกสั้นๆ ว่ำ  
“ควำมตกลงทริปส์” (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights: TRIPS) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในข้อตกลงส ำคัญภำยใต้องค์กำรค้ำโลกที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกด้วย ระบุว่ำ ประเทศก ำลัง
พัฒนำต้องออกกฎหมำยดังกล่ำวภำยใน วันที่ 1 มกรำคม 2543 (ค.ศ. 2000) ซึ่งเกษตรกรและชุมชน

                                                           
67ชยำนันท์ สังขสุวรรณ์,  ปัญหำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ทีมี่ต่อ

เกษตรกร และภำคเกษตรกรรมไทย: ศึกษำกรณีสิทธิเกษตรกร, ค้นวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 จำก 
http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/951 
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ท้องถิ่น ในประเทศโลกที่ สำมทั่ ว โลกต่ำง เห็นว่ ำกำรให้สิทธิผูกขำดในพันธุ์ พืชแก่บริษัท 
เมล็ดพันธุ์นั้นไม่เป็นธรรม เพรำะพันธุ์พืชที่มีกำรน ำไปพัฒนำเป็นพันธุ์พืชใหม่นั้น  ล้วนแล้วแต่ 
เป็นกำรต่อยอดและใช้ฐำนทรัพยำกรพันธุกรรมที่ได้รับกำรอนุรักษ์  พัฒนำและใช้ประโยชน์จำก
เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น ดังนั้นกำรออกกฎหมำยใดๆ เกี่ยวกับกำรให้สิทธิผูกขำดพันธุ์
พืชใหม่ต้องไม่ ละเมิด “สิทธิของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งถูกบัญญัติไว้ใน “อนุสัญญำว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ” 

ในปี 2540 เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือก สมัชชำคนจน องค์กรพัฒนำเอกชน และ 
นักวิชำกำรที่เคลื่อนไหวเรื่องทรัพยำกรชีวภำพ จึงได้เรียกร้องให้รัฐบำลยกร่ำงกฎหมำยคุ้มครอง 
พันธุ์พืชที่ค ำนึงถึง หลักกำรเรื่อง สิทธิเกษตรกร สิทธิอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยำกรชีวภำพ  
และกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม แทนที่จะออกกฎหมำยให้สิทธิผูกขำดแก่นักปรับปรุง 
พันธุ์พืช โดยใช้กฎหมำยสิทธิบัตร หรือ กฎหมำยของยูปอฟ (UPOV) ตำมที่บรรษัทข้ำมชำติต้องกำร 
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของไทย จึงถูกร่ำงขึ้นโดยกำรถ่วงดุลระหว่ำงกำรให้กำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของนักปรับปรุงพันธุ์ พืชและบริษัทเมล็ดพันธุ์และกำรเคำรพถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่เกษตรกรควรจะได้รับ เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลักกำรให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ตำมแบบยูปอฟ 1978 กับหลักกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมที่ปรำกฎในอนุสัญญำว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 1992 

กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยมีสำระและโครงสร้ำงส ำคัญๆ คือ พันธุ์พืชที่ได้รับกำร
คุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

พันธุ์พืชใหม่ เป็นพันธุ์พืชที่มีกำรผสมหรือปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ โดยทั่วไปผู้ขอรับกำรคุ้มครอง
ส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ ไปจนถึงบรรษัทข้ำมชำติ ผู้ที่ขอรับกำรคุ้มครองจะได้สิทธิ
ผูกขำดในกำรจัด จ ำหน่ำยพันธุ์พืช ตั้งแต่ 12-27 ปี กล่ำวคือ พืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกไม่เกิน 2 ป ี 
เช่น ข้ำว อ้อย มีระยะเวลำคุ้มครอง 12 ปี พืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกเกินกว่ำ 2 ปี เช่น ทุเรียน มะม่วง 
ส้มโอ ให้ควำมคุ้มครอง 17 ปี และพืชที่ใช้ประโยชน์จำกเนื้อไม้ เช่น ยูคำลิปตัส สักก ำหนดเวลำให้
ควำมคุ้มครอง 27 ปี 

พันธุ์พืชพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น หมำยถึงพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพำะในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

ภำยในประเทศ กฎหมำยให้ประโยชน์กับชุมชนที่เป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืชนี้ 
แต่ทั้งนี้ต้องให้องค์กรของชุมชนที่เป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์ หรือ อบต. เป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรขึ้น
ทะเบียนแทนชุมชน องค์กรนิติบุคคลของท้องถิ่นที่ท ำหน้ำที่แทนชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 
20 ของส่วนแบ่งผลประโยชน์ และในกรณีที่พันธุ์พืชพ้ืนเมือง เฉพำะถิ่นนั้นอยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
เกษตรกรรำยใดรำยหนึ่งให้เกษตรกรผู้นั้นได้รับจัดสรรผลประโยชน์ด้วย  

2. พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป หมำยถึงพันธุ์พืชที่ก ำเนิดหรือมีอยู่ภำยในประเทศ ซึ่งได้มีกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำย ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้พันธุ์พืชนี้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ หรือ
วิจัยเพื่อกำรพำณิชย์ จะต้องแบ่งปันประโยชน์เข้ำสู่กองทุนพันธุ์พืช 
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3. พันธุ์พืชป่ำ หมำยควำมถึง พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตำมสภำพธรรมชำติและ
ยังมิได้มีกำรน ำมำ ใช้เพำะปลูกอย่ำงแพร่หลำย กำรน ำพันธุ์พืชนี้ใช้ประโยชน์ให้เป็นไปแบบเดียวกัน
กับพันธุ์พืชพ้ืนเมือง ทั่วไป 

ข้อดีของกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชข้อดีที่ส ำคัญของกฎหมำย คือ กำรสร้ำงเงื่อนไขให้ 
ผู้ที่ขอรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่น ำเอำพันธุ์พืชท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพันธุ์ จะต้อง
ขออนุญำตและจะต้องท ำสัญญำส่วนแบ่งประโยชน์ก่อนด้วยเงื่อนไขนี้ท ำให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ 
ไม่สำมำรถได้สิทธิผูกขำดในพันธุ์พืชที่น ำเอำพันธุ์พืชท้องถิ่นไปปรับปรุงพันธุ์ได้โดยง่ำยและท ำให้
ขั้นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ล่ำช้ำออกไป อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเร็วนี้กลุ่มบริษัทเมล็ด
พันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์ พืช ได้เคลื่อนไหวเพ่ือให้มีกำรแก้ไขโดยเสนอให้มีกำรแก้ไขนิยำม  
“พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป” เสียใหม่ เพ่ือที่กลุ่มดังกล่ำวไม่ต้องขออนุญำต และไม่ต้องแบ่งปัน
ผลประโยชน์เมื่อมีกำรน ำพันธุ์พืชพ้ืนเมืองไปใช้ประโยชน์ 

ควำมเคลื่อนไหวให้มีกำรแก้ไขกฏหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเมล็ด
พันธุ์สมำคม กำรค้ำเมล็ดพันธุ์ไทยซึ่งเป็นองค์กรของบริษัทเมล็ดพันธุ์ยักษ์ใหญ่ของไทยและบริษัท 
ข้ำมชำติด้ำนเมล็ดพันธุ์ ได้ให้เหตุผลในกำรเสนอให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542 
โดยอ้ำงเหตุผลว่ำค ำจ ำกัดควำมพันธุ์พืชพืนเมืองทั่วไปเป็นอุปสรรคต่องำนวิจัยและนวัตกรรม  
ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ สร้ำงผลกระทบ
ต่อประเทศไทย และทุกฝ่ำยตั้งแต่เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์  นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ กำรค้ำ 
กำรลงทุน รวมไปถึงผลเสียหำยที่จะมีต่อควำมก้ำวหน้ำทำงนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรของประเทศไทย 
เพรำะก ำหนดขอบเขตของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปกินควำมหมำยที่กว้ำงครอบคลุมพันธุ์พืช 3 กลุ่ม  
คือ พันธุ์พืชที่ก ำเนิดภำยในประเทศไทย พันธุ์พืชที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีกำรใช้ประโยชน์ 
อย่ำงแพร่หลำย ให้หมำยควำมรวมถึงพันธุ์พืชอะไรก็ตำมที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่  พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพำะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่ำ68 

อย่ำงไรก็ตำมมีกำรประเมินกันว่ำธุรกิจ “กำรค้ำเมล็ดพันธุ์” ในประเทศไทยมีมูลค่ำสูงกว่ำ
หมื่นล้ำนบำท และก ำลังขยำยบทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อบริษัทข้ำมชำติยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ำมำ 
ตั้งฐำนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกฎหมำยอย่ำงน้อย 2 ฉบับ ที่ดูแลวงจรธุรกิจนี้ คือ   
1.  พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขล่ำสุดปี พ.ศ.2552 ที่เน้นกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำย 
เมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภำพก่อนถึงมือเกษตรกร ด้วยกำรขึ้นทะเบียน และป้องกันกำรละเมิดสิทธิของ 
ผู้ลงทุนวิจัย  และ 2.  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่มุ่งสนับสนุนคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ โดยเปิดโอกำสให้บริษัทหรือนักปรับปรุงพันธุ์ น ำทรัพยำกรชีวภำพที่มีอยู่ 
ไปทดสอบและคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์คืนให้กับประเทศ 
ที่ผ่ำนมำมีบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยและบริษัทข้ำมชำติ พยำยำมล็อบบี้ให้ภำครัฐแก้ไขกฎหมำย  
ให้เข้มงวดและเอ้ือต่อกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ แต่กำรแก้ไขกฎหมำยถือเป็น “ดำบสองคม” 
ที่อำจท ำให้เกิดกำร “ผูกขำด” สิทธิควำมเป็นเจ้ำของเมล็ดพันธุ์ และกำรจ ำหน่ำยให้เกษตรกร 
ในรำคำที่สูง ทั้งๆ ที่บริษัทข้ำมชำติเหล่ำนี้ ใช้ทรัพยำกรชีวภำพของไทยเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต  

                                                           
68มูลนิธิชีววิถ,ี  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 คุ้มครองเกษตรกรหรือ

บริษัทเมล็ดพันธุ์, ค้นวันที่ 15 ธันวำคม 2557 จำก http://www.biothai.net/node/8613 
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รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ อำจำรย์ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตรหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรตำม พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 จ ำนวน 2 สมัย และ
คณะกรรมกำรตำม พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 อีก 3 สมัย ติดตำมควำมเคลื่อนไหวนี้
อย่ำงใกล้ชิดและกล่ำวถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องมีพระรำชบัญญัติพันธุ์พืชเพรำะภำคธุรกิจมีปัญหำในกำร
ผลิตพันธุ์พืชใหม่ซึ่งเป็น “ลูกผสมเดี่ยว” ที่ต้องเอำพ่อแม่ผสมพันธุ์กันแล้วเอำเมล็ดพันธุ์มำขำย ซึ่ง
กรณีลูกผสมเดี่ยว เจ้ำของพันธุ์ใช้ลักษณะธรรมชำติของลูกผสมเดี่ยวมำปกป้องสิทธิตัวเอง คือปลูก
แล้วไม่เหมือนเดิม ส่วนพันธุ์ผสมเปิดนั้น เกษตรกรยังเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ แต่ต่อไปมีแนวโน้มแก้ไข
กฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งอำจส่งผลให้เกษตรกรอำจเก็บไม่ได้แล้ว ถ้ำบริษัทใช้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชเต็มที่ เช่น ในประเทศอุตสำหกรรมจะมีลักษณะว่ำซื้อเฉพำะปลูกได้
เท่ำครั้งนั้นครั้งเดียว ต้องซื้อใหม่ทุกครั้งที่ปลูก ประเด็นคือว่ำ อำจน ำไปสู่กำรครอบง ำทรัพยำกร
ชีวภำพได้ เพรำะสำมำรถน ำพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยไปและน ำมำปรับปรุงใหม่เพียงนิดเดียวก็เป็น
เจ้ำของพันธุ์ใหม่แล้ว ทั้งที่คุณภำพนั้นไม่ได้มีควำมต่ำงจำกพันธุ์เดิม จึงเปรียบเหมือนกำรเข้ำมำยึด
ครองทรัพยำกรชีวภำพของประเทศไทย ซึ่งท ำให้ประเทศที่มีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีจะได้เปรียบ
มำกกว่ำ 

อย่ำงไรก็ตำม ได้มีควำมพยำยำมที่จะแก้ไขพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือที่จะท ำให้
ใกล้เคียงกับหน่วยงำนคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพระหว่ำงประเทศหรือยูปอฟ (The 
International Union for the Protection of New Varieties of Plants UPOV) ซึ่งแม้จะไม่ได้ 
มีควำมเสียหำยมำก็ตำม แต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อย่ำงใดต่อประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจำกปกติ
แล้วพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับสิ่งประดิษฐ์เชิงอุตสำหกรรม เพรำะสิ่งประดิษฐ์นั้นควรมีลักษณะ 
ที่คงที่ มีควำมชัดเจนแน่นอนในแต่ละขั้นตอน ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกพืชซึ่งไม่มีควำมแน่นอน  
เสมอไป เนื่องจำกพืชในแต่ละชนิดแต่ละสำยพันธุ์หรือแม้กระทั่งมำจำกสำยพันธุ์เดียวกัน หำกน ำไป
เพำะปลูกต่ำงสถำนที่ซึ่งมีสภำพภูมิประเทศ และสภำพภูมิอำกำศที่แต่กต่ำงกัน ก็ย่อมให้ผลผลิต
ออกมำแตกต่ำงกันไปด้วย เช่น ส้ม ซึ่งหำกปลูกในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีชื่อเรียกท่ีแตกต่ำงกันไป  

เช่น ส้มที่น ำไปปลูกที่กรุงเทพฯ เรียก ส้มเขียวหวำน ส้มที่น ำไปปลูกที่อ ำเภอฝำง เรียก ส้มสีทอง 
ส้มที่น ำไปปลูกทำงใต้เรียก โชกุน ส้มที่น ำไปปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เรียก สำยน้ ำผึ้ง เพรำะสภำพกำร
ปลูกเลี้ยงต่ำงกัน ซึ่งกำรตรวจควำมใหม่จะไม่เหมือนกับกำรตรวจสิทธิบัตร เนื่องจำกต้องมีกำร 
สุ่มตรวจ เมื่อประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิก UPOV ก็จะน ำไปสู่กำรไม่ต้องตรวจในประเทศ เช่น น ำไป
ตรวจในประเทศภำคีอย่ำงอินโดนีเซียก็จะมำใช้ในไทยได้ทันที ซึ่งอำจเกิดควำมผิดพลำดจนเป็น 
ผลเสียหำย69 

 
 
 
 

                                                           
69ไทยพับลิก้ำ,  บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ำมชำติเร่งรัฐ รื้อกฎหมำยมัดมือเกษตรกร เปิดทำงฉวย

ทรัพยำกร อ้ำงสิทธิจดทะเบียนนอกประเทศ, ค้นวันที่ 20 ธันวำคม 2557 จำก http://thai 
publica.org/2012/01/multinational-seed-companies-act-farmers/ 

http://thaipublica.org/2012/01/multinational-seed-companies-act-farmers/
http://thaipublica.org/2012/01/multinational-seed-companies-act-farmers/
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บทท่ี 3 

 
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับระหว่ำงประเทศ 

 
3.1  อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Convention on Biological  
      Diversity) CBD 
 
 ควำมเป็นมำของอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ70 ควำมคิดเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของโลก ได้ถูกจุดประกำยข้ึนในปี พ.ศ.2523 ที่สหพันธ์นำนำชำติ
เพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติร่วมกับ UNEP และกองทุนโลกเพ่ือธรรมชำติ ได้จัดพิมพ์กลยุทธกำรอนุรักษ์
โลกขึ้นเป็นมรดกทำงชีวภำพของโลก อนุสัญญำฯ จึงได้น ำประชำคมโลกเข้ำไปสู่ยุคใหม่ของกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Convention on Biological 
Diversity: CBD) เป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ภำยใต้โครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ 
(UNEP) ซึ่งในปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) ได้มีกำรยกร่ำงอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพขึ้น 
โดยองค์กำรสิ่งแวดล้อมโลก UNEP (United Nations Environment Program) และในปี พ.ศ.2535 
(ค.ศ.1991) อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ได้รับกำรลงนำมจำก 157 ประเทศ ในกำร
ประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ (United Nations Conference on 
Environment and Development: UNCED) ในระหว่ำงวันที่ 5-14 มิถุนำยน พ.ศ.2535 ในกำร
ประชุม สุดยอดสิ่งแวดล้อมที่กรุงริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิลหลังจำกนั้น อนุสัญญำฯ ได้เปิดให้
ลงนำมจนถึงวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ.2536 ซึ่งมี 168 ประเทศ และสหภำพยุโรป ได้ลงนำมรับรองใน
อนุสัญญำฯ โดยประเทศไทยเข้ำเป็นภำคี อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในล ำดับที่ 
188 และอนุสัญญำฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน มีประเทศภำคี
อนุสัญญำแล้วกว่ำ 195 ประเทศ  
 
 3.1.1  สำระส ำคัญของอนุสัญญำ71 
 อนุสัญญำฯ ได้วำงพันธกรณีเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำร ไว้ 42 มำตรำ 
ซึ่งมีผลผูกพันตำมกฎหมำย อันได้แก่ 
 

                                                           
70ทิพยวำรี  อรรถกฤษณ์,  ผลกระทบทำงกฎหมำยต่อประเทศไทยในกำรให้สัตยำบัน

อนุสัญญำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ค.ศ. 1992 (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2543), หน้ำ 48. 

71Ana Sittenfeld and Gamez Rodrigo, Biodiversity Prospecting by INBIO in 
Biodiversity Prospecting (Washington DC.: World Resources Institute, 1993), p. 45. 
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 1.  มำตรกำรเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
 2.  กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 
 3.  กำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม และ 
 4.  ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (Bio Safety) 
 ในหลำยๆ กรณี เนื้อหำของอนุสัญญำฯ ระบุว่ำ ภำคีต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข ให้ได้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ และตำมควำมเหมำะสม 
 
 3.1.2  นิยำมค ำศัพท์ตำมอนุสัญญำ 
 ทรัพยำกรพันธุกรรม “สำรพันธุกรรม  ซึ่งมีคุณค่ำตำมควำมเป็นจริงและตำมศักยภำพ” 
 สำรพันธุกรรม “สำรใดๆ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแหล่งก ำเนิดอ่ืนๆ ซึ่งบรรจุหน่วย 
ที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสืบทอดพันธุกรรม” เมล็ด หน่อ เชื้อตัวผู้ หรือสิ่งมีชีวิตแต่ละต้น แต่ละตัว  
ดีเอ็นเอ ที่สกัดจำกพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ เช่น โครโมโซม ยีน พลำสมิดของแบคทีเรีย หรือส่วนใดๆ 
แต่มิได้หมำยถึงสำรสกัดทำงชีวเคมี หำกสำรนั้นมิได้มี ดีเอ็นเอ บรรจุอยู่ 
 “สำรพันธุกรรม” จะจัดเป็น “ทรัพยำกร” พันธุกรรมได้ ต่อเมื่อมีคุณค่ำต่อกำรใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ หรือแม้แต่สันนิษฐำนว่ำมีคุณค่ำ 
 มำตรำ 3 ภำยใต้อนุสัญญำฯ มอบอ ำนำจอธิปไตยเหนือทรัพยำกรของแต่ละประเทศ โดยใช้
ตำมนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตน และไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อมของประเทศอ่ืน 
 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม  หมำยรวมถึง 

1.   กำรทรำบข้อมูลว่ำ ทรัพยำกรชีวภำพนั้นๆ มีอยู่ที่ใด 
2.   กำรได้ไปถึงแหล่งที่ทรัพยำกรชีวภำพนั้นๆ มีอยู่ 
3.   กำรส ำรวจ กำรเก็บตัวอย่ำงทรัพยำกรชีวภำพ 
4.   กำรได้รับทรัพยำกรชีวภำพ กำรครอบครองทรัพยำกรชีวภำพ 
5.   ในบำงกรณี กำรเข้ำถึงทรัยพำกรชีวภำพไม่จ ำเป็นต้องรวมถึงกำรครอบครองทรัพยำกร

ชีวภำพนั้นๆ ด้วยเสมอไป ในกรณีที่ทรัพยำกรชีวภำพไม่อยู่ใต้ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิบัตร 
กำรได้ประสำนงำนเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตร เพื่อขออนุญำต หมำยถึง กำรเข้ำถึงในระดับหนึ่ง  
 
 3.1.3  กำรสร้ำงเงื่อนไขเพื่ออ ำนวยกำรเข้ำถึงภำยใต้อนุสัญญำ 

1.   อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง/ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รวมรูปแบบกำรผ่อนปรน และ
รูปแบบพิเศษ) คิดและตกลงร่วมมือกันเอง แต่สอดคล้องกับหลักกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ  

2.   มีกำรตกลงร่วมกันล่วงหน้ำ 
3.   ก ำหนดกำรเข้ำถึงตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ (แทน Common Heritage ด้วย Sovereign 

Rights) 
 
 3.1.4  กำรแบ่งปันผลประโยชน์ และกำรเจรจำต่อรอง 

1.   อนุสัญญำฯ ผูกมัดให้ภำคีเจ้ำของพันธุกรรมมีส่วนร่วมในกำรวิจัยพันธุกรรม หรือท ำกำร
วิจัยในประเทศต้นก ำเนิดทรัพยำกรพันธุกรรมนั้นๆ หำกเป็นไปได้ 
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2.   อนุสัญญำฯ เห็นควำมส ำคัญของกำรเป็นเจ้ำของทรัยพำกรพันธุกรรม โดยให้มีอ ำนำจ
ต่อรองหำกประเทศอ่ืนน ำทรัพยำกรของตนไปใช้ประโยชน์ และประเทศผู้ขอจะรักษำสัญญำในเรื่อง
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรค้ำ 

3.   กำรเจรจำต่อรองต้องพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันตำมที่ได้
ก ำหนดไว้แต่แรก แบ่งปันผลประโยชน์เชิงพำณิชย์ ที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ 

4.   ร่วมกิจกรรมวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพ (ประเทศก ำลังพัฒนำ) และได้ล ำดับควำมส ำคัญ 
(ผลลัพธ์/ผลประโยชน์) 

5.   ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรพันธุกรรม 

6.   ยุติข้อขัดแย้งโดย Arbitrator หรือ Conciliation Commission 
 
3.2  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์ 

พืชใหม่ (The International Convention for the Protection of New 
Varieties of Plant: UPOV) 

 
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (UPOV 

Convention)72 เพ่ือให้รัฐสมำชิกให้กำรคุ้มครองกำรผลิตพันธุ์ใหม่ โดยมอบสิทธิเด็ดขำด ในพันธุ์พืช
แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ผู้เดียว กำรมอบสิทธิดังกล่ำวนั้นเป็นไปตำมรูปแบบและหลักกำร ซึ่งได้
ก ำหนดขึ้นเป็นแนวทำงเดียว และพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะดังนี้ แตกต่ำงจำ 
กพันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ มีลักษณะคงตัวเมื่อขยำยพันธุ์สู่ชั่ว
ต่อไป และมีลักษณะใหม่ในทำงกำรค้ำ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้มีกำรจัดตั้งสหภำพ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (The International Union for the Protection of 
New Variety of Plants: UPOV) มีลักษณะเป็นองค์กำรระหว่ำงรัฐ (Intergovernmental 
Organization) อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ได้รับกำรลงนำม ณ กรุงปำรีส ในปี ค.ศ. 
1961 และมีผลบังคับ ในปี ค.ศ. 1968 และได้รับกำรแก้ไข 3 ครั้ง ในปี ค.ศ.1972 ปี ค.ศ.1978 และ
ปี ค.ศ.1991 
 
 3.2.1  สำระส ำคัญของอนุสัญญำ 
 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  UPOV ค.ศ.1978 และ  
ค.ศ.1991 ได้ก ำหนดให้รัฐภำคีสมำชิก (Member States) ให้ควำมคุ้มครองขั้นต่ ำส ำหรับพันธุ์ใหม่ 
โดยให้ตรำบทบัญญัติไว้ในกฎหมำยภำยในแต่ละรัฐ  ส ำหรับอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) 
ค.ศ.1978 ได้ก ำหนดขอบเขตข้ันต่ ำของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชว่ำ มีสิทธิในกำรผลิตเพ่ือกำรขำย กำร
เสนอขำยและกำรผลิตส่วนขยำยพันธุ์เพ่ือกำรค้ำ ซึ่งพันธุ์พืชคุ้มครองและอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV 

                                                           
72เกียรติศักดิ์  อ่ ำบุญธรรม, กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต 

คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2541). 
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Convention) ค.ศ.1991 ก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำกำรกระท ำใดๆ ที่เกี่ยวกับส่วนขยำยพันธุ์พืช (Propagating 
Material) ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิ 
 สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอ่ืน คือ  
เป็นสิทธิเด็ดขำดที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย มีก ำหนดเวลำสิ้นสุดและเมื่อพ้นก ำหนดดังกล่ำว 
สิทธินี้ตกแก่สำธำรณชน (Public Domain) นอกจำกนี้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ของรัฐ มิให้ผู้ทรงสิทธิกระท ำกำรใดๆ ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสำธำรณชน สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ไม่ใช้กำรบังคับแก่กำรใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองำนวิจัยและกำรใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืช  ไม่ใช้บังคับแก่
กำรใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองำนวิจัยและกำรใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นใหม่ ซึ่งภำรกิจหลักของ
อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) คือกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือและควำมสอดคล้อง
ต้องกันระหว่ำงรัฐสมำชิก ในกำรบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชโดยมีลักษณะมำตรฐำนขั้นต่ ำตำมที่
อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ก ำหนดไว้ โดยรัฐสมำชิกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในรูป
กฎหมำยภำยใน 
 
 3.2.2  หลักเกณฑ์ที่ส ำคัญของอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) 
 ประเด็นส ำคัญของอนุสัญญำคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.1991  มีดังต่อไปนี้ 
 กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือรับรองและประกันว่ำนักปรับปรุง
พืชผู้ผลิตพันธุ์พืชใหม่ หรือผู้สืบสิทธิให้ได้รับสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ที่เรียกว่ำ สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
 โดยก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ พันธุ์พืช (Variety) หมำยถึง กลุ่มของพืชซึ่งถูกจ ำแนก 
อยู่ในต ำแหน่งต่ ำสุดของระบบกำรจ ำแนกทำงพฤกษศำสตร์ ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกให้ต่ ำกว่ำนี้  
กลุ่มนี้ ไม่จ ำเป็นต้องมีลักษณะตำมเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิ นักปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มพืชที่ เป็น 
พันธุ์พืชใหม่ มีลักษณะ ดังนี้ 

1. แสดงให้ปรำกฏคุณลักษณะเฉพำะหลำกหลำยประกำรซึ่งเกิดจำกลักษณะของยืน 
(Gene) 

2. สำมำรถจ ำแนกจำกกลุ่มพืชอ่ืนโดยลักษณะที่ปรำกฏอย่ำงน้อยหนึ่งประกำรจำก
คุณลักษณะเฉพำะที่แสดงออกมำ 

3. ลักษณะประจ ำกลุ่มพืชไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อขยำยพันธุ์ 
 ขอบเขตของกฎหมำยดังกล่ำว คือ กำรให้ควำมคุ้มครองพืชทุกสกุลและชนิด (All of Plant 
Genera and Species) รัฐสมำชิกที่ผูกพันตำมอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ปี ค.ศ.1961  
ปี ค.ศ.1972 หรือปี ค.ศ.1978 ต้องขยำยควำมคุ้มครองพืชทุกสกุลและชนิดภำยในระยะ 5 ปี นับแต่
วันที่อนุสัญญำฯ UPOV ปี ค.ศ.1991 มีผลผูกพันต่อสมำชิกนั้น ส ำหรับสมำชิกใหม่ตำมอนุสัญญำยู
ปอฟ (UPOV Convention) ปี ค.ศ.1991 ต้องคุ้มครองอย่ำงน้อย 15 สกุล และชนิดพันธุ์พืช และ
ภำยใน 10 ปี ต้องคุ้มครองพืชทุกสกุลและทุกชนิด ถึงแม้ขอบเขตของกฎหมำยคุ้มครองพืชทั้ง
อำณำจักรพืช (The Plant Kingdom) ก็ตำม แต่ทำงปฏิบัติพืชที่น ำมำยื่นค ำขอเป็นเพียงพันธุ์พืชชนิด
ที่ใช้เพำะปลูก ซึ่งเก่ียวข้องกับงำนปรับปรุงพันธุ์พืชเท่ำนั้น 
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 3.2.3  เงื่อนไขกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช 
1.   มีควำมแตกต่ำงของลักษณะประจ ำพันธุ์จำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัด (Distinctiveness) 

พันธุ์พืชที่จะได้รับควำมคุ้มครอง ต้องมีลักษณะประจ ำพันธุ์แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัดในเวลำที่
ยื่นค ำขอจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ข้อนี้เพ่ือให้เกิดควำมแน่นอนว่ำ พันธุ์พืชที่ขอรับควำม
คุ้มครองสำมำรถจ ำแนกอย่ำงเด่นชัด จำกบรรดำพันธุ์พืชอ่ืนไม่ว่ำเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครอง
หรือไม่ก็ตำม กำรพิจำรณำควำมแตกต่ำงนั้น พิจำรณำว่ำมีควำมแตกต่ำงจำก Matter of Common 
Knowledge หรือไม่ ควำมแตกต่ำง (Variation) ระหว่ำงต้นพืชแต่ละต้นภำยในพันธุ์เดียว ต้องมีน้อย
กว่ำควำมแตกต่ำงที่สังเกตได้ภำยในชนิดพืชเดียวกัน พันธุ์พืชใดเป็นที่รู้จักแพร่หลำย แสดงว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำง โดยให้เกณฑ์ 2 ประกำร   

ประกำรที่หนึ่ง กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนหรือกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช โดยนำยทะเบียนใน
ประเทศใดก็ตำม ถือว่ำพันธุ์พืชนั้นเป็น Matter of Common Knowledge 

ประกำรที่สอง ควำมพิเศษเหนือกว่ำ (Superiority) หรือประโยชน์ (Usefulness) ในกำรใช้
พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์พืช ไม่ใช่เกณฑ์ส ำหรับให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช เนื่องจำกลักษณะดังกล่ำว  
เกิดจำกอิทธิพลของปัจจัยหลำยตัวและมีกำรผันแปรตลอดเวลำ ตัวอย่ำงเช่น ไม้ดอกไม้ประดับ  
มีลักษณะรูปทรงและสี สิ่งเหล่ำนี้เป็นลักษณะที่ผู้ใช้พันธุ์พืชต้องพิจำรณำ มิใช่สิ่งที่ส ำนักงำนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใช้พิจำรณำให้ควำมคุ้มครอง 

2.  ควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Uniform) พันธุ์พืชมีควำมสม่ ำเสมอของ
ลักษณะประจ ำพันธุ์ วัตถุประสงค์ของเกณฑ์เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำพันธุ์พืชแต่ละต้นซึ่งเป็นตัวแทน
ของพันธุ์พืชที่ยื่นขอควำมคุ้มครอง มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ตำมที่ได้บรรยำยได้ 
ระดับควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ในพันธุ์พืชถูกก ำหนดโดยลักษณะกำรขยำยพันธุ์ของ  
แต่ละชนิดพืช (Species) และโครงสร้ำงทำงพันธุ์พืช  ระดับควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์
ในพืชที่ผสมตัวเอง (Self-Pollinating Species) และพืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศที่มีสูงกว่ำพืช 
ที่ผสมข้ำม (Cross-Pollinating Species) ในท ำนองเดียวกัน พืชลูกผสมเชิงเดียว (Single Cross 
Hybrid) ในระหว่ำงสำยพันธุ์แท้มีระดับควำมสม่ ำเสมอสูงกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับลูกผสมเชิงคู่ 
(Double Cross Hybrid) หรือพันธุ์สังเครำะห์ (Synthetic Variety) ระดับควำมสม่ ำเสมอของ
ลักษณะประจ ำพันธุ์  มิใช่ควำมส ำคัญเฉพำะใช้อธิยำยลักษณะพันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองเท่ำนั้น 
ยังใช้พิจำรณำคุณภำพผลผลิตกำรเกษตร หำกผลิตผลขำดควำมสม่ ำเสมอคุณภำพจะลดลง 

3.   มีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์เมื่อขยำยพันธุ์ต่อไปต้องไม่กลำยพันธุ์ (Stable) 
พันธุ์พืชที่ขำดควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์หรือขำดเสถียรภำพในเวลำที่ยื่นค ำขอจะถูกปฏิเสธ
กำรให้ควำมคุ้มครอง หำกพันธุ์พืชขำดควำมคงตัว และควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ 
หลังจำกได้รับควำมคุ้มครองสิทธิ เนื่องจำกผู้ทรงสิทธิ (Right’s Holder) ไม่รักษำลักษณะดังกล่ำว
ตำมท่ีบรรยำยไว้ตอนยื่นค ำขอ อนุสัญญำให้อ ำนำจในกำรยกเลิกสิทธิดังกล่ำว 

เงื่อนไขตำมข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ได้แก่ Distinct Uniform และ Stable ก ำหนดขึ้น
เพ่ือใช้คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ยื่นค ำขอต้องน ำพันธุ์พืชมำตรวจทำงเทคนิคท่ีเรียกว่ำ DUS Testing ก่อน
ว่ำมีลักษณะ 3 ประกำรหรือไม่ 
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4.   มีลักษณะใหม่ (Commercial Novelty) พันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองต้องเป็น 
พันธุ์ พืชใหม่ ถ้ำอนุญำตให้พันธุ์ พืชที่ เกษตรกรใช้อย่ำงแพร่หลำยมำขอรับควำมคุ้มครองได้ 
ผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรเข้ำถึง (Access) และใช้พันธุ์พืชอย่ำงอิสระจะได้รับผลกระทบ
กระเทือนจำกกำรผูกขำดทันที ลักษณะควำมใหม่นั้นต้องมีลักษณะเป็นควำมใหม่ในทำงกำรค้ำ 
ก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียน แต่มีข้อยกเว้นในบำงกรณีจ ำเป็นที่ต้องตรวจสอบผลตอบสนอง 
ของตลำดต่อพันธุ์พืชใหม่ ก่อนที่ตัดสินใจว่ำจะยื่นค ำขอจดทะเบียนหรือไม่ จึงต้องมีบทบัญญัติ 
“Grace Periods” ให้ระยะเวลำ 1 ปี ก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียนในประเทศที่ได้มีกำรยื่นค ำขอ 
ส ำหรับประเทศอ่ืนๆ นอกจำกประเทศที่มีกำรยื่นค ำขอเป็นเวลำ 5 ปี  ส ำหรับกรณีไม้ยืนต้นและ 
ต้นองุ่น และระยะเวลำ 4 ปี ส ำหรับพืชชนิดอื่นๆ 

5.   มีกำรตั้งชื่อพันธุ์พืชตำมระบบที่ก ำหนด (Appropriate Denomination) พันธุ์พืชได้รับ
กำรตั้งชื่อตำมระบบที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกชื่อพันธุ์สำมำรถอธิบำยและจ ำแนกพันธุ์พืชได้ กำรตั้งชื่อ
พันธุ์พืชที่เหมำะสม ต้องมีลักษณะดังนี้ 

ประกำรที่หนึ่ง  ไม่ประกอบด้วยตัวเลขอย่ำงเดียว 
ประกำรที่สอง  ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจหรือควำมสับสนเกี่ยวกับลักษณะประจ ำพันธุ์และ

คุณค่ำของพันธุ์พืช หรือลักษณะของนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ประกำรที่สำม  ต้องแตกต่ำงจำกชื่อที่ก ำหนดไว้แล้วในดินแดนของรัฐสมำชิก 
ชื่อพันธุ์พืชมีควำมส ำคัญต่อผู้บริโภคและผู้ใช้พันธุ์พืชเพรำะลักษณะที่ปรำกฏภำยนอก 

ไม่สำมำรถใช้จ ำแนกพันธุ์พืชได้ 
 
 3.2.4  ขอบเขตของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (Scope of The Breeder’s Right) 
 สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช73 เป็นเรื่องส ำคัญของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.1991 เนื่องจำกผู้วิจัยได้ศึกษำขอบเขตของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช พบว่ำผู้ทรงสิทธิ
นอกจำกมีสิทธิเด็ดขำดในพันธุ์พืชคุ้มครองแล้ว  ยังมีสิทธิในส่วนขยำยพันธุ์พืช (Propagating 
Material) ส่วนที่เก็บเก่ียว (Harvested Material) และผลผลิต (Product) ที่เก็บเกี่ยวได้ ดังนี้ 

1.   สิทธิในส่วนขยำยพันธุ์ (Propagating Material) ของพันธุ์พืชคุ้มครองตำมข้อ 14 (1) 
เป็นสิทธิพ้ืนฐำนที่เกิดจำกสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ภำยในเงื่อนไขข้อ 15 ซึ่งเป็นบทบัญญัติ 
ว่ำด้วยข้อยกเว้นกำรบังคับใช้สิทธิและข้อ 16 เป็นบทบัญญัติว่ำด้วยกำรสิ้นสุดสิทธิ ลักษณะสิทธินี้
คล้ำยกับสิทธิที่เกิดจำกสิทธิบัตร เป็นกำรขยำยอ ำนำจของผู้ทรงสิทธิเพ่ือกระท ำกำรต่ำงๆ เพ่ือใช้
ประโยชน์จำกสิทธิเป็นสิทธิที่ห้ำมบุคคลต่ำงๆ กระท ำตำมท่ีก ำหนดไว้ (Right to Prohibit) 
 ผู้ทรงสิทธิ (Holder) สำมำรถใช้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชได้ 2 วิธี  วิธีแรก คือ กำรใช้สิทธิ
เด็ดขำดต่อพันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ือใช้ประโยชน์โดยตรง  และอีกวิธีคือกำรอนุญำตให้ผู้อ่ืนๆ ใช้สิทธิ
ดังกล่ำว (Granting Licenses) 

                                                           
73Barry Greengrass, “What is Plant Varieties Protection,” National Seminar on 

The Nature of and Rational for the Protection of Plant Varieties, The UPOV 
Convention, 19-20 September 1996 Hanoi, p. 2.  
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ตำมที่ข้อ 14 (1) ขยำยขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชครอบคลุมส่วนขยำยพันธุ์พืช
คุ้มครอง เนื่องจำก อนุสัญญำปี ค.ศ.1978 อนุญำตให้เกษตรกรขยำยพันธุ์พืชคุ้มครองและน ำไปปลูก
ในไร่นำของตนเองในฤดูต่อไปได้  สิทธิดังกล่ำวเรียกว่ำ “สิทธิเกษตรกร” (Farmer’s Exemption) 
กำรใช้สิทธินี้มีควำมยำกล ำบำกที่ติดตำมว่ำมีกำรใช้พันธุ์พืชเฉพำะในไร่นำของตนเองหรือไม่ 
เนื่องจำกพืชต้นหนึ่งสำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มำกมำยโดยกำรใช้วิธีขยำยพันธุ์ตำมปกติ และในกรณี
กำรขยำยพันธุ์โดยวิธีเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะได้พันธุ์พืชปริมำณมำกมำยจึงมีกำรแก้ไขเพ่ือให้ขยำยควำม
คุ้มครองให้ครอบคลุม ส่วนขยำยพันธุ์พืชตำมอนุสัญญำปี ค.ศ.1991 หำกมีกำรกระท ำตำมข้อ (i)  
ถึงข้อ (vi) ต่อส่วนขยำยพันธุ์พืชต้องขออนุญำตผู้ทรงสิทธิมิฉะนั้นถือว่ำเป็นกำรท ำละเมิด 

2.  กำรกระท ำต่อส่วนเก็บเกี่ยว (Harvested Material) ได้แก่ กำรผลิต กำรขำย หรือมีไว้
เพ่ือขำย  และกำรรวบรวมจำกส่วนเก็บเกี่ยวซึ่งเกิดจำกกำรใช้ส่วนขยำยพันธุ์พืชคุ้มครอง โดยมิได้รับ
อนุญำตจำกผู้ทำงสิทธิถือเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิ ตัวอย่ำง พันธุ์พืช ก . เป็นพันธุ์พืช
คุ้มครอง มีผู้น ำเมล็ดพันธุ์ (ส่วนขยำยพันธุ์) ของพันธุ์พืช ก. น ำไปปลุกโดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ทรง
สิทธิ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจำกต้นพืชซึ่งเกิดจำกเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์พืช ก. ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิ 
เนื่องจำกขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชครอบคลุมไปถึงผลผลิตที่เกิดจำกกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์  
ไปปลูกโดยไม่ได้รับอนุญำตด้วย   

3.  กำรกระท ำต่อผลผลิต (Products) ได้ถูกบัญญัติไว้ในข้อ 14 (1) ว่ำ ภำคีสมำชิก 
ทุกประเทศต้องจัดให้มีกำรคุ้มครอง ต่อผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้ส่วนเก็บเกี่ยวของพันธุ์พืชคุ้มครอง  
โดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิ กำรกระท ำดังกล่ำวต้องขออนุญำตผู้ทรงสิทธิ 

4.  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่เป็น Essentially Derived Varieties ขอบเขตสิทธินักปรับปรุง
พันธุ์พืช ยังคุ้มครองพันธุ์พืชที่เป็น Essentially Derived Varieties  

5.  ข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ส ำหรับข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพืชตำมข้อ (iii)  
เป็นกำรกระท ำเพ่ือจุดมุ่งหมำยปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่ำ “Breeder’s Exemption” 
นับเป็นบทบัญญัติที่ส ำคัญของอนุสัญญำเพ่ือประกันว่ำ นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีอิสระที่จะใช้พันธุ์พืช
ต่ำงๆ เพ่ือเป็นแหล่งพันธุกรรมส ำหรับผลิตพันธุ์ พืชใหม่ โดยไม่ต้องขออนุญำตเจ้ำของพันธุ์พืช 
คุ้มครองที่ตนเองใช้เป็นฐำนในกำรประดิษฐ์หรือคิดค้นและในท ำนองเดียวกัน เจ้ำของพันธุ์พืชใหม่ 
ที่ผลิตขึ้นมำต้องยินยอมให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชคนอ่ืนใช้พันธุ์ที่ตนได้รับควำมคุ้มครองเป็นแหล่ง
พันธุกรรมเพ่ือประดิษฐ์หรือคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 

บทบัญญัติข้อยกเว้นส ำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีสิทธิใช้พันธุ์พืชคุ้มครองของผู้ อ่ืน  
เพ่ือกำรประดิษฐ์พันธุ์พืชใหม่ นอกจำกพันธุ์พืชที่มีลักษณะ Essentially Derived Varieties 
บทบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้น 

ข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชนอกจำก “Breeder’s Exemption” ยังมีข้อยกเว้น
ส ำหรับเกษตรกรให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจำกพันธุ์พืชคุ้มครอง ส ำหรับใช้ปลูกในไร่นำของตนเอง  
ในฤดูต่อไป ตำมที่บัญญัติในข้อ 14 (2) อนุญำตให้รัฐภำคีสมำชิกก ำหนดข้อยกเว้นส ำหรับเกษตรกร 
แต่ทั้งนี้กำรจ ำกัดสิทธิต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล และผลประโยชน์ตำมกฎหมำยของนักปรับปรุงพันธุ์
พืชต้องได้รับกำรปกป้อง 
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 3.2.5  กำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (Exhaustion of The Breeder’s Right)  
 กำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช หมำยถึง กำรที่ผู้ทรงสิทธิได้ขำยหรือยินยอมให้วำงตลำด
ส่วนต่ำงๆ ของพันธุ์พืชคุ้มครอง สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชจะไม่ครอบคลุมส่วนต่ำงๆ ดังกล่ำว  
ซึ่งหลักกำรเบื้องต้นของกำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (Exhaustion of The Breeder’s Right) 
เป็นหลักกำรที่ปรำกฏทั่วไปในกฎหมำยทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกัน
กับผู้ทรงสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชคุ้มครองจ ำหน่ำยในตลำด เขำไม่สำมำรถควบคุมดูแลมิให้ผู้ อ่ืน 
น ำเอำเมล็ดพันธุ์ไปเพำะปลูกเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ หรือน ำเอำเมล็ดพืชที่จ ำหน่ำยเพ่ือวัตถุประสงค์
เพ่ือกำรบริโภคน ำไปใช้เพำะปลูก หรือน ำส่วนเก็บเกี่ยวของพืชคุ้มครองไปจ ำหน่ำย กำรกระท ำ
ดังกล่ำวย่อมกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ ฉะนั้นจึงมีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิได้  
โดยผู้ทรงสิทธิได้รับผลตอบแทนจำกกำรอนุญำตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิของตน เช่น กำรอนุญำตให้ขำย  
ส่วนเก็บเก่ียวได้ ในกรณีผู้ปลูกต้นไม้ตัดดอกได้รับอนุญำตให้น ำไม้ตัดดอกไปขำยในตลำดได้ 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ มี 2 ประกำร ดังนี้ 
 ประกำรที่หนึ่ง กำรกระท ำเกี่ยวกับกำรขยำยพันธุ์พืชคุ้มครองเป็นที่น่ำสงสัย เช่น กรณีขำย
เมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรเพ่ือเพำะปลูกโดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้ผลผลิตเพ่ือกำรบริโภค ไม่ได้ผลผลิต 
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำย แต่เกษตรกรกลับน ำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไปใช้เพ่ือท ำพันธุ์และขำย  
(กำรที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ท ำพันธุ์ในไร่นำของตนเองในฤดูกำลต่อไป สำมำรถปฏิบัติได้  
ตำม Farmer’s Privileged) 
 ประกำรที่สอง กำรส่งออก ส่วนของพันธุ์พืชคุ้มครอง (ส่วนขยำยพันธุ์ ส่วนเก็บเกี่ยว 
รวมทั้งส่วนต่ำงๆ ของพืชทั้งต้น และผลผลิตได้จำกส่วนเก็บเกี่ยว) ซึ่งสมำรถใช้ขยำยพันธุ์ได้ไปยัง
ประเทศอ่ืน ซึ่ งมิ ได้ ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์ พืชสกุลและชนิดพืชนั้น ยกเว้นแต่กำรส่งออก 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริโภค 
 
 3.2.6 อำยุสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
 อำยุสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช  หมำยถึง ระยะเวลำกำรคุ้มครองพันธุ์ พืชจดทะเบียน 
ตำมข้อ 19 อนุสัญญำฯ ปี ค.ศ.1991 ได้ก ำหนดระยะเวลำขั้นต่ ำนับแต่วันได้รับสิทธิ (Date of Grant) 
ส ำหรับพืชทั่วไปไม่น้อยกว่ำ 20 ปี แต่ส ำหรับไม้ยืนต้นและต้นองุ่นไม่น้อยกว่ำ 25 ปี รัฐภำคีสมำชิก
สำมำรถก ำหนดระยะเวลำคุ้มครองมำกกว่ำก็ได้ 
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3.3  ควำมตกลงว่ำด้วยสทิธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ (Agreement  
on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights Including 
Trade in Counterfeit Goods: TRIPs) 

 
ควำมเป็นมำ74ควำมตกลงแกตต์ (General Agreement of Tariffs and Trade) ซึงเป็น

ส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดกระแสโลกำภิวัตน์ มีบทบำทส ำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรขยำยตัวของกำรค้ ำ 
ระหว่ำงรัฐ หลักกำรพ้ืนฐำนของแกตต์ที่ว่ำ ทุกประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กัน โดยไม่มี 
กำรเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) นับว่ำเป็นเครื่องจูงในส ำคัญที่ท ำให้ประเทศต่ำงๆ ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วมในควำมตกลงระหว่ำงประเทศนี้ ประเด็นกำรคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำนั้นถือว่ ำ เป็นหัวข้อใหม่ของกำรเจรจำกำรค้ำของแกตต์  บทบัญญัติ ในข้อ 20  
ของควำมตกลงแกตต์ได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรคุ้มครองสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำและลิขสิทธิ์ 
ต้องไม่ท ำให้เกิดเป็นอุปสรรคส ำหรับกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ 
 
 3.3.1  วัตถุประสงค์ของควำมตกลงทริปส ์(TRIPs) 
 ภำยใต้ควำมตกลงฉบับนี้ ประเทศสมำชิกมีหน้ำที่ต้องออกกฎหมำยภำยในเพ่ือให้ควำม 
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่ก ำหนดไว้ภำยในหนึ่ งปีนับแต่ควำมตกลงจัดตั้งองค์กรกำรค้ำโลก 
มีผลใช้บังคับ โดยทรัพย์สินทำงปัญญำตำมควำมตกลงนี้ครอบคลุมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิ
ข้ำงเคียง เครื่องหมำยกำรค้ำ สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม และกำรควบคุมกำร
ปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) ได้วำงบรรทัดฐำน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ ตลอดจนกำรบังคับใช้
สิทธิ และกลไกกำรระงับข้อพิพำทไว้ อย่ำงไรก็ดี ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) มิได้มีวัตถุประสงค์ 
ในกำรท ำให้กฎหมำยของประเทศสมำชิกมีควำมสอดคล้องเป็น อันหนึ่ ง อันเดียวกันนั้น 
(Harmonization) เนื่องจำกควำมตกลงนี้เพียงแต่ก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำ (Minimum Standards) 
ของกำรให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเท่ำนั้น ประเทศสมำชิกจึงสำมำรถที่จะบัญญัติกฎหมำย
ทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีระดับกำรคุ้มครองที่สูงกว่ำควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) ได้ ตรำบเท่ำที่ 
ไม่ขัดแย้งต่อหลักกำรที่บัญญัติไว้ 
 ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่ได้ก ำหนดวิธีกำรในกำรอนุวัตรกำรไว้ ประเทศสมำชิก 
จึงมีอิสระที่จะเลือกวิธีกำรอนุวัตรกำรที่เหมำะสมกับระบบกฎหมำยภำยในของแต่ละประเทศได้  
นอกจำกนั้น เงื่อนเวลำในกำรอนุวัตรกำรตำมควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) มิได้ถูกก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
เนื่องจำกประเทศที่เข้ำร่วมกำรเจรจำมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ  ประเทศที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกองค์ 
กำรกำรค้ำโลกมีระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันมำก กำรก ำหนดให้ประเทศสมำชิก  
ทุกประเทศต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยภำยในภำยใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลำเดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่ 
ไม่สำมำรถเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) จึงมีบทบัญญัติที่ผ่อนปรนให้แก่ 
                                                           

74จักรกฤกษ์  ควรพจน์, ทรัพย์สินทำงปัญญำในยุคโลกำภิวัตน์ (กรุงเทพฯ: ส ำนักอบรม
ศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ, 2547). 
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ประเทศสมำชิกบำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกระดับสถำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศสมำชิก  
เป็นส ำคัญ กล่ำวคือ ประเทศก ำลังพัฒนำ (Developing Countries) และประเทศที่เปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจจำกระบบกำรวำงแผนจำกส่วนกลำงไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลำด  (Country in 
Transition to a Market Economy) จะได้รับกำรผ่อนผันให้ด ำเนินกำรอนุวัตรกำรต่อไปอีก 
เป็นเวลำสี่ปี ส่วนประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุด (Least Developed Countries) จะได้รับกำรผ่อนผัน
เป็นระยะเวลำสิบปี75 
 ปัจจัยที่น ำไปสู่กำรผลักดันให้มีกำรท ำควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) ก็คือ ปัญหำเศรษฐกิจ 
มหภำค (Macro-Economic Problems) ที่บรรดำประเทศที่พัฒนำแล้วหลำยประเทศประสบอยู่ 
ในขณะนั้น ประเทศที่พัฒนำแล้วได้สูญเสียตลำดกำรค้ำในสินค้ำบำงอย่ำงให้กับสินค้ำของประเทศ
ก ำลังพัฒนำ ซึ่งสำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ในกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมบำงอย่ำงขึ้นมำ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 
 3.3.2  หลักกำรพื้นฐำนของควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) 
 ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) เป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่สมำชิกขององค์กรกำรค้ำโลก  
(World Trade Organization: WTO) ต้องผูกพันอย่ำงไม่มีเงื่อนไข วัตถุประสงค์ส ำคัญของควำมตก
ลงทริปส์ (TRIPs) คือ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้มำตรกำรในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเป็น
อุปสรรคต่อกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่เพียงแต่ได้น ำเอำหลักกำรส ำคัญ
ที่ปรำกฏอยู่ในอนุสัญญำทรัพย์สินทำงปัญญำฉบับต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอนุสัญญำกรุงปำรีส อนุสัญญำ
กรุงบอนน์ ฯลฯ มำบัญญัติเรียบเรียงไว้อย่ำงเป็นระบบ แต่ได้รับเอำหลักกำรพ้ืนฐำนของควำมตกลง
แกตต์ ไม่ว่ำจะเป็นหลักปฏิบัติเยี่ยงชำติที่ได้รับกำรอนุเครำะห์ยิ่ง (Most-favored-treatment 
Principle) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ (National Treatment Principle) และหลักต่ำงตอบแทน 
(Reciprocity Principle) มำบัญญัติไว้เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนของควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ประเทศ
สมำชิกต้องถือปฏิบัติด้วย และยังได้ก ำหนดเงื่อนไขให้ประเทศสมำชิกต้องให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำหลำยประเภท โดยครอบคลุมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข้ำงเคียง เครื่องหมำยกำรค้ำ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ กำรออกแบบผังภูมิของวงจรรวม และกำรควบคุมกำรปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ต่อ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยได้วำงบรรทัดฐำนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองไว้ 
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่ได้ก ำหนดวิธีกำรในกำรอนุวัตรกำรไว้ ประเทศ
สมำชิกจึงมีอิสระที่จะเลือกวิธีกำรอนุวัติกำรที่เหมำะสมกับระบบกฎหมำยภำยในของแต่ละประเทศได้ 
นอกจำกนั้น เงื่อนเวลำในกำรอนุวัตรกำรตำมควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) มิได้ถูกก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
เนื่องจำกประเทศที่เข้ำร่วมกำรเจรจำมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ ประเทศที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกองค์กร
กำรค้ำโลกมีระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันมำก กำรก ำหนดให้ประเทศสมำชิก 

                                                           
75นันทน อินทนนท์,  “ประเด็นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในควำมตกลงกำรค้ำเสรี:           

บทวิเครำะหผ์ลกระทบบำงประกำรต่อประเทศไทย,”  ใน ทรัพย์สินทำงปัญญำในยุคโลกำภิวัตน์     
เล่ม 1.  

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdl.parliament.go.th%2Fhandle%2Flirt%2F301782&ei=zNNrVZyWE4vmuQSL3YCIAw&usg=AFQjCNFpeJleq_p7cmNvDhpsuJP3xNRvsg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdl.parliament.go.th%2Fhandle%2Flirt%2F301782&ei=zNNrVZyWE4vmuQSL3YCIAw&usg=AFQjCNFpeJleq_p7cmNvDhpsuJP3xNRvsg
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ทุกประเทศต้องเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมำยภำยในภำยใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลำเดียวกันนั้น  เป็นสิ่งที่ 
ไม่สำมำรถเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) จึงมีบทบัญญัติที่ผ่อนปรนให้แก่ 
ประเทศสมำชิกบำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกระดับสถำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศสมำชิก 
เป็นส ำคัญ กล่ำวคือ ประเทศก ำลังพัฒนำ (Developing Countries) และประเทศที่เปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจจำกระบบวำงแผนจำกส่วนกลำงไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลำด (Country in Transition 
to a Market Economy) จะได้รับกำรผ่อนผันให้ด ำเนินกำรอนุวัตรกำรต่อไปอีกเป็นเวลำสี่ปี   
ส่วนประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุด (Least Developed Countries) จะได้รับกำรผ่อนผันเป็นระยะเวลำ
สิบปี  
 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำแก่พันธุ์พืช ในระหว่ำงกำรเจรจำร่ำงควำมตกลงทริปส์ 
(TRIPs) 76 ประเด็นกำรคุ้มครองพันธุ์พืช ถือว่ำเป็นหัวข้อที่ส ำคัญเรื่องหนึ่งที่มีกำรโต้เถียงกันอย่ำง
กว้ำงขวำง ในขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ต้องกำรที่จะให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่อย่ำงเข้มงวดด้วย
เหตุผลที่ว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้ได้มำซึ่งพันธุ์พืชใหม่ในปัจจุบันนั้น ต้องอำศัยเงินลงทุนจ ำนวน
มำกมำยมหำศำล กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภำยใต้ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำจะเป็นกำร
ส่งเสริมให้มีกำรประดิษฐ์คิดค้นพันธุ์พืชที่มีประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม แต่ประเทศ
ก ำลังพัฒนำส่วนใหญ่กลับมีควำมกังวลว่ำ กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นอุปสรรคต่อระบบ
เกษตรกรรมและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของตน เนื่องจำกภำคกำรเกษตรนั้น ถือว่ำมีควำมส ำคัญ 
ต่อกำรพัฒนำส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ ประเทศเหล่ำนี้ล้วนแต่ต้องพ่ึงพำผลทำงกำรเกษตร  
เ พ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ แต่กลับมีระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีท ำงกำรเกษตรที่ต่ ำ  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ พัฒนำแล้ว กำรให้สิ ทธิผูกขำดในพันธุ์ พืชจึงดูเหมือนเป็นกำร 
เอ้ือประโยชน์แก่บริษัทเอกชนในประเทศที่พัฒนำแล้ว ที่มีควำมพร้อมทั้งในแง่ของทุนและเทคโนโลยี
มำกกว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศก ำลังพัฒนำอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ จนในที่สุด
ผลของกำรเจรจำไม่อำจหำข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
ที่เป็นไปในลักษณะประนีประนอม โดยก ำหนดให้  ประเทศสมำชิกมีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิบัตรแก่กำรประดิษฐ์ในทุกสำขำเทคโนโลยี แต่มีข้อยกเว้นว่ำ ประเทศสมำชิกอำจะไม่คุ้มครอง 
พืชและสัตว์ (Plant or Animal) ภำยใต้ระบบสิทธิบัตรได้ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศสมำชิกยังคง 
มีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืช (Plant Varieties) ไม่ว่ำโดยกฎหมำยสิทธิบัตร หรือระบบ
กฎหมำยเฉพำะ หรือทั้งสองระบบร่วมกัน แต่มีเงื่อนไขว่ำ หำกประเทศสมำชิกเลือกที่จะให้  
ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบกฎหมำยเฉพำะ กฎหมำยเช่นนี้จะต้องเป็นระบบกฎหมำย  
ที่มีประสิทธิภำพ (An Effective Sui Generic System) 
 ในกำรอนุวัตรกำรตำมควำมตกลงทริปส์ (TRIPs)77 ประเทศไทยเลือกที่จะให้ควำมคุ้มครอง
พันธุ์พืชด้วยระบบกฎหมำยเฉพำะ โดยประเทศไทยได้ออกกฎหมำยฉบับหนึ่งคือ พระรำชบัญญัติ

                                                           
76สุรไกร สังฆสุบรรณ์, เรื่องเดิม. 
77นันทน อินทนนท์,  “ประเด็นด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในควำมตกลงกำรค้ำเสรี:           

บทวิเครำะหผ์ลกระทบบำงประกำรต่อประเทศไทย,”  ใน ทรัพย์สินทำงปัญญำในยุคโลกำภิวัตน์     
เล่ม 1.  

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdl.parliament.go.th%2Fhandle%2Flirt%2F301782&ei=zNNrVZyWE4vmuQSL3YCIAw&usg=AFQjCNFpeJleq_p7cmNvDhpsuJP3xNRvsg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdl.parliament.go.th%2Fhandle%2Flirt%2F301782&ei=zNNrVZyWE4vmuQSL3YCIAw&usg=AFQjCNFpeJleq_p7cmNvDhpsuJP3xNRvsg
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คุ้มครองพันธุ์ พืช พ.ศ.2542 กฎหมำยฉบับนี้ ไม่ ได้ยึดถือแนวทำงในกำรคุ้มครองพันธุ์ พืช 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) แต่กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช
ของไทยได้สร้ำงหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพำะขึ้น โดยได้ก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์ พืช 
หลำยประเภทด้วยกันคือ พันธุ์ พืช ใหม่  พันธุ์ พืช พ้ืนเมืองท้องถิ่น  พันธุ์ พืช พ้ืนเมืองทั่ ว ไป  
และพันธุ์พืชป่ำด้วย นอกจำกนั้น กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยฉบับนี้  ยังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ในกำรขอรับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติม ซึ่งแตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ 
(UPOV Convention) ด้วย เช่น กำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรมที่ใช้ 
ในกำรปรับปรุงพันธุ์ (Disclosure of Origin) กำรก ำหนดให้กำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรมพืช 
ต้องเป็นไปโดยได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ (Prior Informed Consent) และกำรก ำหนดให้มีกำร 
แบ่งบันผลประโยชน์ (Benefit Sharing) ระหว่ำงนักปรับปรุงพันธุ์พืชกับเจ้ำของแหล่งพันธุกรรม  
เป็นต้น หลักเกณฑ์เหล่ำนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำย  
ทำงชีวภำพ (Convention on Biological Diversity) และได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล  
ซึ่งประเทศไทยน ำมำบัญญัติไว้ในกฎหมำยโดยมุ่งหมำยให้กำรคุ้มครองทรัพยำกรพันธุกรรม 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
3.4  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตมำอย่ำงยำวนำน 
ในอดีต78 หลุยส์ ปลำสเตอร์ เคยได้รับสิทธิบัตรในแบคทีเรียชนิดหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังไม่ปรำกฏว่ำ
มีกำรจดทะเบียนสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (Higher Life Forms) เช่น พืชหรือสัตว์มำก่อน โดยทั่วไปแล้ว  
เป็นที่เชื่อกันว่ำพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้  เนื่องจำกเป็นผลิตผลของ
ธรรมชำติ (Product of Nature) นอกจำกนี้กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ซึ่งเป็นลักษณะ 
ทำงพันธุกรรม เช่น สีหรือกลิ่นของดอก ก็เป็นสิ่งที่กระท ำได้ยำก จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ.1930  
รัฐสภำสหรัฐได้ออกกฎหมำยสิทธิบัตรพืช โดยให้ควำมคุ้มครองแก่พืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศ  
ซึ่งก็คือ พืชที่ขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรอ่ืนนอกจำกโดยใช้เมล็ด เช่น ด้วยกำรเพำะช ำ ทำบหรือตอนกิ่ง 
เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น ต้นกุหลำบ แต่มีข้อยกเว้นว่ำ พืชนั้นต้องไม่ใช่พืชที่ขยำยพันธุ์โดยใช้หัวหรือ 
หน่อใต้ดิน (Tuber-Propagated Plant)  เช่น  มันฝรั่ง ทั้งนี้เนื่องจำกส่วนขยำยพันธุ์กับส่วนที่
น ำมำใช้เป็นอำหำรของพืชกลุ่มนี้เป็นส่วนเดียวกัน รัฐสภำสหรัฐจึงไม่ต้องกำรที่จะให้ควำมคุ้มครองแก่
ส่วนขยำยพันธุ์พืชซึ่งสำมำรถน ำมำใช้บริโภคเป็นอำหำรด้วย ควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุ์โดยไม่
อำศัยเพศถือเป็นเงื่อนไขส ำคัญที่จะน ำพืชนั้นมำจดทะเบียนสิทธิบัตร เพรำะเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่ำพืช
นั้นสำมำรถขยำยพันธุ์ต่อไปได้ แต่กฎหมำยดังกล่ำวได้สร้ำงเงื่อนไขของกำรได้มำซึ่งสิทธิบัตรให้มีควำม
แตกต่ำงจำกกรณีสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์อ่ืน โดยก ำหนดเงื่อนไขแต่เพียงว่ำ พืชที่จะน ำมำขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ต้องมีควำมใหม่ (Novelty) ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ำย (Non-Obviousness) และมีควำม
แตกต่ำงจำกพืชอ่ืน (Distinctiveness) เท่ำนั้น  ส่วนเงื่อนไขในกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ 

                                                           
78 เรื่องเดียวกัน. 
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กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดไว้แต่เพียงว่ำให้ผู้ยื่นค ำขอเปิดเผยโดยสมบูรณ์เพียงเท่ำที่เป็นไปได้ตำมสมควร
เท่ำนั้น (As Complete As Is Reasonably Possible) ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรของสหรัฐ สิ่งที่น ำมำ
ขอรับสิทธิบัตรไม่จ ำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น  (Invention) แต่กำรค้นพบ 
(Discovery) ก็สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ ในกรณีของพืชก็เช่นกัน พืชที่น ำมำขอรับสิทธิบัตรพืช
ไม่จ ำเป็นต้องเป็นพืชที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเท่ำนั้น พืชที่ถูกค้นพบก็สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ 
เพียงแต่มีเงื่อนไขว่ำพืชนั้นต้องไม่ใช่พืชที่เกิดขึ้นเองในป่ำตำมธรรมชำติ ดังนั้นพืชที่ถูกค้นพบในพ้ืนที่
เพำะปลูก (Cultivated State) ย่อมสำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ ถึงแม้ว่ำผู้ขอรับสิทธิบัตรจะ
ค้นพบพืชนั้นในพื้นที่เพำะปลูก ซึ่งไม่ใช่ของตนเองก็ตำม 
 ในสหรัฐอเมริกำ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1861 หลังจำกรัฐบำลได้เริ่มโครงกำรมหำวิทยำลัยของรัฐ 
(Land Grant University) นักปรับปรุงพันธุ์พืชของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ได้ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ๆ 
ออกมำมำกมำย ในระยะแรกๆ พบว่ำพืชพันธุ์ใหม่ที่เกษตรกรน ำไปใช้นั้น เมื่อปลูกไปแล้ว 3-4 ปี  
จะกลำยเป็นพันธุ์อ่ืนหรือเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภำพเนื่องจำกมีพันธุ์ปนมำก นอกจำกนี้แล้วเมื่อถูกน ำไป
เผยแพร่ยังที่ อ่ืน ๆ ก็จะมีกำรตั้งชื่อกันใหม่อีกมำกมำย เพ่ือแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้จึงได้มีกำรจัดตั้ง 
หน่วยงำนรับรองเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Certifying Agencies) ขึ้นมำ เพ่ือประกันคุณภำพของเมล็ด
พันธุ์ทีจ่ะจ ำหน่ำยให้เกษตรกร ในปี ค.ศ.1919 สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง สมำคม
ปรับปรุงพันธุ์พืช นำนำชำติ (International Crop Improvement Association: ICIA) ขึ้นมำและมี
หน่วยงำนรับรองพันธุ์ตั้งกระจำยอยู่ตำมรัฐต่ำงๆ สมำคมนี้ได้วำงมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรรับรองพันธุ์พืช
และควบคุมหรือให้คำแนะน ำแก่สมำชิกในกำรรับรองพันธุ์พืช ต่อมำในปี ค .ศ.1968 สมำคมนี้ได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สมำคมรับรองเมล็ดพันธุ์พืช (Association of Official Seed Certifying 
Agencies: AOSCA) และองค์กำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและพัฒนำ (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1961 มีประเทศใน
ยุโรปตะวันตก แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น เป็นสมำชิกองค์กำรนี้พิจำรณำควำม
บริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์เป็นส ำคัญ และยังสำมำรถรับรองพันธุ์พืชในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์
ส ำหรับส่งจ ำหน่วยนอกประเทศ79 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตมำอย่ำงยำวนำน 
ในอดีต หลุยส์ ปลำสเตอร์ เคยได้รับสิทธิบัตรในแบคทีเรียชนิดหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังไม่ปรำกฏว่ำ  
มีกำรจดทะเบียนสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (Higher Life Forms) เช่น พืชหรือสัตว์มำก่อน โดยทั่วไปแล้ว  
เป็นที่เชื่อกันว่ำพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้เนื่องจำกเป็นผลิตผลของ  
ธรรมชำติ (Product of Nature) นอกจำกนี้กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ซึ่งเป็นลักษณะ 
ทำงพันธุกรรม เช่น สีหรือกลิ่นของดอก ก็เป็นสิ่งที่กระท ำได้ยำก จนกระทั่งเมื่อปี ค .ศ.1930 รัฐสภำ
สหรัฐได้ออกกฎหมำยสิทธิบัตรพืช โดยให้ควำมคุ้มครองแก่พืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศ ซึ่งก็คือ  
พืชที่ขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรอ่ืนนอกจำกโดยใช้เมล็ด เช่น ด้วยกำรเพำะช ำ ทำบหรือตอนกิ่ง เป็นต้น 
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ตัวอย่ำงเช่น ต้นกุหลำบ แต่มีข้อยกเว้นว่ำ พืชนั้นต้องไม่ใช่พืชที่ขยำยพันธุ์โดยใช้หัวหรือหน่อใต้ดิน 
(Tuber-Propagated Plant) เช่น มันฝรั่ง ทั้งนี้เนื่องจำกส่วนขยำยพันธุ์กับส่วนที่น ำมำใช้เป็นอำหำร
ของพืชกลุ่มนี้เป็นส่วนเดียวกัน รัฐสภำสหรัฐจึงไม่ต้องกำรที่จะให้ควำมคุ้มครองแก่ส่วนขยำยพันธุ์พืช
ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้บริโภคเป็นอำหำรด้วย80 

ควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุ์ โดยไม่อำศัยเพศถือเป็นเงื่อนไขส ำคัญที่จะน ำพืชนั้น 
มำจดทะเบียนสิทธิบัตร เพรำะเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่ำพืชนั้นสำมำรถขยำยพันธุ์ต่อไปได้ แต่กฎหมำย
ดังกล่ำวได้สร้ำงเงื่อนไขของกำรได้มำซึ่งสิทธิบัตรให้มีควำมแตกต่ำงจำกกรณีสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์อ่ืน 
โดยก ำหนดเงื่อนไขแต่เพียงว่ำ พืชที่จะน ำมำขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องมีควำมใหม่ (Novelty) ไม่เป็นที่
ประจักษ์โดยง่ำย (Non-Obviousness) และมีควำมแตกต่ำงจำกพืชอ่ืน (Distinctiveness) เท่ำนั้น 
ส่วนเงื่อนไขในกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์  กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดไว้แต่เพียงว่ำ  
ให้ผู้ยื่นค ำขอเปิดเผยโดยสมบูรณ์เพียงเท่ำที่เป็นไปได้ตำมสมควรเท่ำนั้น (As Complete as is 
Reasonably Possible) 

ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรของสหรัฐ สิ่งที่น ำมำขอรับสิทธิบัตรไม่จ ำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น (Invention) แต่กำรค้นพบ (Discovery) ก็สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ 
ในกรณีของพืชก็เช่นกัน พืชที่น ำมำขอรับสิทธิบัตรพืชไม่จ ำเป็นต้องเป็นพืชที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
เท่ำนั้น พืชที่ถูกค้นพบก็สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่ำพืชนั้นต้องไม่ใช่พืชที่
เกิดขึ้นเองในป่ำตำมธรรมชำติ ดังนั้นพืชที่ถูกค้นพบในพ้ืนที่เพำะปลูก (Cultivated State) ย่อม
สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ ถึงแม้ว่ำผู้ขอรับสิทธิบัตรจะค้นพบพืชนั้นในพ้ืนที่เพำะปลูกซึ่งไม่ใช่
ของตนเองก็ตำม 

ภำยหลังจำกอนุสัญญำยูปอฟมีผลใช้บังคับ ประเทศสหรัฐได้ขยำยควำมคุ้มครองพันธุ์พืช  
ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1970 รัฐสภำของสหรัฐได้ออกกฎหมำยอีกฉบับหนึ่งคือ กฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืช ค.ศ.1970 (Plant Variety Protection Act of 1970) เพ่ือให้ควำมคุ้มครอง 
แก่พันธุ์พืชใหม่ที่ขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศ (Sexually Propagated Plant) โดยเงื่อนไขของกำร 
จดทะเบียนพันธุ์พืชตำมกฎหมำยนี้จะเป็นไปที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ โดยมีระยะเวลำ 
ในกำรคุ้มครอง 20 ปีส ำหรับพืชทั่วไป และ 25 ปีส ำหรับองุ่นและพันธุ์พืชที่เป็นไม้ยืนต้น หน่วยงำน 
ที่รับจดทะเบียนพันธุ์พืชตำมกฎหมำยฉบับนี้คือส ำนักงำนคุ้มครองพันธุ์พืช กระทวงกำรเกษตร 
แห่งสหรัฐ (U.S. Department of Agriculture) 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยคุ้มครองของพันธุ์พืชของสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปนับแต่เทคโนโลยี
ด้ำนพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น นักปรับปรุงพันธุ์ได้น ำ
เทคโนโลยีนี้มำใช้ในกำรตัดแต่งและเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จึงมีกำรคิดค้นพันธุ์พืชชนิด
ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตำมที่มนุษย์ต้องกำรขึ้น เช่น พันธุ์มะเขือเทศที่มีคุณสมบัติในกำรคงควำมสด  
ได้เป็นเวลำนำน หรือพันธุ์องุ่นที่มีคุณสมบัติในกำรต่อต้ำนไวรัสซึ่งเป็นสำเหตุของโรคบำงชนิด เป็นต้น 
อุปสรรคในกำรขอรับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบสิทธิบัตรจึงมีน้อยลง นักปรับปรุงพันธุ์

                                                           
80นันทน  อินทนนท์, “กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช: แนวควำมคิดและบทวิเครำะห์,”         

บทบัณฑิตย,์ หน้ำ 197-229. 
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สำมำรถที่จะแสดงให้เห็นว่ำพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นกำรประดิษฐ์ที่มีขั้นกำรประดิษฐ์สูงขึ้น  และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ในหลำยๆ แขนงก็ท ำให้นักปรับปรุงพันธุ์สำมำรถบรรยำยรำยละเอียด
ของพันธุ์พืชใหม่ได้ดียิ่งขึ้น กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์อันเป็นเงื่อนไขของกำรขอรับสิทธิบัตร
ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป นักปรับปรุงพันธุ์จึงพยำยำมที่เรียกร้องให้มีกำรจดทะเบียน
สิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชเหล่ำนี้ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรอรรถประโยชน์ (Utility Patent) ประกอบกับ 
ในปี ค.ศ.1980 ศำลฎีกำของสหรัฐได้มีค ำพิพำกษำในคดี Diamond v. Chakrabarty81 ว่ำ “ทุกสิ่ง
ภำยใต้ดวงอำทิตย์ซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นย่อมสำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้” (Anything 
Under the Sun that is Made by Man) นับแต่นั้นเป็นต้นมำ ส ำนักงำนสิทธิบัตรสหรัฐจึงได้ออก
สิทธิบัตร (Utility Patent) ให้แก่พันธุ์พืชที่มีกำรตัดแต่งยีน (Transgenic Plant) หลำยชนิด เช่น เมื่อ
ปี ค.ศ.1985 คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของส ำนักงำนสิทธิบัตรได้มีค ำวินิจฉัยในคดี  Ex Parte 
Hibberd, et al ว่ำ ถึงแม้จะมีกฎหมำยสิทธิบัตรพืชและกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใช้บังคับกับพันธุ์พืช
ทั้งท่ีขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศและไม่อำศัยเพศแล้ว แต่กฎหมำยทั้งสองฉบับนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ำม
มิให้น ำพันธุ์พืชดังกล่ำวมำยื่นค ำขอรับสิทธิบัตร จึงถือไม่ได้ว่ำกฎหมำยสิทธิบัตรห้ำมไม่ให้มีกำรจด
ทะเบียนพันธุ์พืชดังกล่ำวนี้ ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรจึงมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรได้ แม้ว่ำสิ่งที่
น ำมำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะเป็นข้ำวโพดพันธุ์หนึ่งซึ่งขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศอันอำจได้รับควำม
คุ้มครองตำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชอยู่แล้วก็ตำม 

ต่อมำได้มีคดีขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลสหรัฐเกี่ยวกับกำรออกสิทธิบัตรให้แก่พันธุ์พืช 
ในคดี Pioneer Hi-Bred International v. J.M.E. Ag Supply82 ซึ่งศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ 
ได้พิพำกษำในท ำนองเดียวกันว่ำ กำรที่รัฐสภำออกกฎหมำยสิทธิบัตรพืชในปี ค.ศ.1930 นั้น เป็นไป
เพ่ือขจัดอุปสรรคในกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรขอรับสิทธิบัตร 
โดยกำรให้ผู้ยื่นค ำขอส่งตัวอย่ำงของพันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองพร้อมกับกำรบรรยำยรำยละเอียด
กำรประดิษฐ์ด้วยเอกสำรเท่ำนั้น กฎหมำยสิทธิบัตรพืชไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรห้ำมมิให้น ำพันธุ์พืช
มำขอรับสิทธิบัตรแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้นเมื่อส ำนักงำนสิทธิบัตรได้มีกำรออกสิทธิบัตรให้แก่พันธุ์พืช  
ที่ขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศแล้ว หำกรัฐสภำเห็นว่ำกำรออกสิทธิบัตรดังกล่ำวขัดต่อเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชก็ย่อมจะต้องออกกฎหมำยมำเปลี่ยนแปลงหรือก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ 
ชัดเจน เมื่อรัฐสภำไม่ได้ออกกฎหมำยใดมำแก้ไขหรือสร้ำงควำมชัดเจนขึ้น จึงถือว่ำกำรออกสิทธิบัตร
ให้แก่พันธุ์พืชไม่เป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของกฎหมำยสิทธิบัตรแต่อย่ำงใด 

จะเห็นได้ว่ำ ในปัจจุบันประเทศสหรัฐมีกำรให้ควำมคุ้มครองด้วยระบบสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืช
ทุกชนิด ซึ่งจะแตกต่ำงจำกกฎหมำยสิทธิบัตรพืชเพรำะเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองทั้งแก่พันธุ์พืช 
ที่ขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศและที่ขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศด้วย นอกจำกกฎหมำยสิทธิบัตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งถือเป็นต้นแบบของกฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบั ตรแก่พันธุ์พืชแล้ว 
กฎหมำยของประเทศฮังกำรี มองโกเลีย และสำธำรณรัฐเกำหลี ยังมีบทบัญญัติที่ชัดแจ้งในกำร  

                                                           
81Diamond v. Chakrabarty (ศำลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกำ, 1980). 
82Pioneer Hi-Bred International v. J.M.E. Ag Supply (ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ม.ป.ป.) 
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ให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชด้วย ส่วนกฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
ซึ่งให้ควำมคุ้มครองแก่ลักษณะกำรผลิตขึ้นใหม่ (Manner of New Manufacture) ก็อำจตีควำม 
ให้หมำยควำมรวมถึงพันธุ์พืชได้ด้วย 
 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชอีกระบบหนึ่งก็คือ กำรคุ้มครองภำยใต้ระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ 
ระบบกำรคุ้มครองพันธุ์พืชเช่นนี้ได้ถูกสร้ำงขึ้นโดยอนุสัญญำยูปอฟเพ่ือให้เป็นระบบกฎหมำยเฉพำะ
ส ำหรับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชโดยตรง นับแต่อนุสัญญำยูปอฟมีผลใช้บังคับ อนุสัญญำฉบับนี้มีกำรแก้ไข
หลำยครั้งในปี ค.ศ. 1972, 1978 และ 1991 หลักกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟมีควำม
แตกต่ำงจำกระบบสิทธิบัตรหลำยประกำร เนื่องจำกเป็นระบบที่พยำยำมจะแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่
เกิดข้ึนทั้งจำกกฎหมำยสิทธิบัตรและเพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลกระทบจำกกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรที่
เข้มงวด ซึ่งอำจพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้ 
 ภำยใต้ระบบกฎหมำยสิทธิบัตร สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครองคือ “กำรประดิษฐ์” (Invention) 
กฎหมำยไทยให้ควำมหมำยของกำรประดิษฐ์ไว้ว่ำหมำยควำมถึง “กำรคิดค้นหรือคิดท ำขึ้น อันเป็นผล
ให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือกำรกระท ำใดๆ ที่ท ำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธี” ดังนั้น สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์จึงอำจเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีก็ได้ ส่วนตำม
อนุสัญญำยูปอฟนั้น สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครองก็คือ “พันธุ์พืช” (Plant Variety) 

จะเห็นได้ว่ำ ตำมกฎหมำยสิทธิบัตรนั้น ค ำว่ำ “กำรประดิษฐ์” ได้ครอบคลุมถึงทั้งผลิตภัณฑ์ 
(Product) และกรรมวิธี (Process) ดังนั้นภำยใต้ระบบสิทธิบัตร กรรมวิธีกำรผลิตเก็บรักษำ หรือท ำ
ให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์จึงสำมำรถที่จะน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ตำมอนุสัญญำยูปอฟ สิ่งที่จะน ำมำ
ขอรับควำมคุ้มครองได้ต้องเป็นพันธุ์พืชเท่ำนั้น กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่แม้จะท ำให้พันธุ์พืช  
มีคุณสมบัติที่ดีข้ึนก็ไม่อำจน ำมำขอรับควำมคุ้มครองได้ แม้ว่ำกรรมวิธีนั้นจะท ำให้ได้มำซึ่งพันธุ์พืชใหม่
และต้องใช้ระยะเวลำหรือเงินลงทุนจ ำนวนมำกเพียงใดก็ตำม 

เนื่องจำกกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ถือเป็นระบบ
กฎหมำยเฉพำะ ด้วยเหตุนี้เอง อนุสัญญำยูปอฟ ค.ศ. 1978 มำตรำ 2 (1) จึงจ ำกัดให้ประเทศสมำชิก
ต้องให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชตำมระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์หรือตำมระบบสิทธิบัตรเท่ำนั้น ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชชนิดเดียวกันทั้งสองระบบ ซึ่งเป็นกำรคุ้มครองที่ซ้ ำซ้อนกัน  
(Double protection) 

ภำยใต้อนุสัญญำยูปอฟ ค.ศ.1978 ประเทศสมำชิกไม่มีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครองตำม
กฎหมำยแก่พันธุ์พืชทุกชนิด โดยเพียงแต่มีหน้ำที่ต้องให้คุ้มครองพันธุ์พืชเพียง 5 ชนิด (Genera or 
Species) เมื่อเข้ำเป็นภำคีเท่ำนั้น แต่ประเทศสมำชิกก็มีหน้ำที่ต้องขยำยควำมคุ้มครองไปยังพันธุ์พืช
อ่ืนเพ่ิมขึ้นตำมเงื่อนเวลำที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น หลักกำรเช่นนี้เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประเทศสมำชิก  
บำงประเทศสำมำรถให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พันธุ์ พืชที่ยังไม่ได้มีกำรประกำศให้ได้รับ  
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชได้ 

นอกจำกนั้น หลักกำรห้ำมกำรคุ้มครองที่ซ้ ำซ้อนก็มิได้เป็นไปโดยสมบูรณ์ อนุสัญญำยูปอฟ
อนุญำตให้ประเทศสมำชิกที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบสิทธิบัตรอยู่แล้วสำมำรถใช้ระบบ
สิทธิบัตรในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชนั้นต่อไปได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำยใน
ดังกล่ำว บทบัญญัติเช่นนี้เรียกว่ำ “Grandfather Clause” ประเทศท่ีได้รับประโยชน์จำกบทยกเว้นนี้
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ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นประเทศเดียวเท่ำนั้นที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชตำมระบบสิทธิบัตร
ในขณะที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของอนุสัญญำยูปอฟ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรแก้ไขครั้งล่ำสุดในปี ค.ศ.1991 อนุสัญญำยูปอฟได้เปลี่ยนแปลงหลักกำร
เดิม โดยก ำหนดยกเลิกหลักกำรห้ำมกำรคุ้มครองที่ซ้ ำซ้อนกันทั้งหมด ประเทศสมำชิกอนุสัญญำยูปอฟ
จึงสำมำรถให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชชนิดเดียวกันด้วยระบบสิทธิบัตรและสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่ง
หลักกำรเช่นนี้สอดคล้องกับหลักกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชชนิด
เดียวกันด้วยกฎหมำยทั้งสองระบบ นอกจำกนั้นอนุสัญญำยูปอฟยังก ำหนดให้ประเทศสมำชิกต้องให้
ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชทุกชนิดโดยไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประกำศรำยชื่อของพันธุ์พืชที่จะให้ควำม
คุ้มครองด้วย 

เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ เงื่อนไขของกำรขอรับสิทธิบัตรมีอยู่ด้วยกัน 3 ประกำร คือ  
กำรประดิษฐ์นั้นต้องเป็นกำรประดิษฐ์ใหม่ (Novelty) มีขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) 
และสำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้ (Industrial Application) แต่ส ำหรับเงื่อนไขของกำร
ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ประกำรคือ พันธุ์พืชนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ (New) มีลักษณะ
ประจ ำพันธ์ที่แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืน (Distinctiveness) มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ 
(Uniformity) และมีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Stability) ซึ่งมีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

ควำมใหม่ ตำมหลักกฎหมำยสิทธิบัตรนั้น กำรประดิษฐ์ที่จะน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้  คือ  
กำรประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรประดิษฐ์นั้นต้องไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชนมำก่อน 
กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำรประดิษฐ์นั้นต้องไม่ใช่กำรประดิษฐ์ที่เปิดเผยอยู่ก่อนแล้ว (State of the 
Art) ส่วนวิธีกำร สถำนที่หรือเวลำที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนนั้นอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมกฎหมำย 
ของแต่ละประเทศ 

แต่ส ำหรับหลักเกณฑ์ควำมใหม่ที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟนั้นมีควำมแตกต่ำง 
จำกหลักเกณฑ์ควำมใหม่ที่ก ำหนดไว้ในระบบกฎหมำยสิทธิบัตร เพรำะพันธุ์พืชใหม่ตำมกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์ พืชหมำยควำมถึง พันธุ์ พืชที่ ไม่เคยมีกำรน ำออกแสวงหำประโยชน์เชิงพำณิชย์  
(Prior Commercialisation) เท่ำนั้น ดังนั้นหำกพันธุ์พืชที่น ำมำขอรับควำมคุ้มครองเคยถูกน ำออก
แสดงในนิทรรศกำรหรือแจกจ่ำยแก่เกษตรกรมำก่อน แต่ ไม่เคยถูกน ำออกจ ำหน่ำยทำงกำรค้ำ  
พันธุ์พืชนั้นย่อมไม่ขำดควำมใหม่และเป็นพันธุ์พืชที่อำจน ำมำขอรับควำมคุ้มครองได้ นอกจำกนี้ 
บำงกรณีกฎหมำยยังจ ำกัดควำมหมำยของกำรจ ำหน่ำย (Disposal) ส่วนขยำยพันธุ์นั้นไว้อย่ำงแคบ 
อีกด้วย เช่น กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของสหภำพยุโรปได้ให้ควำมหมำยของกำรจ ำหน่ำยว่ำ  
ไม่รวมถึงกำรจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน หรือกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์พืชที่เป็นผล 
มำจำกกำรน ำพันธุ์พืชนั้นออกแสดงในงำนนิทรรศกำรระหว่ำงประเทศด้วย 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืน พันธุ์พืชที่จะได้รับควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะ
ประจ ำพันธ์ที่แตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนในขณะที่ยื่นค ำขอรับควำมคุ้มครองนั้น ลักษณะประจ ำพันธุ์ 
ที่แตกต่ำงนี้อำจสังเกตได้จำกภำยนอก เช่น สีของดอก ขนำดของใบ หรือควำมสูงของล ำต้น  
หรืออำจเป็นลักษณะประจ ำพันธุ์ที่ ไม่สำมำรถมองเห็นทำงสำยตำ เช่น พันธุ์ พืชที่ทนทำน 
ต่อควำมหนำว ควำมแห้งแล้ง ควำมเค็มของดิน หรือมีกลิ่นของดอกหรือรสชำติของผลแตกต่ำง 
จำกพันธุ์พืชอ่ืนก็ได้ แต่กำรมีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงนี้ต้องเป็นผลมำจำกกำรแสดงออก 
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ซึ่งลักษณะทำงพันธุกรรมของพันธุ์พืชนั้น เงื่อนไขของลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงเช่นนี้  จึงอำจ
เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ควำมใหม่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยสิทธิบัตร เนื่องจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้
เช่นนี้ก็เปรียบเสมือนก ำหนดว่ำพันธุ์พืชนั้นต้องเป็นพันธุ์ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในขณะที่ขอรับควำม
คุ้มครอง 

หำกเปรียบเทียบเงื่อนไขของกำรมีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงกับหลักเกณฑ์กำรมีขั้น  
กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตำมกฎหมำยสิทธิบัตรจะเห็นได้ว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกตำมกฎหมำย
สิทธิบัตร กำรประดิษฐ์ที่จะได้รับควำมคุ้มครองต้องมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น แต่ส ำหรับกำรมีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงนั้น 
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชไม่ได้ก ำหนดว่ำพันธุ์พืชใหม่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีไปกว่ำเดิม ดังนั้น 
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่จำกพันธุ์พืชที่มีกลิ่นหอมไปเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีกลิ่น หรือปรับปรุงพันธุ์พืช  
ที่มีดอกสีสวยเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีดอก ก็สำมำรถน ำพันธุ์พืชใหม่นั้นมำขอรับควำมคุ้มครองได้ แม้ว่ำ 
จะไม่มีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่ดีข้ึนก็ตำม 

ควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์  เงื่อนไขในข้อนี้ เป็นเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ว่ำ 
พืชทุกต้นที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนั้นต้องมีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่สม่ ำเสมอ เช่น มีสีหรือขนำดของใบ  
ดอก ก้ำนหรือล ำต้นสม่ ำเสมอกัน ควำมสม่ ำเสมอกันนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำพืชทุกต้นต้องเหมือนกัน
ทั้งหมด เพรำะว่ำพืชทุกชนิดในรุ่นเดียวกันนั้นอำจมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง เช่น ดอกกล้วยไม้อำจมีพ้ืน
เป็นสีขำวและมีลำยจุดสีม่วง แต่ต ำแหน่งของลำยจุดสีม่วงอำจแตกต่ำงกันได้ ควำมแตกต่ำงภำยใต้
ควำมผันแปรของลักษณะทำงพันธุกรรมเช่นนี้จึงไม่อำจถือได้ว่ำพันธุ์พืชนั้นไม่มีควำมสม่ ำเสมอของ
ลักษณะประจ ำพันธุ์ 

ควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ ตำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ควำมคงตัวของลักษณะ
ประจ ำพันธุ์หมำยควำมว่ำ พันธุ์พืชนั้นต้องไม่มีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีกำร
ขยำยพันธุ์ หรือกล่ำวโดยง่ำยก็คือ พันธุ์พืชนั้นต้องไม่กลำยพันธุ์นั่นเอง กำรเปรียบเทียบว่ำพันธุ์พืช
หนึ่งจะมีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่คงตัวหรือไม่จึงต้องเปรียบเทียบระหว่ำงพันธุ์พืชรุ่นหนึ่งกับพันธุ์พืช  
รุ่นต่อมำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ส ำนักงำนคุ้มครองพันธุ์พืชในต่ำงประเทศจะใช้ระยะเวลำกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 2 รุ่น กำรตรวจสอบคุณสมบัติของพันธุ์พืชในข้อนี้จึงต้องใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำน 

เงื่อนไขของกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชจะมี 
ควำมแตกต่ำงจำกฎหมำยสิทธิบัตร โดยเงื่อนไข 3 ประกำรหลังคือ มีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำง  
มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ และมีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ ถือเป็นเงื่อนไข  
ที่มีลักษณะทำงเทคนิค ในต่ำงประเทศจึงมักจัดตั้งส ำนักงำนคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Rights 
Office) ขึ้นเพ่ือให้มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและออกประกำศนียบัตรรับรองให้โดยเฉพำะ โดยส ำนักงำนใน
ลักษณะเช่นนี้จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับของกระทรวงกำรเกษตรของแต่ละประเทศ 
 อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยคุ้มครองของพันธุ์พืชของสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปนับแต่เทคโนโลยี
ด้ำนพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ได้น ำเทคโนโลยีนี้มำใช้ในกำรตัดแต่งและเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จึงมีกำรคิดค้น  
พันธุ์พืชชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตำมที่มนุษย์ต้องกำรขึ้น เช่น พันธุ์มะเขือเทศที่มีคุณสมบัติ 
ในกำรคงควำมสดได้เป็นเวลำนำน หรือพันธุ์องุ่นที่มีคุณสมบัติในกำรต่อต้ำนไวรัส  ซึ่งเป็นสำเหตุ 
ของโรคบำงชนิด เป็นต้น อุปสรรคในกำรขอรับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบสิทธิบัตร 
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จึงมีน้อยลง นักปรับปรุงพันธุ์สำมำรถที่จะแสดงให้เห็นว่ำพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นกำรประดิษฐ์ ที่ม ี
ขั้นกำรประดิษฐ์สูงขึ้นและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ในหลำยๆ แขนงก็ท ำให้นักปรับปรุง 
พันธุ์พืชสำมำรถบรรยำยรำยละเอียดของพันธุ์พืชใหม่ได้ดียิ่งขึ้น กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์
อันเป็นเงื่อนไขของกำรขอรับสิทธิบัตรก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป  นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
จึงพยำยำมที่เรียกร้องให้มีกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชเหล่ำนี้ตำมกฎหมำยสิทธิบัตร
อรรถประโยชน์ (Utility Patent) ประกอบกับในปี ค.ศ.1980 ศำลฎีกำของสหรัฐได้มีค ำพิพำกษำ 
ในคดี Diamond v. Chakrabarty83 ว่ำ “ทุกสิ่งภำยใต้ดวงอำทิตย์ซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น 
ย่อมสำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรได้” (Anything Under the Sun That Is Made By Man) นับแต่
นั้นเป็นต้นมำ ส ำนักงำนสิทธิบัตรสหรัฐจึงได้ออกสิทธิบัตร (Utility Patent) ให้แก่พันธุ์พืชที่มีกำร 
ตัดแต่งยีน (Transgenic Plant) หลำยชนิด เช่น เมื่อปี ค.ศ.1985 คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ของส ำนักงำนสิทธิบัตรได้มีค ำวินิจฉัยในคดี Ex Parte Hibberd, Et Al ว่ำ ถึงแม้จะมีกฎหมำย
สิทธิบัตรพืชและกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใช้บังคับกับพันธุ์พืช ทั้งที่ขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศและ 
ไม่อำศัยเพศแล้ว แต่กฎหมำยทั้งสองฉบับนี้ ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ำมมิให้น ำพันธุ์พืชดังกล่ำวมำยื่น 
ค ำขอรับสิทธิบัตร จึงถือไม่ได้ว่ำกฎหมำยสิทธิบัตรห้ำมไม่ให้มีกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชดังกล่ำวนี้  
ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรจึงมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรได้ แม้ว่ำสิ่งที่น ำมำขอรับสิทธิบัตรนั้น
จะเป็นข้ำวโพดพันธุ์หนึ่งซึ่งขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศ อันอำจได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยคุ้มครอง
พันธุ์พืชอยู่แล้วก็ตำม 
 ต่อมำได้มีคดีขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลสหรัฐ  เกี่ยวกับกำรออกสิทธิบัตรให้แก่พันธุ์พืช 
ในคดี Pioneer Hi-Bred International v. J.M.E. Ag Supply84 ซึ่งศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ได้
พิพำกษำในท ำนองเดียวกันว่ำ กำรที่รัฐสภำออกกฎหมำยสิทธิบัตรพืชในปี ค.ศ.1930 นั้น เป็นไป 
เพ่ือขจัดอุปสรรคในกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรขอรับสิทธิบัตร 
โดยกำรให้ผู้ยื่นค ำขอส่งตัวอย่ ำงของพันธุ์ พืชที่ขอรับควำมคุ้มครอง  พร้อมกับกำรบรรยำย 
รำยละเอียดกำรประดิษฐ์ด้วยเอกสำรเท่ำนั้น กฎหมำยสิทธิบัตรพืชไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรห้ำม  
มิให้น ำพันธุ์พืชมำขอรับสิทธิบัตรแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้นเมื่อส ำนักงำนสิทธิบัตรได้มีกำรออกสิทธิบัตร
ให้แก่พันธุ์ พืชที่ขยำยพันธุ์ โดยอำศัยเพศแล้ว หำกรัฐสภำเห็นว่ำกำรออกสิทธิบัตรดังกล่ำว  
ขัดต่อเจตนำรมณ์ของกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช  ก็ย่อมจะต้องออกกฎหมำยมำเปลี่ยนแปลง 
หรือก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เมื่อรัฐสภำไม่ได้ออกกฎหมำยใดมำแก้ไขหรือสร้ำงควำมชัดเจนขึ้น 
จึงถือว่ำกำรออกสิทธิบัตรให้แก่พันธุ์พืช ไม่เป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของกฎหมำยสิทธิบัตรแต่อย่ำงใด 
 ปัจจุบันประเทศสหรัฐมีกำรให้ควำมคุ้มครองด้วยระบบสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชทุกชนิด ซึ่งจะ
แตกต่ำงจำกกฎหมำยสิทธิบัตรพืช เพรำะเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองทั้งแก่พันธุ์พืชที่ขยำยพันธุ์ 
โดยอำศัยเพศ และที่ขยำยพันธุ์โดยไม่อำศัยเพศด้วย นอกจำกกฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของกฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชแล้ว กฎหมำย

                                                           
83Diamond v. Chakrabarty (ศำลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกำ, 1980). 
84Pioneer Hi-Bred International v. J.M.E. Ag Supply (ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ม.ป.ป.). 
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ของประเทศฮังกำรี มองโกเลีย และสำธำรณรัฐเกำหลี ยังมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในกำรให้ควำม 
คุ้มครองแก่พันธุ์พืชด้วย ส่วนกฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งให้ 
ควำมคุ้มครองแก่ลักษณะกำรผลิตขึ้นใหม่ (Manner of New Manufacture) ก็อำจตีควำมให้
หมำยควำมรวมถึง พันธุ์พืชได้ด้วย กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ 
เริ่มต้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ และปัจจุบันพืชหรือพันธุ์พืชอำจได้รับควำมคุ้มครองด้วย 
ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำใน 3 รูปแบบ คือ กำรคุ้มครองด้วยระบบสิทธิบัตรพืช (Plant Patent) 
ระบบคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) และระบบสิทธิบัตรทั่วไป (Utility Patent) 
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกำมีกฎหมำยสิทธิบัตรฉบับแรก ในปี ค.ศ.1870 ควำมพยำยำม 
ในกำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชยังประสบปัญหำ เนื่องจำกในกำรเพำะปลูกเกษตรกร  
ซึ่งซื้อเมล็ดพันธุ์ไปใช้ในกำรเพำะปลูกจะเก็บเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้เพำะปลูกในฤดูกำลถัดไป เกษตรกร 
ไม่จ ำเป็นต้องย้อนกลับไปซื้อเมล็ดพันธุ์จำกนักปรับปรุงพันธุ์ พืชอีก จึงท ำให้ภำคอุตสำหกรรม 
เมล็ดพันธุ์ ไม่สนใจลงทุนในกำรวิจัยเ พ่ือปรับปรุง พันธุ์ พืช แต่ เมื่อเทคนิคพันธุ์ พืชลูกผสม  
(Hybrid Variety Technology) ได้รับกำรพัฒนำขึ้น ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช หันกลับมำ
ให้ควำมสนใจในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  

ในสหรัฐอเมริกำนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงพันธุ์แล้วจะถือเป็นสินค้ำ 
(Commodity) เหมือนสินค้ำชนิดอ่ืนๆ และจะคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำวภำยใต้ระบบทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ ในปี ค.ศ.1930 สหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act-PPA) 
เพ่ือคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ (Asexually Reproduced Plants) ซึ่งก่อนหน้ำ 
มีกฎหมำยฉบับนี้ พืชไม่อำจขอรับควำมคุ้มครองภำยใต้ระบบสิทธิบัตรได้ โดยเห็นว่ำพืชเป็นผลิตผล
จำกธรรมชำติ (Product of Nature) จึงไม่อำจได้รับควำมคุ้มครองได้ แม้ว่ำมนุษย์จะเป็นผู้ปรับปรุง
พันธุ์พืชนั้นก็ตำมและพืชในรุ่นต่อๆ มำ อำจมีลักษณะที่แตกต่ำงออกไปท ำให้ไม่อำจแยกแยะ
รำยละเอียดกำรประดิษฐ์ได้เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์อย่ำงอ่ืน Plant Patent Act  ถือว่ำเป็นกฎหมำย
ฉบับแรกที่ให้สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช โดยถือว่ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ อำจ 
ขอรับสิทธิบัตรได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ พืชที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องมีควำมแตกต่ำง และมีควำมใหม่ 
(Distinct and New) ควำมใหม่นั้น หมำยควำมว่ำ พืชนั้นต้องไม่เคยปรำกฏมำก่อน แม้ว่ำพืชนั้น 
จะสำมำรถแพร่พันธุ์ เองได้ก็ตำม ในขณะที่ พันธุ์ พืชใหม่ที่ขยำยพันธุ์แบบใช้ เพศ (Sexually 
Reproduced Plants) จะไม่ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้ กฎหมำย PPA เพรำะเชื่อว่ำกำรขยำยพันธุ์
พืชใหม่ด้วยวิธีกำรแบบใช้ เพศ โดยผ่ำนเมล็ดพันธุ์ พืชที่ เกิดขึ้นในรุ่นต่อๆ ไปอำจให้ผลผลิต 
ที่แตกต่ำงจำกพันธุ์พืชเดิม ขำดควำมแน่นอน85 ต่อมำช่วงปี ค.ศ.1930-1940 เมื่อกำรปรับปรุง 
พันธุ์ พืชมีกำรพัฒนำมำกขึ้น เทคนิคกำรปรับปรุงพันธุ์แบบพันธุ์ พืชลูกผสมได้รับควำมนิยม  

                                                           
85สมำคมนักปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศสหรัฐอเมริกำต้องกำรให้ PPA  คุ้มครองพันธุ์พืชที่

ขยำยพันธุ์โดยใช้เพศด้วยแต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะรัฐสภำรวมทั้งเกษตรกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกำไม่เห็นชอบด้วย 
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พันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ในยุคนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นลูกผสม (Hybrid)86 แม้ว่ำพันธุ์พืชเหล่ำนี้จะไม่ได้รับ
ควำมคุ้มครองตำม PPA เพรำะเป็นพันธุ์พืชที่ขยำยพันธุ์โดยใช้เพศ รัฐสภำสหรัฐถูกกดดันจำก
ภำคเอกชนจนในที่สุดประเทศสหรัฐอเมริกำต้องยอมออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety 
Patent Act-PVPA)  โดยมีอนุสัญญำคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV Convention) เป็นแม่แบบ PVPA 
ให้สิทธิเด็ดขำด (Exclusively Right) เป็นเวลำ 20 ปี ในกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืชใหม่แก่นัก
ปรับปรุงพันธุ์ โดยมอบเอกสำรรับรองพันธุ์พืชใหม่ (Certificate) แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์พืชใหม่
ที่จะได้รับควำมคุ้มครองจะต้องมีควำมใหม่ (New)  มีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืน (Distinct)  มี
ควำมสม่ ำเสมอ (Uniformity)  และมีควำมคงตัว (Stable) ของลักษณะประจ ำพันธุ์ โดยพันธุ์พืชใหม่
ต้องแสดงคุณสมบัติที่เหนือกว่ำ (Superiority) พันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว  
 ภำยหลังจำกอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) มีผลใช้บังคับ ประเทศสหรัฐได้ขยำย
ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1970 รัฐสภำของสหรัฐได้ออกกฎหมำย 
อีกฉบับหนึ่งคือ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ค.ศ.1970 (Plant Variety Protection Act of 1970) 
เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ที่ขยำยพันธุ์โดยอำศัยเพศ (Sexually Propagated Plant)  
โดยเงื่อนไขของกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชตำมกฎหมำยนี้ จะเป็นไปที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ 
(UPOV Convention) โดยมีระยะเวลำในกำรคุ้มครอง 20 ปีส ำหรับพืชทั่วไป และ 20 ปีส ำหรับองุ่น
และพันธุ์พืชที่เป็นไม้ยืนต้น หน่วยงำนที่รับจดทะเบียนพันธุ์พืชตำมกฎหมำยฉบับนี้คือส ำนักงำน
คุ้มครองพันธุ์พืช กระทวงกำรเกษตรแห่งสหรัฐ (U.S. Department of Agriculture) 
 
3.5  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศญี่ปุ่น87 
 
 ประเทศญี่ปุ่นมีระบบกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชมำตั้งแต่ ค.ศ.1978 โดยเริ่มแรกใช้บังคับ
กับเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของพืช โดยมีกฎหมำยที่ใช้บังคับ คือ กฎหมำยเมล็ดและกล้ำพันธุ์ (The 
Seeds and Seedlings Law) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวำคม 2541, ค ำสั่งว่ำด้วยกำรบังคับใช้
สิทธิตำมกฎหมำยเมล็ดและกล้ำพันธุ์ (The Seeds and Seedlings Law Enforcement Order) 
และข้อบังคับว่ำด้วยกฎหมำยเมล็ดและกล้ำพันธุ์ (The Regulation under the Seeds and 
Seedlings Law) ในส่วนของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่ญี่ปุ่นมีผลผูกพันด้วย เช่น อนุสัญญำว่ำด้วย
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection of New Varieties of 

                                                           
86เทคโนโลยีลูกผสม (Hybrid Technology) หมำยถึง เทคนิคในกำรผสมพันธุ์ของสำยพันธุ์

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ (Parent Lines) แล้วได้พืชในรุ่นลูก เรียกว่ำ ลูกผสม โดยพันธุ์พืชลูกผสมในรุ่นแรก
มักเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง หรือมีลักษณะดีกว่ำพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ แต่ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ท ำพันธุ์ต่อ 
เนื่องจำกจะเกิดควำมแปรปรวนของพันธุ์ในรุ่นต่อไป 

87กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ, กฎหมำยคุ้มครองกับพันธุ์พืชญ่ีปุ่น กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ, 
ค้นวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 จำก www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman 
&task 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipthailand.go.th%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D1387%26Itemid%3D160&ei=-6vVVMiuNZeiugSY8IAQ&usg=AFQjCNH_egBouS8NRD1__gmYxmtUSDC46g&bvm=bv.85464276,d.c2E
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Plants (UPOV), ควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
 ส่วนระบบกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบจดทะเบียน กล่ำวคือ 
เจ้ำของสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะได้รับควำมคุ้มครองต่อเมื่อน ำพันธุ์พืชดังกล่ำวมำจดทะเบียน ซึ่งพันธุ์พืช
ที่จะได้รับควำมคุ้มครองต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ  

1. สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจำกพันธุ์พืชอ่ืนที่เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นหรือต่ำงประเทศก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช 

2. มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ 
3. มีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ 
ในส่วนของจุลชีพนั้น มีเพียงบำงชนิดที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย โดยกฎหมำยให้

ควำมคุ้มครองตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ.2547 เป็นต้นไป ซึ่งมีแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อเดือนตุลำคม  
พ.ศ.2547 อย่ำงไรก็ตำมมีพันธุ์พืชบำงประเภทที่อยู่ในข้อยกเว้นที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย 
คือ 

1. เมื่อพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนมีชื่อ (Denomination) มำกกว่ำหนึ่งชื่อ 
2. เมื่อพันธุ์พืชมีชื่อที่เหมือนคล้ำยกับเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของพันธุ์พืชที่ขอจด

ทะเบียน หรือเหมือนคล้ำยกับเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนซึ่งใช้กับสินค้ำที่คล้ำยกันกับเมล็ดและ
กล้ำของพันธุ์พืชนั้น 

3. เมื่อพันธุ์พืชมีชื่อท่ีเหมือนคล้ำยกับเครื่องหมำยบริกำรซึ่งใช้กับบริกำรที่เกี่ยวกับเมล็ดและ
กล้ำของพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือสินค้ำซึ่งคล้ำยกับเมล็ดและกล้ำของพันธุ์พืชนั้น 

4. เมื่อพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนมีชื่อที่อำจก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิดหรือสับสนหลงผิดในตัว
พันธุ์พืชนั้น 

5. เมื่อพันธุ์พืชนั้นขำดคุณสมบัติควำมใหม่ 
เมื่อพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแล้ว สิทธิของผู้ทรงสิทธิที่ได้รับควำมคุ้มครอง 

คือ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรผลิต ปรับสภำพ (Conditioning) เสนอโอน โอน ส่งออก น ำเข้ำหรือ
กักตุน (Stocking) ซึ่งเมล็ดและกล้ำของพันธุ์พืช หรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนแสวงหำประโยชน์จำกพันธุ์
พืชที่ได้รับจดทะเบียนตำมที่ก ำหนดในสัญญำ, มีสิทธิผลิต เสนอโอนหรือให้เช่ำ โอน ให้เช่ำ ส่งออก 
น ำเข้ำหรือกักตุน (Stocking) ซึ่งวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวได้ (Harvested Materials) จำกกำรใช้เมล็ดและ
กล้ำของพันธุ์พืช 

ส่วนข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่จะไม่ได้รับควำมคุ้มครอง คือ กำรแสวงหำประโยชน์จำก
พันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรทดลองหรือวิจัย , กำรผลิตเมล็ดหรือกล้ำพันธุ์
ของพันธุ์พืชจดทะเบียนโดยผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจดทะเบียนดังกล่ำว และ
รวมถึงผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขำดและไม่เด็ดขำดในสิทธิบัตรโดยกำรใช้ ปรับสภำพ 
(Conditioning) เสนอโอน โอน ส่งออก น ำเข้ำหรือกักตุน เมล็ดหรือกล้ำพันธุ์ของพันธุ์พืชที่ ได้รับ
สิทธิบัตรกรรมวิธีดังกล่ำว, กำรผลิต ปรับสภำพ (Conditioning) เสนอโอน โอน ส่งออก น ำเข้ำหรือ
กักตุน เมล็ดหรือกล้ำพันธุ์ของพันธุ์พืชหลังจำกสิทธิบัตรในกรรมวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจดทะเบียนสิ้น
อำยุแล้ว และกำรผลิต เสนอโอนหรือให้เช่ำ โอน ให้เช่ำ ส่งออก น ำเข้ำหรือกักตุน (Stocking)  
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ซึ่งวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวได้ (Harvested Materials) จำกกำรใช้เมล็ดและกล้ำของพันธุ์พืชที่ได้รับ
สิทธิบัตรกรรมวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดหรือกล้ำพันธุ์ของพันธุ์พืชหลังจำกสิทธิบัตรใน
กรรมวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจดทะเบียนสิ้นอำยุแล้ว 

ส่วนอำยุควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยนั้น ในส่วนของพันธุ์พืชยืนต้นจะมีอำยุควำมคุ้มครอง 25 
ปี และพันธุ์พืชอ่ืนๆ มีอำยุควำมคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน และเมื่อหมดอำยุ
ควำมคุ้มครองแล้วผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชไม่สำมำรถต่ออำยุควำมคุ้มครองได้อีกนอกจำกนี้แล้วผู้ทรง
สิทธิในพันธุ์พืชสำมำรถโอนสิทธิในพันธุ์พืชของตนให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยยื่นต่อกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ 
และประมง หำกไม่มีกำรจดทะเบียนกำรโอนจะท ำให้สัญญำดังกล่ำวจะไม่มีผลใช้บังคับเอกสำรที่ใช้
ประกอบในกำรยื่นจดทะเบียนได้แก่ สัญญำโอน หนังสือรับรองสัญชำติหนังสือมอบอ ำนำจ ส่วนกำร
อนุญำตให้ใช้สิทธินั้น ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชสำมำรถอนุญำตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในพันธุ์พืชของตนได้ 
โดยยื่นต่อกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมง หำกไม่มีกำรจดทะเบียนสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิสัญญำ
ดังกล่ำวจะไม่มีผลใช้บังคับเอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นจดทะเบียนได้แก่ สัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิ 
หนังสือรับรองสัญชำติ หนังสือมอบอ ำนำจ 

อย่ำงไรก็ตำมพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองอำจถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
1. ถ้ำกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชขัดต่อกฎหมำย 
2. ผู้ทรงสิทธิได้กลำยเป็นบุคคลผู้ซึ่งไม่มีสิทธิในพันธุ์พืชนั้นอีกต่อไป 
3. ผู้ทรงสิทธิ ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนปีแรกและ /หรือค่ำปรับตำม 

ระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
4. ไม่มีกำรส่งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ส่วนขั้นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครอง คือ ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช ได้แก่ บุคคล

ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์พืช นำยจ้ำงของลูกจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำงของผู้รับจ้ำงซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์พืชและ
หน่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นตำมหน้ำที่ของตน นอกจำกนี้ ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชจะต้องเป็นผู้มีสัญชำติญี่ปุ่นหรือเป็นนิติบุคคลที่มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่น, เป็นผู้มีสัญชำติของประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นเป็นภำคี, เป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำในประเทศญี่ปุ่น, เป็นผู้ที่ได้ประกอบกิจกำรอย่ำงแท้จริง
และจริงจังในประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็น
ภำค ีอย่ำงไรก็ตำม ชำวต่ำงชำติจะต้องแต่งตั้งตัวแทนให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนให้ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรขอรับควำมคุ้มครอง คือ แบบฟอร์มค ำขอจดทะเบียนโดยจะต้องมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ คือ ชื่อและภูมิล ำเนำหรือที่อยู่อำศัยของผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช, ตระกูล
หรือสปีชี่ส์ของพันธุ์พืช, ชื่อของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน และชื่อและภูมิล ำเนำหรือที่อยู่อำศัยของนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช, ตำรำงคุณสมบัติ, ตำรำงกำรทดสอบภำคสนำม (Field Investigation Table), 
ภำพถ่ำย, หนังสือรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้รับโอนสิทธิ, หนังสือรับรองสัญชำติ, หนังสือมอบอ ำนำจ, 
ค ำอธิบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน ซึ่งเอกสำรต่ำงๆ ประกอบค ำขอจด
ทะเบียนดังกล่ำวทั้หมดจะต้องเป็นภำษำญี่ปุ่นเท่ำนั้น 

กำรตรวจสอบค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมง
อำจสั่งให้ผู้ยื่นค ำขอส่งพืชทั้งหมดหรือบำงส่วนเพื่อกำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบ ณ 
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สถำนที่ที่ท ำกำรเพำะปลูกและทดสอบกำรปลูกเพ่ือดูว่ำพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเฉพำะ 
(Distinctness) ควำมสม่ ำเสมอ (Uniformity) และควำมคงตัว (Stability) ของลักษณะประจ ำพันธุ์
ในสถำนีทดลอง (Testing Station) อันจะพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ เมื่อมีกำรรับค ำขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรป่ำไม้  และประมงจะท ำกำรประกำศ
โฆษณำรำยละเอียดค ำขอจดทะเบียนดังกล่ำวในหนังสือประกำศโฆษณำโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่ค ำขอ
ถูกละทิ้ง เพิกถอน หรือไม่มีผลภำยหลังจำกกำรประกำศโฆษณำค ำขอจดทะเบียน หรือค ำขอจด
ทะเบียนถูกปฏิเสธ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมงจะต้องท ำกำรประกำศโฆษณำ
รำยละเอียดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน เมื่อพันธุ์พืชได้รับกำรจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมงจะท ำกำรประกำศโฆษณำรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน และ
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนดก็จะมี
ค ำสั่งรับจดทะเบียนและจะต้องมีกำรแจ้งกำรรับจดทะเบียนดังกล่ำวให้ผู้ขอจดทะเบียนทรำบและท ำ
กำรประกำศโฆษณำกำรจดทะเบียนต่อไป 

กำรขอถือสิทธิย้อนหลังนั้น ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนสำมำรถขอถือสิทธิย้อนหลังในค ำขอที่ยื่น
ในประเทศไทยได้โดยต้องยื่นภำยใน 1 ปีนับจำกวันยื่นค ำขอในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่น
ส ำเนำค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพร้อมเอกสำรประกอบที่ยื่นในประเทศไทย ออกโดยกรมวิชำกำร
เกษตรซึ่งผ่ำนกำรรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรับรองตรำ
ประทับของกระทรวงกำรต่ำงประเทศโดยสถำนทูตญี่ปุ่น ผู้ยื่นค ำขอมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งของผู้
ตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรป่ำไม ้และประมง  

เมื่อผู้ทรงสิทธิได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแล้ว กำรบังคับใช้สิทธิต่อบุคคลภำยนอก หำก
บุคคลภำยนอกมำกำรกระท ำดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิจะถือว่ำเป็นกำรละเมิด คือ 
ผลิต ปรับสภำพ (Conditioning) เสนอโอน โอน ส่งออก น ำเข้ำหรือกักตุน (Stocking) ซึ่งเมล็ดและ
กล้ำของพันธุ์พืช หรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนแสวงหำประโยชน์จำกพันธุ์พืชที่ได้รับจดทะเบียนตำมที่
ก ำหนดในสัญญำ หรือ ผลิต เสนอโอนหรือให้เช่ำ โอน ให้เช่ำ ส่งออก น ำเข้ำหรือกักตุน (Stocking)  
ซึ่งวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวได้ (Harvested Materials) จำกกำรใช้เมล็ดและกล้ำของพันธุ์พืช ซึ่งกฎหมำย
ของประเทศญี่ปุ่นมมีำตรกำรในกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่ผู้ทรงสิทธิจะได้รับ คือ ผู้ทรงสิทธิสำมำรถ
ร้องขอกำรคุ้มครองชั่วครำวได้ ในกรณีที่มีหลักฐำนโดยชัดแจ้งว่ำมีผู้กระท ำหรือก ำลังจะกระท ำกำรอัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิอำจขอให้ศำลมีค ำสั่งให้บุคคลดังกล่ำวระงับหรือละเว้น
กำรกระท ำดังกล่ำวได้ รวมไปถึงสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้กระท ำละเมิดได้ โดยพิจำรณำจำก
ผลก ำไรที่ผู้ละเมิดได้รับจำกกำรละเมิดและจ ำนวนเงินที่ผู้ทรงสิทธิคำดว่ำจะได้รับหำกไม่มีกำรละเมิด
เกิดขึ้น นอกจำนี้แล้วกำรละเมิดดังกล่ำวผู้ละเมิดอำจต้องรับโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 
ล้ำนเยนอีกด้วย 

ในกำรท ำควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่น มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร
จุลชีพ88 (Patents on Micro-Organisms) ซึ่งในมำตรำ 130 (3) ของควำมตกลงดังกล่ำว มีหลัก 

                                                           
88 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหำที่ไม่เป็นปัญหำ (Biodiversity), ค้นวันที่ 

12 ธันวำคม 2557 จำก http://measwatch.org/writing/302 
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อยู่ว่ำ “ภำคีจะต้องให้ควำมมั่นใจว่ำค ำขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะไม่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเพียงอย่ำงเดียว
ว่ำสำระที่ขอถือสิทธิในค ำขอรับสิทธิบัตรนั้น เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่เกิดตำมธรรมชำติ” ซึ่งสอดคล้องกับ
มำตรำ 9 (1) ของพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ที่บัญญัติห้ำมออกสิทธิบัตรแก่ “จุลชีพและส่วนประกอบ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ” โดยกลุ่มผู้คัดค้ำนอ้ำงว่ำกำรท ำควำมตกลงเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น จะท ำให้ไทยต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยมำตรำนี้ เ พ่ือออกสิทธิบัตรแก่จุลชีพ 
และเป็นกำรเปิดช่องให้เกิดโจรสลัดชีวภำพ (Bio-Piracy) ที่นักวิจัยญี่ปุ่นจะเข้ำมำขอรับสิทธิบัตร 
ในประเทศไทย กำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ต้องไปศึกษำที่ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ยกเว้นให้
สมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลกไม่ต้องคุ้มครอง “พืช” และ “สัตว์” แต่บังคับให้คุ้มครอง “จุลชีพ”  
อันเนื่องมำจำกกฎหมำยสิทธิบัตรได้รับรองควำมแตกต่ำงของ “พืช” “สัตว์” และ “จุลชีพ” ซึ่งตำม
ทฤษฎีทำงชีววิทยำจุลชีพไม่ใช่พืชหรือสัตว์ หำกแต่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่อำจมองเห็นด้วยตำ
เปล่ำ ตัวอย่ำงของสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดเป็นจุลชีพก็เช่น แบคทีเรีย รำ ไวรัส มำยโคพลำสม่ำ โพรโตซัว 
ฯลฯ จุลชีพยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ในสำขำเซลลูลำร์ (Cellular)  และชีววิทยำโมเลกุล (Molecular 
Biology) ด้วย  เช่น  เซลล์ต่ำงๆ และหน่วยย่อยของเซลล์ของพืช สัตว์ หรือมนุษย์ ก็ถือว่ำเป็นจุลชีพ 
ประเภทหนึ่ง 
 หำกพิจำรณำมำตรำ 9 (1) โดยผิวเผินก็อำจท ำให้เข้ำใจไปว่ำ กฎหมำยไทยไม่อนุญำต 
ให้มีกำรขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพ และควำมตกลงเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่นจะบีบให้ไทยต้องคุ้มครอง 
จุลชีพอย่ำงที่ไทยไม่เคยท ำมำก่อน แต่ในควำมเป็นจริงจ ำเป็นต้องแยกจุลชีพและส่วนใดส่วนหนึ่ง  
ของจุลชีพออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ  จุลชีพที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ และจุลชีพที่เกิดจำกกำรสร้ำงขึ้น
โดยมนุษย์ (ไม่ว่ำจะโดยอำศัยกรรมวิธีทำงจุลชีววิทยำในลักษณะใด) เฉพำะจุลชีพลักษณะแรกเท่ำนั้น 
ที่กฎหมำยสิทธิบัตรไทยปฏิเสธไม่ให้กำรคุ้มครอง ส่วนจุลชีพประเภทหลังนั้น กฎหมำยได้คุ้มครอง  
มำนำนแล้ว ตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมำยสิทธิบัตรในปี พ.ศ.2522 อีกทั้งยังเป็นไปตำมพันธกรณี 
ระหว่ำงประเทศในควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งก ำหนดให้สมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลกคุ้มครองจุลชีพ 
หำกจุลชีพนั้นเป็นกำรประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  เช่น  จุลชีพที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีคุณสมบัติ 
ขจัดครำบน้ ำมันที่ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐและในหลำยประเทศ (Diamond vs. Chakrabarty)89  
ก็เป็นสิ่งที่กฎหมำยไทยให้กำรคุ้มครองเช่นเดียวกัน ในกรณีของควำมตกลงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น  
มิได้ก ำหนดว่ำ ไทยจะต้องคุ้มครองจุลชีพที่เกิดตำมธรรมชำติเพียงแต่ห้ำมมิให้น ำมำตรำ 9 (1) มำใช้ 
กล่ำวคือ  ห้ำมปฏิเสธกำรออกสิทธิบัตรด้วยเหตุว่ำจุลชีพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดตำมธรรมชำติ เพรำะจุลชีพ 
ที่เกิดตำมธรรมชำตินั้นมิใช่สิ่งที่อำจขอรับสิทธิบัตรได้อยู่แล้ว เนื่องจำกมิใช่ “กำรประดิษฐ์”  
ตำมมำตรำ 3 ของ พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร 
 แม้กฎหมำยของบำงประเทศจะถือว่ำ “ผลผลิตของธรรมชำติ” เป็นกำรประดิษฐ์ เช่น 
กฎหมำยสิทธิบัตรของสหรัฐ สหภำพยุโรป และญี่ปุ่น กฎหมำยของประเทศดังกล่ำว ก็ถูกบัญญัติขึ้นให้
สอดคล้องกับนโยบำย (Policy Consideration) ส่งเสริมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งประเทศ
เหล่ำนั้นมีศักยภำพและก ำลังแข่งขันกันอยู่ แต่เทคโนโลยีชีวภำพของไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและ
ประเทศไทยยังไม่มีอุตสำหกรรมสำขำนี้ที่เข้มแข็ง จึงไม่ควรน ำแนวทำงที่ใช้โดยประเทศที่พัฒนำแล้ว

                                                           
89Diamond v. Chakrabarty (ศำลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกำ, 1980). 
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มำใช้ อีกทั้งยังไม่มีพันธกรณีในเรื่องนี้ในควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) หรือแม้แต่ในควำมตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ก ำหนดให้ไทยต้องถือตำมเช่นนั้น กำรที่ประเทศไทย ประเทศก ำลังพัฒนำ 
และประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพปฏิเสธมิให้มีกำรจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต  เนื่องจำก
ตระหนักดีว่ำ กำรจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตนอกจำกเหตุผลทำงจริยธรรมแล้ว ยังเป็นเพรำะไม่ต้องกำร
ให้ประเทศอุตสำหกรรมทั้งหลำย ใช้กฎหมำยสิทธิบัตรเข้ำมำใช้ประโยชน์ และครอบครองทรัพยำกร
ชีวภำพในประเทศของตนนั่นเอง ทั้งนี้เป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่ำอุตสำหกรรมอำหำร ยำ และ
เทคโนโลยีชีวภำพของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ และยุโรปนั้นมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและใช้
ประโยชน์จำกจุลินทรีย์และทรัพยำกรชีวภำพเป็นอย่ำงมำก หำกเปิดโอกำสให้มีกำรจดสิทธิบัตร
สิ่งมีชีวิตจะเปิดทำงให้ประเทศอุตสำหกรรมเข้ำมำยึดครองทรัพยำกรชีวภำพทั้งหมดในท้ำยที่สุด ทั้งๆ 
ที่ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ) ได้บัญญัติให้
ทรัพยำกรชีวภำพภำยใต้เขตแดนของประเทศใด ต้องอยู่ภำยใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศนั้น โดยใน
บรรดำประเทศอุตสำหกรรมที่เข้ำมำแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของไทยนั้น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมที่ถูกขนำนนำมว่ำ โจรสลัดชีวภำพ มำกกว่ำใครอ่ืน
ทั้งหมด ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจดสิทธิบัตรสมุนไพรเปล้ำน้อย กำรจดสิทธิบัตรกวำวเครือ และกำรจด
ลิขสิทธิ์ฤำษีดัดตน เป็นต้น 
 ผลกระทบจำกกำรท ำควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่น มิได้ให้ประโยชน์ 
กับประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวเท่ำนั้น แต่เป็นกำรเปิดให้สหรัฐอเมริกำ ยุโรปและประเทศ
อุตสำหกรรมอ่ืนทั้งหมดที่เป็นสมำชิกองค์กรกำรค้ำโลกไปพร้อมๆกันด้วย และเจตนำรมณ์ของญี่ปุ่น 
ในกำรบัญญัติมำตรำ 130 (3) นั้นชี้ให้เห็นชัดเจนว่ำต้องกำรให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำไทย 
วำงหลักกำรและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมของญี่ปุ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอนุญำต
ให้มีกำรจดสิทธิบัตรหน่วยพันธุกรรม หรือสำรสกัดอ่ืนใดที่ได้มำจำกจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติ  ซึ่งเป็น
ข้อยกเว้นภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรของไทย 
 อย่ำงไรก็ตำมอ ำนำจในกำรตีควำมว่ำจุลชีพเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรตำมกฎหมำยสิทธิบัตรได้ 
หรือไมน่ั้น ไม่ได้อยู่ที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำหรือศำลไทยเพรำะมีกลไกกำรระงับข้อพิพำทตำมควำม
ตกลงดังกล่ำวอยู่ คือ กำรใช้วิธีระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมอนุสัญญำ ICSID หรือของ 
UNCITRAL นักลงทุนอำจเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศตำมอนุสัญญำ ICSID  
ได้ ปัญหำส ำคัญจริงๆ อยู่ที่ว่ำควรมีกำรบัญญัติว่ำทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นกำรลงทุนหรือไม่ และหำก
ก ำหนดเช่นนั้นแล้วจะมีผลกระทบอย่ำงไร เพรำะกำรระงับข้อพิพำทด้ำนกำรลงทุนตำมควำมตกลง 
JTEPA อำจมีผลกระทบต่อนโยบำยด้ำนกฎหมำยของไทยในกำรคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพ ตัวอย่ำงเช่น 
หำกผู้ลงทุนชำวญี่ปุ่นยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรจุลชีพที่มีลักษณะทำงพันธุกรรม เหมือนกับจุลชีพที่มีอยู่
ตำมธรรมชำติ และกรมทรัพย์สินทำงปัญญำออกสิทธิบัตรให้ ต่อมำมีกระบวนกำรเพิกถอนสิทธิบัตรใน
ชั้นศำลและศำลได้ให้เพิกถอนสิทธิบัตร เนื่องจำกจุลชีพดังกล่ำวไม่อำจขอรับสิทธิบัตรได้ หรือ
กฎหมำยไทยในอนำคตได้ก ำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องเปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรม  
ที่ใช้ในกำรประดิษฐ์ แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรดังกล่ำวไม่ได้เปิดเผย ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีกำรเพิกถอนสิทธิบัตร
นั้นในเวลำต่อมำ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ลงทุนชำวญี่ปุ่นก็อำจเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรระหว่ำง
ประเทศอ้ำงว่ำ กำรเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นขัดต่อควำมตกลง JTEPA ได้ กรณีเช่นนี้หำอนุญำโตตุลำกำร
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ชี้ขำดว่ำกำรเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นขัดต่อควำมตกลงดังกล่ำวจริงและสั่งให้รัฐบำลไทยชดใช้ค่ำเสียหำย 
รัฐบำลไทยก็ต้องหำทำงแก้กฎหมำยเพ่ือให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่ำวเพ่ือมิให้กฎหมำยไทย  
ขัดต่อควำมตกลงระหว่ำงประเทศ90 
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บทท่ี 4 

 
วิเครำะห์ปัญหำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที ่

ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร ์
  
 กำรที่ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีสมำชิกของควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) ท ำให้มีหน้ำที่ต้อง 
ตรำกฎหมำยภำยในเพ่ือให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่ก ำหนดไว้ภำยในหนึ่งปีนับตั้งแต่ 
ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) มีผลบังคับใช้ โดยทรัพย์สินทำงปัญญำตำมควำมตกลงนี้ครอบคลุม 
ถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข้ำงเคียง เครื่องหมำยกำรค้ำ  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ แบบผังภูมิของ 
วงจรรวม และกำรควบคุมกำรปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยควำมตกลงทริปส์  
(TRIPs) ได้วำงบรรทัดฐำนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง ขอบเขต 
ของสิทธิ ตลอดจนกำรบังคับใช้สิทธิ และกลไกกำรระงับข้อพิพำทไว้  ในขณะเดียวกันอนุสัญญำ 
ยูปอฟ (UPOV Convention) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐที่เป็นภำคีสมำชิกให้กำรคุ้มครองกำรผลิต
พันธุ์พืชใหม่ โดยมอบสิทธิเด็ดขำดในพันธุ์พืชให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ผู้เดียว กำรมอบสิทธิ
ดังกล่ำวนั้นเป็นไปตำมรูปแบบและหลักกำร ซึ่งได้ก ำหนดขึ้นเป็นแนวทำงเดียวและพันธุ์พืช  
ที่ได้รับควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะแตกต่ำงจำกพันธุ์ พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว มีควำมสม่ ำเสมอ 
ของลักษณะประจ ำพันธุ์ มีลักษณะคงตัวเมื่อขยำยพันธุ์สู่ชั่วต่อไป และมีลักษณะใหม่ในทำงกำรค้ ำ 
ประกอบกับประเทศที่เข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกอนุสัญญำกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ อนุสัญญำยูปอฟ 
(UPOV Convention) จะต้องให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชด้วย โดยพันธุ์พืชทุกชนิดที่ได้รับ
กำรปรับปรุงพันธุ์สำมำรถน ำมำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ทันที  

อย่ำงไรก็ตำมหลักกำรเช่นนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกฎหมำยไทยที่จะให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ เฉพำะแก่พืชที่รัฐมนตรีประกำศโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชเท่ำนั้น 
กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์ทุกชนิดจะส่งผลให้ พันธุ์พืชที่มีควำมส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ต้องอยู่ภำยใต้ระบบกำรคุ้มครองพันธุ์พืชทันทีอันอำจมีผลกระทบต่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรของประเทศได้ เงื่อนไขดังกล่ำวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเกษตรกรรมและ
กำรพัฒนำพันธุ์พืชของประเทศไทย เนื่องจำกกำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV 
Convention) ฉบับปัจจุบันล้วนแต่มีระดับกำรคุ้มครองที่สูงมำกและภำยใต้ระบบดังกล่ำวนี้ ผู้ทรง
สิทธิไม่เพียงแต่มีสิทธิเหนือส่วนขยำยพันธุ์พืชเท่ำนั้น แต่ยังมีสิทธิเหนือดอกผลและผลผลิตต่ำงๆ ที่
ได้มำจำกพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองด้วยซึ่งหลักกำรดังกล่ำวนี้  มีควำมแตกต่ำงจำกกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืชของไทยที่ผู้ทรงสิทธิจะมีสิทธิในกำรหวงห้ำมมิให้ผู้ อ่ืน ผลิตหรือจ ำหน่ำย ส่วน
ขยำยพันธุ์พืชในเชิงพำณิชย์เท่ำนั้น 
 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ยังอำจส่งผลกระทบ 
ต่อกำรศึกษำวิจัยเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเพรำะหำกนักปรับปรุงพันธุ์สำมำรถพัฒนำพืชชนิดใด 
ขึ้นใหม่ ก็จะท ำให้นักปรับปรุงพันธุ์นั้นมีสิทธิผูกขำดเหนือสำรพันธุกรรมพืชชนิดนั้นได้ แม้ว่ำ 
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โดยทั่วไปจะอนุญำตให้นักปรับปรุงพันธุ์รำยอ่ืนสำมำรถท ำกำรศึกษำวิจัยพืชที่ได้รับกำรจดทะเบียนได้ 
แต่กำรน ำพันธุ์พืชในสำยพันธุ์นั้นไปใช้ เพ่ือประโยชน์ทำงกำรพำณิชย์ก็จะต้องได้รับควำมยินยอม 
จำกผู้ทรงสิทธิก่อนเสมอ ซึ่งจะท ำให้นักวิจัยขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำและปรับปรุง พันธุ์พืชนั้น  
และแมอ้นุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) จะมีข้อยกเว้นของกำรศึกษำวิจัยของนักปรับปรุงพันธุ์ 
(Breeders’ Exemption) ไว้ก็ตำม แต่หำกพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์นั้น ยังคงมีลักษณะ
ทำงพันธุกรรมที่ไม่แตกต่ำงไปจำกพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเด่นชัด กำรใช้ประโยชน์ 
เชิงพำณิชย์ของพันธุ์พืชใหม่นั้นก็ยังคงต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ทรงสิทธิอยู่นั่นเอง  

นอกจำกนี้กำรคุ้มครองตำมอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ยังได้ละเลยสิทธิของ
เกษตรกร (Farmers’ Rights) เนื่องจำกได้ก ำหนดหลักกำรในเรื่องของสิทธิเกษตรกรไว้อย่ำงแคบมำก 
ดังนั้น เมื่อเกษตรกรได้ซื้อส่วนขยำยพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองมำแล้ว ก็จะสำมำรถน ำส่วน
ขยำยพันธุ์นั้นไปใช้ในกำรเพำะปลูกในฤดูกำลถัดไปได้อย่ำงจ ำกัดเท่ำนั้น และจะไม่สำมำรถน ำส่วน
ขยำยพันธุ์ดังกล่ำวจ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรรำยอ่ืนได้เลย ซึ่งจะท ำให้เกษตรกรไม่
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้เพรำะจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จำกบริษัทปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ขนำดใหญ่ซึ่งมี 
อ ำนำจทำงกำรตลำดสูงตลอดไป กำรคุ้มครองพืชตำมระบบสิทธิบัตรและพันธุ์พืชตำมอนุสัญญำยูปอฟ 
(UPOV Convention) ยังจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biological 
Diversity) และควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security) ด้วย เพรำะกำรคุ้มครองพืชและพันธุ์พืช
ด้วยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเช่นนี้ จะส่งเสริมให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมุ่งที่จะพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช
ที่มีคุณค่ำในทำงเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่จะละเลยที่จะอนุรักษ์หรือพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สำยพันธุ์ของพืชที่
ไม่ได้รับควำมนิยมในท้องตลำด ซึ่งจะส่งผลให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดน้อยถอยลงไป
ตำมล ำดับ  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้ำเป็นสมำชิกของอนุสัญญำยูปอฟ  
(UPOV Convention) เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชำกรยังต้องใช้พันธุ์พืช 
ในกำรเพำะปลูกอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเพำะปลูกยังต้องคงให้มีต้นทุนต่ ำ หำกประเทศไทย  
เข้ำเป็นสมำชิกอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) แล้ว ก็จะมีผลผูกพันให้ต้องถือปฏิบัติ 
ตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่ำงมำก  
ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือชะลอกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention)  
หำกประเทศไทยมีกฎหมำยภำยในของตนเองที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชอย่ำงเข้มแข็ง จะท ำให้
ประเทศต่ำงๆ ไม่สำมำรถที่จะขโมยพันธุ์พืชของประเทศไทยไปขยำยพันธุ์หรือจดสิทธิบัตร โดยไม่ได้
รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิเหนือพันธุ์พืชหรือเจ้ำของพันธุ์พืชได้ อีกทั้งกำรที่องค์กรกำรค้ำโลก 
จะเร่งรัดให้ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำที่เก่ียวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับระหว่ำงประเทศ 
ประเทศไทยก็สำมำรถอ้ำงเหตุที่จะปฏิเสธกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกได้ 

 
 
 
 

 



91 
 

4.1  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำย 
      สิทธบิัตร และข้อดี-ข้อเสียของกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว 

 
4.1.1 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำย

สิทธิบัตร 
แนวควำมคิดคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรเกิดขึ้นพร้อมๆ กับกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีชีวภำพ โดยเริ่มจำกกำรให้สิทธิบัตรในกำรใช้ประโยชน์จำกจุลชีพ กำรหมัก และกำรผลิตยำ 
แต่ส่วนมำกจะเป็นกำรให้สิทธิบัตรแก่กรรมวิธีกำรผลิต ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรอยู่ในรูป  
ของสำรประกอบเคมี แต่ต่อมำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีชีวภำพท ำให้เกิดกำรประดิษฐ์ใหม่ๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพส่งผลให้อุตสำหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพมีปริมำณมำกขึ้นและเป็น
อุตสำหกรรมซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้มหำศำล ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้ประดิษฐ์และภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรให้มีกำรคุ้มครองกำรประดิษฐ์เทคโนโลยีชีวภำพโดยกฎหมำยสิทธิบัตร แต่กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี ท ำให้เทคโนโลยีชีวภำพมีควำมแตกต่ำงจำกเทคโนโลยีด้ำนอ่ืนๆ  

ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้คุ้มครองเทคโนโลยีชีวภำพนั้น เป็นหลักเกณฑ์ของสิทธิบัตรเดิม ซึ่งใช้
กับกำรประดิษฐ์สำขำอ่ืนๆ จึงไม่เหมำะสมกับกำรคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภำพ เพรำะกำรประดิษฐ์
ใหม่ๆ เหล่ำนี้มีควำมซับซ้อนและมีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกเทคโนโลยีด้ำนอ่ืนๆ จึงไม่สำมำรถอยู่
ภำยใต้หลักเกณฑ์เดิมได้แม้บำงประเทศจะมีกำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของระบบกฎหมำยสิทธิบัตร
และมีบทบัญญัติพิเศษบำงประกำรเสริมเพ่ือให้กำรขอรับสิทธิบัตรเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ก็
ยังคงมีปัญหำอันเกิดขึ้นจำกกำรคุ้มครองกำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพโดยระบบสิทธิบัตรอยู่ 
เนื่องจำกพันธุ์พืชเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชีวิตชั้นสูง จึงมีปัญหำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบสิทธิบัตร ซึ่ง
ได้แก่ หลักเกณฑ์ควำมใหม่ ขั้นตอนกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น กำรประยุกต์ในอุตสำหกรรม และกำร
เปิดเผยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ ซึ่งบรรทัดฐำนเหล่ำนี้ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ที่
เกี่ยวกับ เครื่องกล ฟิสิกส์และเคมี เมื่อมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพท ำให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป 
กำรน ำกฎหมำยสิทธิบัตรมำประยุกต์ใช้คุ้มครองพันธุ์พืชจึงไม่มีควำมเหมำะสมเท่ำที่ควร ประเทศ
ต่ำงๆ จึงให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชแตกต่ำงกันไป ยกตัวอย่ำงเช่น กำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศ
สหรัฐอเมริกำให้กฎหมำยสิทธิบัตรพืช (The Plant Patent Act 1930) ส ำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชที่
ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศและกำรขยำยพันธุ์พืชที่ใช้ Sports กฎหมำยสิทธิบัตรทั่วไป ค.ศ. 1985 
(Utility Plant Patents) ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชที่เกิดจำกเทคโนโลยีชีวภำพ นอกจำกนี้ยังมี
กฎหมำยเฉพำะ คือ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ค.ศ. 1970 (The 1970 Plant Variety Protection 
Act) ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชที่ขยำยพันธุ์โดยใช้เพศ  
 กำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นกำรประดิษฐ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
อำจเป็นชีววัตถุ (Biological Material) เช่น โปรตีน สำรประกอบเคมี จุลชีพ พืชและสัตว์ จึงท ำให้ 
มีปัญหำว่ำผลิตภัณฑ์ใดบ้ำงที่สำมำรถขอรับสิทธิบัตรได้ และผลิตภัณฑ์ใดเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
แล้วตำมธรรมชำติ (Product of Nature) ปัญหำดังกล่ำวนี้ส ำนักงำนสิทธิบัตรยุโรปได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติไว้ว่ำ สิ่งที่พบตำมธรรมชำติถือเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ถ้ำหำกว่ำกำรพบสิ่งนั้น
จ ำเป็นต้องมีกำรสกัด สิ่งดังกล่ำวออกจำกสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติเสียก่อน สิ่งที่ได้จำกกำรสกัด
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จำกสิ่งมีชีวิตตำมธรรมชำติโดยอำศัยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์  เช่น ยีน ดีเอ็นเอ อินซูลิน เป็นต้น 
รวมทั้งกรรมวิธีในกำรสกัดสิ่งดังกล่ำวไม่ถือว่ำเป็นกำรค้นพบ หำกแต่เป็นกำรประดิษฐ์ที่อำจได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมสิทธิบัตร 
 กำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพที่อำจได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิบัตร ต้องมี
องค์ประกอบหลักท่ีส ำคัญ คือ 

1.  ควำมใหม่ (Novelty) ตำมหลักกฎหมำยสิทธิบัตรสิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครองต้องเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะใหม่ ซึ่งในข้ันแรกต้องพิจำรณำสิ่งที่ขอรับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิบัตร 
มีลักษณะเป็นกำรประดิษฐ์ (Invention) หรือเป็นกำรค้นพบ (Discovery) หำกสิ่งนั้นเป็นเพียงกำร
ค้นพบ ถือว่ำเป็นสิ่งที่กฎหมำยสิทธิบัตรของประเทศต่ำงๆ ไม่ให้ควำมคุ้มครอง  เพรำะเหตุว่ำ 
กำรค้นพบมิใช่สิ่งเกิดจำกประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติบุคคล
เพียงแต่ไปค้นพบเท่ำนั้น แต่กำรประดิษฐ์เป็นงำนของกำรคิดค้นทำงปัญญำของมนุษย์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมได้ ส ำหรับเทคโนโลยีชีวภำพกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำง
ของกำรประดิษฐ์และกำรค้นพบมิใช่สิ่ งที่อำจกระท ำได้โดยง่ำย  เพรำะกำรใช้กรรมวิธีทำง
เทคโนโลยีชีวภำพมนุษย์จะสำมำรถสร้ำงและผลิตสิ่งที่มีลักษณะเป็นอย่ำงเดียวกับสิ่ งมีอยู่ 
ตำมธรรมชำติได ้
 ในประเทศสหรัฐอเมริกำได้แก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Product of Nature)  
โดยน ำหลักกฎหมำยที่สร้ำงโดยค ำพิพำกษำมำใช้ เช่น หลักกฎหมำยที่ก ำหนดว่ำผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรได้จะต้องอยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ มีประโยชน์และมีสภำพแตกต่ำงจำกที่ปรำกฏตำมธรรมชำติ 
เช่น ถ้ำเป็นจุลชีพจะต้องมีคุณสมบัติและกำรแสดงออก แตกต่ำงจำกจุลชีพธรรมชำติจึงจะไม่ถือว่ำ 
เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ และสำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้  ปัญหำควำมใหม่ของกำรประดิษฐ์ 
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพอีกประกำรหนึ่ง เกิดขึ้น เนื่องจำกมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยซึ่งเป็นงำนวิชำกำร 
(Scientific Research) และงำนวิจัยนี้ต้องอำศัยระยะเวลำช่วงหนึ่งเพ่ือน ำไปพัฒนำเป็นงำนวิจัย 
เชิงประยุกต์ (Applied Science) และเนื่องจำกบรรทัดฐำน (Norm) ทำงวิทยำศำสตร์จะมีกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย แก่วงกำรวิทยำศำสตร์ซึ่งเป็นงำนวิชำกำร (Research Science) และเมื่องำน
วิชำกำรถูกเผยแพร่ท ำให้ขำดควำมใหม่ตำมหลักเกณฑ์ของสิทธิบัตร 

2. ขั้นกำรประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step) หมำยถึง กำรประดิษฐ์จะต้องไม่เป็น 
ที่ประจักษ์โดยง่ำย (Non-Obviousness) แก่บุคคลผู้มีควำมช ำนำญระดับสำมัญในศิลปวิทยำส ำหรับ
งำนประเภทนั้นและจะต้องมีควำมแตกต่ำงจำกงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว 

3.  ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรอุตสำหกรรม (Industrial Applicability or Utility) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำก ำหนดให้กำรประดิษฐ์จะต้องมีประโยชน์ (Utility) และจะต้องบรรยำยวิธีใช้
ประโยชน์อย่ำงละเอียดในค ำขอรับสิทธิบัตร หลักเกณฑ์นี้ของสหรัฐไม่เข้มงวดเท่ำสิทธิบัตรยุโรป  
ซึ่งก ำหนดให้กำรประดิษฐ์ต้องประยุกต์ใช้ในกำรอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมได้   
 กำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพมีควำมเกี่ยวระหว่ำงลักษณะกำรประดิษฐ์ที่ให้ควำมรู้ 
ทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งใช้ได้เฉพำะในห้องปฏิบัติกำรกับกำรใช้ประโยชน์ได้ในกำรอุตสำหกรรม  
และกำรที่ กฎหมำยสิทธิ บั ต รก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เ ช่นนี้  ท ำ ให้ กำรขอรับควำมคุ้ มครอง 
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพท ำได้ยำก เนื่องจำกเทคโนโลยีชีวภำพบำงประเทศยังไม่มีอุตสำหกรรม  
รองรับ กำรน ำไปใช้ประโยชน์บำงกรณีเทคโนโลยีในทำงอุตสำหกรรมยังก้ำวไกลไม่ถึงเทคโนโลยีนั้นๆ 
ซึ่งไม่ได้ท ำให้สำมำรถสรุปได้ว่ำเทคโนโลยีที่คิดค้นได้จะเป็นกำรประดิษฐ์ที่มีประโยชน์  
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4.  กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ (Sufficiency of Disclosure) กำรเปิดเผยรำยละเอียด
กำรประดิษฐ์ต้องท ำให้สมบูรณ์เพียงพอ ในอันที่จะท ำให้ผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในศิลปะวิทยำกำร 
สำขำนั้นสำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติตำมได้ เพ่ือให้สังคมได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรประดิษฐ์
ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ ภำยหลังกำรออกสิทธิบัตรแล้วประชำชนทั่วไปสำมำรถที่จะเข้ำไป
ตรวจสอบและท ำกำรศึกษำข้อมูลของกำรประดิษฐ์นั้น เพื่อน ำไปคิดค้นหรือพัฒนำต่อไป 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพจะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำขั้นตอน 
กำรประดิษฐ์ดังนี้  

1.   กรรมวิธีในกำรผลิตมักจะเป็นกรรมวิธีที่ใช้ในทำงวิทยำศำสตร์ทั่วไป เช่น กำรคัดเลือก
พันธุ์ กำรผลิตจุลชีพพันธุ์ใหม่ โดยใช้รังสีหรือสำรเคมีท ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ และกรรมวิธีกำรหมัก 
แต่ผลที่ได้รับจะมีควำมแตกต่ำงกัน บำงกรณีผลกำรประดิษฐ์จะเป็นผลที่ได้รับจำกกำรสุ่ม (Random) 
ท ำให้พิจำรณำข้ันกำรประดิษฐ์ได้ยำก 

2.   ขั้นตอนกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือกำรประดิษฐ์ที่ไม่ประจักษ์ โดยง่ำยจะเปรียบเทียบ 
กับควำมรู้เดิมที่มีอยู่ (Prior Art) ในกรณีของกำรประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยีชีวภำพที่ให้ผลิตภัณฑ์ 
เป็นชีววัตถุ จะพิจำรณำที่ตัวชีววัตถุซึ่งได้จำกกำรประดิษฐ์ว่ำ มีคุณสมบัติเฉพำะและแตกต่ำง 
จำกคุณสมบัติเดิมหรือไม่ โดยถือว่ำคุณสมบัติและปริมำณของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่วัดระดับขั้นตอน 
กำรประดิษฐ์ได้ ซึ่งปัญหำกำรพิจำรณำขั้นตอนกำรประดิษฐ์นี้ จะแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ประเภท 
ของกำรประดิษฐ์ 

3.   กำรเปรียบเทียบกับควำมรู้เดิมที่มีอยู่ (Prior Art) กับกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร  
เพ่ือพิจำรณำขั้นกำรประดิษฐ์นั้นท ำได้ยำก บำงกรณีต้องพิจำรณำประโยชน์ที่ได้รับว่ำมีควำมแตกต่ำง
จำกสิ่งเดิมหรือไม ่
 นอกจำกนี้แล้วยังมีปัญหำกำรคุ้มครองกำรประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ เนื่องจำกกำรประดิษฐ์ 
ทำงจุลชีววิทยำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ จุลชีพที่มีคุณค่ำในทำงอุตสำหกรรมสูง ดังนั้น  ผู้ประดิษฐ์ 
จึงต้องกำรคุ้มครองจุลชีพของตน โดยกฎหมำยสิทธิบัตรกำรขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพต้องประสบ 
ปัญหำว่ำกำรผลิตจุลชีพเป็นกำรค้นพบหรือเป็นกำรประดิษฐ์มำโดยตลอด  ซึ่งหลักเกณฑ์กำรแยก 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจุลชีพที่ขอรับสิทธิบัตรได้กับจุลชีพที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ แต่ละประเทศ
แตกต่ำงกันไป เช่นประเทศฝรั่งเศสใช้หลักเกณฑ์ว่ำเป็นจุลชีพที่ได้มำ (Isolated) จำกธรรมชำติ 
หรือไม่ เป็นจุลชีพที่เกิดจำกกำรเพรำะเลี้ยงซึ่งคัดเลือกและกลำยพันธุ์ (Mutation) จำกธรรมชำติ
หรือไม่และเป็นจุลชีพที่เกิดจำกวิธีทำงวิศวพันธุศำสตร์หรือไม่ ฝรั่งเศสให้สิทธิบัตรเฉพำะจุลชีพ  
ที่ได้จำกวิศวพันธุศำสตร์เท่ำนั้น 

ในประเทศไทยพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไข (ฉบับปัจจุบัน) ยังไม่ได้ 
ให้ควำมคุ้มครองถึงสิทธิบัตรพืช เนื่องจำกยังมีกำรถกเถียงกันเรื่องกำรให้ควำมคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์  
ตำมมำตรำ 3 มำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ว่ำกำรประดิษฐ์นั้น 
หมำยรวมถึง กำรวิจัยพันธุ์ พืชที่ ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เป็นกำรประดิษฐ์หรือไม่  
กฎหมำยสิทธิบัตรได้รับรองควำมแตกต่ำงของ “พืช” “สัตว์” และ “จุลชีพ” ซึ่งตำมทฤษฎี 
ทำงชีววิทยำ จุลชีพไม่ใช่พืชหรือสัตว์ หำกแต่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่อำจมองเห็น ได้ด้วยตำเปล่ำ 
ตัวอย่ำงของสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดเป็นจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย รำ ไวรัส มำยโคพลำสม่ำ โพรโตซัว ฯลฯ 
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นอกจำกนี้ จุลชีพยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ในสำขำเซลลูลำร์ (Cellular)  และชีววิทยำโมเลกุล (Molecular 
Biology) ด้วย เช่น เซลล์ต่ำงๆ และหน่วยย่อยของเซลล์ของพืช สัตว์ หรือมนุษย์ ก็ถือว่ำเป็นจุลชีพ
ประเภทหนึ่ง ในควำมเป็นจริงแล้ว มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแยกจุลชีพและส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพ
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จุลชีพที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ และจุลชีพที่เกิดจำกกำรสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์  
 ไม่ว่ำจะโดยอำศัยกรรมวิธีทำงจุลชีววิทยำในลักษณะใด ซึ่งเฉพำะจุลชีพลักษณะที่เกิดขึ้นตำม
ธรรมชำติเท่ำนั้น ที่กฎหมำยสิทธิบัตรของไทยปฏิเสธไม่ให้กำรคุ้มครอง ส่วนจุลชีพที่เกิดจำก 
กำรสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์นั้น กฎหมำยได้ให้คุ้มครองมำนำนแล้วตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมำยสิทธิบัตรในปี  
พ.ศ. 2522 อีกทั้งยังเป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศในควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งก ำหนดให้
สมำชิกองค์กรกำรค้ำโลกคุ้มครองจุลชีพ หำกจุลชีพนั้นเป็นกำรประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น จุลชีพที่
ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีคุณสมบัติขจัดครำบน้ ำมัน ที่ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐและในหลำยประเทศ 
(Diamond vs Chakrabarty)91 ก็เป็นสิ่งที่กฎหมำยไทยให้กำรคุ้มครองเช่นเดียวกัน กำรพิจำรณำว่ำ
จุลชีพที่เกิดตำมธรรมชำติเป็นสิ่งที่อำจขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ไม่อำจพิจำรณำจำก มำตรำ 9 (1) 
แต่เพียงมำตรำเดียว หำกยังคงจะต้องพิจำรณำ มำตรำ 3 ประกอบด้วย ดังนั้น จุลชีพที่จะขอรับ
สิทธิบัตรได้ต้องมีลักษณะเป็นกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำดังกล่ำว มำตรำ 3 นิยำมควำมหมำยของค ำว่ำ 
“กำรประดิษฐ์” ไว้อย่ำงกว้ำงๆ ว่ำ “กำรคิดค้นหรือคิดท ำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ท ำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี” อันหมำยถึง 
กระบวนกำรทำงเทคนิคส ำหรับกำรแก้ปัญหำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งกรรมวิธีทำงเทคนิคที่ท ำให้ได้มำซึ่ง
สิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น วิธีกำรสกัดจุลชีพหรือสกัดยีนของสิ่งมีชีวิต  ย่อมเป็นกำรประดิษฐ์ แต่ก็
มิได้หมำยควำมว่ำยีนหรือจุลชีพที่ถูกสกัดหรือถูกแยกออกจำกสภำพธรรมชำติ จะกลำยเป็นกำร
ประดิษฐ์ไปด้วยเพรำะสิ่งดังกล่ำวเป็นเพียง “ผลผลิตของธรรมชำติ” (Product of Nature) ที่ไม่มี
ลักษณะทำงเทคนิคและที่ส ำคัญมิใช่ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ หำกแต่เป็นสิ่งเกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติ 

ส ำหรับประเทศไทยหำกต้องให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช  ตำมระบบสิทธิบัตร ก็จะท ำให้ 
ประเทศไทยไม่สำมำรถก ำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในกำรคุ้มครองทรัพยำกรชีวภำพ ดังเช่น 
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชได้ ไม่ว่ำจะเป็นบทบัญญัติที่ก ำหนดให้ผู้ขอรับกำรคุ้มครอง  
ต้องท ำกำรพิสูจน์ว่ำพันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองมีควำมปลอดภัย ไม่เป็นอันตรำยต่อระบบนิเวศน์ 
บทบัญญัติที่ให้เปิดเผยแหล่งที่มำของสำรพันธุกรรมที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ บทบัญญัติที่ให้  
พิสูจน์ว่ำกำรเข้ำถึงสำรพันธุกรรมนั้นเป็นไปโดยชอบ และบทบัญญัติที่ก ำหนดให้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้ำของสำรพันธุกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพรำะเหตุว่ำ หลักกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้
ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในข้อตกลงทริปส์  (TRIPs) ดังนั้น สหรัฐจึงอำจกล่ำวอ้ำงได้ว่ำกำรก ำหนดเงื่อนไข 
ของกำรได้มำซึ่งสิทธิบัตรพืชจะเป็นกำรขัดกับหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงทริปส์  (TRIPs) นั่นเอง 
ในท ำนองเดียวกันเมื่อมีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมหลักกำรในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) 
ฉบับปี ค.ศ.1991 ก็อำจส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีกำรแก้ไขหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง
ทรัพยำกรชีวภำพดังกล่ำวข้ำงต้นเช่นกัน เนื่องจำกหลักกำรเหล่ำนี้ เป็นหลักกำรที่ ไม่ ได้รับ  

                                                           
91Diamond v. Chakrabarty (ศำลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกำ, 1980). 
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กำรรับรองไว้โดยชัดแจ้งในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) กำรก ำหนดเงื่อนไขเหล่ำนี้ 
ไว้ในกฎหมำยจึงอำจจะขัดกับหลักกำรในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) อีกเช่นกัน 

 
4.1.2 ข้ อดี  และข้ อเสี ยของกำรให้ ควำมคุ้ มครองพั นธุ์ พื ชใหม่ที่ ได้ จำกกำรวิ จั ย 

ทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร 
 

ตำรำงท่ี 4.1  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร  
                  และข้อดี-ข้อเสียของกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย 
 

 

กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยสิทธิบัตร 

ข้อดี ข้อเสีย 

  
1.  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ

พันธุ์พืชใหม่เกิดขึ้นโดยก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มี
กำรวิจัย คิดค้นพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ๆ เนื่องจำก
สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชได้รับกำรคุ้มครองจะมี
พันธุ์พืชใหม่เพ่ิมขึ้นส ำหรับกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
สำเหตุมำจำกวิสำหกิจข้ ำมชำติผู้ ผลิตและ
จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์พืช จะน ำพันธุ์พืชที่ได้รับกำร
ปรับปรุงพัฒนำพันธุ์ เข้ำมำจดทะเบียนขอรับ
ควำมคุ้มครองในประเทศ  
 ส ำหรับกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์พืชต้อง
อำศัยกำรลงทุนกว่ำจะได้พันธุ์พืชใหม่ขึ้นมำ และ
เมื่อน ำพันธุ์พืชใหม่มำจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
หำกประเทศไทยมีกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชที่
เข้มแข็งจะท ำให้กำรละเมิดสิทธิของผู้ปรับปรุง
พันธุ์พืชลดน้อยลง  
 ดั งนั้ น  หำกมีกำรคุ้ มครองพันธุ์ พืช
ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรจะท ำให้มีกำรน ำพันธุ์
พืชใหม่มำจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีโอกำส
มำกขึ้นในกำรเลือกใช้พันธุ์พืชที่ดีให้ผลผลิตสูง 
แต่เพ่ือให้กำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์  

  
1.  เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุน

ข้ำมชำติ  ผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ พืช
มำกกว่ำกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย  

เนื่องจำกปัจจุบันนี้กลุ่มธุรกิจค้ำเมล็ด
พันธุ์พืชในประเทศเกือบทั้งหมด เป็นสำขำของ
บริษัทข้ำมชำติเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ด
พันธุ์พืชไร่ บริษัทผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ที่
เป็นสำขำหรือเกี่ยวข้องกับวิสำหกิจข้ำมชำติมี
โอกำสมำกกว่ำกลุ่มนักปรับปรุงพันธุ์พืช หรือกลุ่ม
เกษตรกรทั่วไป ในกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองใน
พันธุ์พืชใหม่ เพรำะมีเงินทุนมหำศำล มีนักวิจัย
จ ำนวนมำก และมีเทคโนโลยีชั้นสูง สภำพดังกล่ำว
นี้คล้ำยกับกำรผูกขำดอุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชพันธุ์ใหม่ในกลุ่มบริษัทดังกล่ำวแต่มีผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อเกษตรกรมีเป็นอย่ำงมำก 
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กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยสิทธิบัตร 

ข้อดี ข้อเสีย 

พืชและนักวิจัยให้มีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขำด
จ ำเป็นต้องให้กำรคุ้มครองดังกล่ำวอยู่ภำยใต้
กฎหมำยสิทธิบัตร กล่ำวคือกำรคุ้มครองพันธุ์พืช
มุ่งให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช
ส ำหรับผลงำนปรับปรุง พัฒนำหรือค้นพบพันธุ์
พืชเป็นกำรให้สิทธิแต่ผู้เดียวในกำรผลิตเพ่ือขำย 
ขำยหรือกำรจ ำหน่ำยด้วยประกำรใด เสนอขำย
น ำเข้ำในรำชอำณำจักร ส่งออกนอกรำชอำณำ 
จักรหรือมีไว้เพ่ือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังกล่ำวให้แก่บุคคลที่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ใน
กำรเพำะปลูก ซึ่งส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์พืชที่
ได้รับกำรคุ้มครอง 
 

 

  
2. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร เนื่องจำกผู้ยื่นค ำขอจด
ท ะ เ บี ย น คุ้ ม ค ร อ ง พั น ธุ์ พื ช ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย
รำยละเ อียด  ส ำหรั บ พันธุ์ พื ช ใหม่ ในขั้ นที่
ผู้เกี่ยวข้องในสำขำปรับปรุงพันธุ์ พืชชนิดนั้นๆ 
สำมำรถเข้ำใจอย่ำงชัดเจน ท ำให้ ได้ทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีในกำรปรับปรุง 
พันธุ์พืชทั้งในและต่ำงประเทศ และเมื่อสิ้นสุด 
อำยุกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่น ำมำขอจดทะเบียน
ดังกล่ำว พันธุ์พืชนั้นก็จะตกเป็นของสำธำรณชน 
(Public Domain) เกษตรกรทั่วไปมีสิทธิใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเสรี กำรคุ้มครองพันธุ์พืชจะท ำ
ให้วิสำหกิจข้ำมชำติ ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยพันธุ์พืช 
น ำพันธุ์พืชใหม่มำขอจดทะเบียน ท ำให้มีพันธุ์พืช  

  
 2.  ท ำให้รำคำเมล็ดพันธุ์พืชที่จ ำเป็นต่อ
เกษตรกรมีรำคำสูงขึ้น แต่เดิมเกษตรกรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้พันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่โดย
ผู้อ่ืนอย่ำงเสรี แต่ภำยใต้ระบบสิทธิบัตรที่ให้สิทธิ
เด็ดขำดในเชิงพำณิชย์แก่ผู้วิจัย ผู้คิดค้นเป็นหลัก
ท ำให้เกษตรกรต้องจ่ำยค่ำตอบแทนสูงส ำหรับ
เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นสิทธิบัตรผูกขำดเพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรเพำะปลูกต่อไป 
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กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยสิทธิบัตร 

ข้อดี ข้อเสีย 

ใหม่ในวงกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้อำจมี
กำรศึกษำวิจัยพันธุ์ พืชใหม่ ในประเทศไทย  
โดยกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่ำว ลงทุนผ่ำนบริษัทผลิต
และจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นสำขำหรือมีควำม
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ลงทุนข้ำมชำติ ก่อให้เกิด 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีต่ำงๆ รวมทั้งกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 
อีกด้วย 
 

 

  
3. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้อุตสำหกรรม

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชขยำยตัว เพรำะกำรน ำ
พันธุ์พืชใหม่มำจดทะเบียนมีผลให้เกิดกำรผลิต
พั น ธุ์ พื ช ใ ห ม่ เ พ่ื อ ก ำ ร ค้ ำ เ ป็ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
อุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศ ซึ่ง
สิ่ ง เหล่ ำนี้ จะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยเงินลงทุน 
รวมทั้งเทคโนโลยีและก ำลังคน  
 ประกอบกับประเทศไทยก ำลังจะเข้ำสู่
กำรเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลำงกำรลงทุนของ
กลุ่มอำเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือว่ำประเทศ
ไทยมีศักยภำพเพียงพอที่จะพัฒนำกิจกำรเมล็ด
พันธุ์ ให้ เป็นศูนย์กลำงในเอเชียได้หำกธุรกิจ
อุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเจริญเติบโตขึ้น 
จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและรำยได้จำกกำร
ส่งออกพิจำรณำ ดังนั้นผลทำงอ้อมที่เกิดจำกกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภำยใต้ระบบกฎหมำยสิทธิบัตร 
ท ำให้อุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชขยำยตัว
เติบโตขึ้น สนองควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ที่ ดี
ภำยในประเทศและยังส่งออกท ำให้เกิดรำยได้อีก
ด้วย 

  
 3.  เนื่องจำกยังมีกำรถกเถียงกันเรื่องกำร
ให้ควำมคุ้มครองสิ่ งประดิษฐ์  ตำมมำตรำ 3 
มำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ว่ำ  
 กำรประดิษฐ์นั้น หมำยรวมถึง กำรวิจัย
พันธุ์พืชที่ได้จำกกำรสกัดทำงวิทยำศำสตร์เป็นกำร
ประดิษฐ์หรือไม่ และจุลชีพที่ได้จำกกำรสกัดจำก
พืชและสัตว์ ตำมมำตรำ 9 
 ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์ในเชิง
อุตสำหกรรม จึงมีควำมแตกต่ำงไปจำกพันธุ์พืช
ใหม ่
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กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยสิทธิบัตร 

ข้อดี ข้อเสีย 

  
 4. เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นในสำยตำของ
ต่ำงประต่อประเทศไทย เนื่องจำกปัจจุบัน 
ยังมีกำรลักลอบส่งออกและน ำเข้ำพันธุ์ พืช 
ที่ผิดกฎหมำย มีกำรลอกเลียนควำมรู้เทคโนโลยี
ของบุ คคลหนึ่ ง ไปจดทะ เบี ยนสิ ทธิ บั ต ร 
ในต่ำงประเทศ ท ำให้ต่ำงประเทศขำดควำม
เชื่อมั่นในกำรให้ควำมคุ้มครองแก่นักลงทุน 
เพ่ือวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชในใหม่ในประเทศ
ไทย ที่ต้องน ำเงินลงทุนจ ำนวนมหำศำลมำลงทุน
แล้วถูกขโมยควำมรู้ไปจดทะเบียน กำรที่ประเทศ
ไทยให้ควำมคุ้ มครองพันธุ์ พื ช ใหม่ภำย ใต้
กฎหมำยสิทธิบัตร จะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นมี
กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ในประเทศ
ไทย และจดทะเบียนในประเทศไทย ควำมรู้
เทคโนโลยีก็จะถูกถ่ำยทอดให้กับประเทศไทย
ต่อไป 
 

  
 4. กลุ่มที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
และเกษตรกรทั่ว ไปมีโอกำสน้อยที่จะขอจด
ทะ เบี ยนคุ้ มครอง พันธุ์ พื ช ใหม่ เ พรำะขำด
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและเงินทุนในกำร
ปรับปรุงพัฒนำหรือค้นพบพันธุ์พืชใหม่ 

 
4.2 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำย

คุ้มครองพันธุ์พืช พร้อมข้อด ีและข้อเสียของกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว 
 
4.2.1 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำย

คุ้มครองพันธุ์พืช 
กำรที่บรรดำนักปรับปรุงพันธุ์พืชและนักวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชต่ำงเรียกร้องให้มีกฎหมำย 

ที่ให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชโดยเฉพำะ เนื่องจำกกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยเฉพำะ 
จะมีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำกฎหมำยทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้
ระบบกฎหมำยที่เคร่งครัดก็จะเป็นผลเสียต่อเกษตรกรไทยและประเทศไทย เนื่องจำกประเทศไทย  
เป็นประเทศเกษตรกรรม ยังต้องพ่ึงพำรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตรเป็นหลัก  กำรให้
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ควำมคุ้มครองพันธุ์ พืชภำยใต้กฎหมำยเฉพำะ จึงต้องค ำนึงถึงข้อยกเว้นในบำงกรณีส ำหรับ 
เกษตรกรด้วย 
 ส ำหรับประเทศไทยมีระบบกฎหมำยเฉพำะ (Sui Generis)  คือ พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ.2542  ที่คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีควำมสอดคล้องกับควำมตกลงทริปส์ (TRIPs)  
ส่วนกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชดั้งเดิมนั้นสอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำย  
ทำงชีวภำพ กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นกำรให้ควำมคุ้มคร องไม่เฉพำะ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชสัญชำติไทยเท่ำนั้น ยังคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศอ่ืนอีกด้วย  
แต่ประเทศคู่ค้ำอย่ำงสหรัฐอเมริกำและอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) บังคับให้ประเทศ 
ที่เข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกต้องให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร ประเทศไทย 
ยังไม่พร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร  เนื่องจำกไม่เป็นผลดี 
กับเกษตรกร 
 เมื่อพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่ให้ควำมคุ้มครองถึงพันธุ์พืช
ใหม่ (Novelty Plants) และพันธุ์พืชดั้งเดิม (Traditional Plants) ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่ำ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชออกมำ 
เพ่ือรองรับควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ดังนั้น เพ่ือให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืช
ของประเทศไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือไม่ให้ต่ำงชำติลักลอบน ำพันธุ์พืช 
ของประเทศไทยไปจดทะเบียนในต่ำงประเทศได้ ประเทศไทยจึงได้ตรำพระรำชบัญญัติคุ้มครอง 
พันธุ์ พืช พ.ศ.2542 เ พ่ืออนุวัตรกำรตำมพันธกรณีที่มีอยู่ภำยใต้ควำมตกลงทริปส์  (TRIPs)  
แต่ขณะเดียวกันก็ยังค ำนึงถึงควำมส ำคัญของเกษตรกร ผู้ที่จะได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ด้วย 
ดังนั้น ประเทศไทยเลือกน ำเนื้อหำในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ฉบับปี ค.ศ.1978  
และปี ค.ศ.1991 เป็นพ้ืนฐำนในกำรร่ำงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กำรที่ประเทศ
ไทยเข้ำเป็นภำคีสมำชิกของควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ท ำให้มีหน้ำที่ต้องออกกฎหมำยภำยใน 
เพ่ือให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่ก ำหนดไว้ ภำยในหนึ่งปีนับแต่ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs)  
มีผลใช้บังคับ โดยทรัพย์สินทำงปัญญำตำมควำมตกลงนี้ครอบคลุมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิ
ข้ำงเคียง เครื่องหมำยกำรค้ำ สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม และกำรควบคุม 
กำรปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยควำมตกลงทริปส์  (TRIPs) ได้วำงบรรทัดฐำน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง สิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ ตลอดจนกำรบังคับใช้
สิทธิและกลไกกำรระงับข้อพิพำทไว้ ในขณะเดียวกัน อนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐสมำชิกให้กำรคุ้มครองกำรผลิตพันธุ์ พืชใหม่ โดยมอบสิทธิเด็ดขำดในพันธุ์พืช
แก่นักปรับปรุงพันธุ์ พืชแต่ผู้ เดียว กำรมอบสิทธิดังกล่ำวนั้นเป็นไปตำมรูปแบบและหลักกำร  
ซึ่งได้ก ำหนดขึ้นเป็นแนวทำงเดียว และพันธุ์ พืชที่ ได้รับควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะแตกต่ำง 
จำกพันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ มีลักษณะคงตัวเมื่อขยำยพันธุ์ 
สู่ชั่วต่อไป และมีลักษณะใหม่ในทำงกำรค้ำ 
 กำรที่ประเทศไทยออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์ พืช โดยน ำแนวทำงของอนุสัญญำ 
ระหว่ำงประเทศมำเป็นแนวในกำรสร้ำงรูปแบบพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542   
ถือว่ำเป็นวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือจะท ำให้กฎหมำยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย 
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สอดคล้องกับ ข้อบังคับของอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ซึ่งข้อก ำหนดของอนุสัญญำ 
ยูปอฟ (UPOV Convention) ค.ศ.1978 และ ค.ศ.1991 ได้ก ำหนดให้รัฐภำคีสมำชิกให้ควำมคุ้มครอง
ขั้นต่ ำส ำหรับพันธุ์ใหม่ โดยให้ตรำบทบัญญัติไว้ในกฎหมำยภำยในแต่ละรัฐ อนุสัญญำยูปอฟ  (UPOV 
Convention) ค.ศ.1978 ได้ก ำหนดขอบเขตขั้นต่ ำของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชว่ำ มีสิทธิในกำรผลิต
เพ่ือกำรขำย กำรเสนอขำยและกำรผลิตส่วนขยำยพันธุ์เพ่ือกำรค้ำ และอนุสัญญำยูปอฟ  (UPOV 
Convention) ค.ศ.1991 ก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำ กำรกระท ำใดๆ ที่เกี่ยวกับส่วนขยำยพันธุ์พืช ต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิก่อน สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทหนึ่ง เป็นสิทธิ
เด็ดขำดที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย มีก ำหนดระยะเวลำคุ้มครองและเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว สิทธินั้นจะตกแก่สำธำรณชน (Public Domain) นอกจำกนั้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชใน
ต่ำงประเทศ ยังอยู่ภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐ มิให้ผู้ทรงสิทธิกระท ำ
กำรใดๆ ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสำธำรณชน 
 เหตุผลและควำมจ ำ เป็น  ที่ ต้ องให้ควำมคุ้ มครองพันธุ์ พืช ใหม่ที่ ได้ จำกกำรวิ จั ย 
ทำงวิทยำศำสตร์ เนื่องจำกพันธุ์พืชใหม่ดังกล่ำว ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์พืชดั้งเดิม หรือมีลักษณะ
ต้ำนทำนศัตรูพืชและโรคดีกว่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับเพ่ิมผลผลิตทั้งปริมำณและคุณภำพ 
ในทำงเกษตรพืชสวน (Horticuture) และป่ำไม้ (Foresty) กำรผสมพันธุ์พืชหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
ขึ้นมำใหม่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีควำมช ำนำญในงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  
ใช้เงินลงทุนและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ประกอบกับกำรวิจัยต้องใช้ระยะเวลำนำนหลำยปี เพ่ือให้
ทรำบผลงำนวิจัยที่ได้ประโยชน์ต่อกำรอุปโภคบริโภคและต่อสำธำรณะชน และในกรณีของพืช  
หลำยชนิดใช้เวลำ 10-15 ปี พันธุ์พืชใหม่เมื่อถูกเผยแพร่ออกไปสำมำรถขยำยพันธุ์ต่อไปได้ 
(Reproduced) โดยบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งมิได้รับอนุญำตจำกนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้คิดค้น ท ำให้เสียโอกำส  
ที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จำกกำรที่ใช้ควำมพยำยำมและควำมอุตสำหะในกำรคิดค้น 
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
  กำรคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) หรือถูกเรียกอีกชื่อว่ำสิทธินักปรับปรุง
พันธุ์พืช (Plant Breeder’s Right) เป็นสิทธิเด็ดขำด (Exclusive Right) ในพันธุ์พืชใหม่ของ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้คิดค้นพันธุ์พืชใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่ใช้ประโยชน์จำก  
พันธุ์พืชที่ตนเองปรับปรุงพันธุ์ขึ้นและยังมีสิทธิหวงกันมิให้ผู้อ่ืนมำใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญำต  
สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชที่เป็นสิทธิประเภทหนึ่ง ของสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำเช่นเดียวกับ สิทธิบัตร 
เครื่องหมำยกำรค้ำ และกำรออกแบบอุตสำหกรรม (Industrial Design) กำรคุ้มครองพันธุ์พืช 
เป็นสิทธิที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ในทำงอุตสำหกรรม กฎหมำยทั้งสองให้สิทธิ
เด็ดขำด (Exclusive Right) แก่ผู้ทรงสิทธิเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น  
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นกฎหมำยเฉพำะรูปแบบหนึ่ง (Independent Generis Form) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ มีลักษณะใกล้เคียง
กับกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอ่ืน แต่มีลักษณะพ้ืนฐำนบำงประกำรแตกต่ำงกัน กฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์พืชมีลักษณะส ำคัญดังนี้ 
 ส ำหรับสิทธินักวิจัยและสิทธิเกษตรกรที่ใช้พันธุ์พืชใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้รับสิทธิ 
เด็ดขำด ส ำหรับพันธุ์พืชที่ตนเองคิดค้นขึ้นมำ สิทธิเพ่ือกำรค้ำ เสนอขำยและจ ำหน่ำยส่วนขยำย  
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พันธุ์พืช (Propagating Material) ของพันธุ์พืชใหม่ แต่สิทธิดังกล่ำวนี้ไม่รวมถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
จำกพันธุ์พืช (The Harvested End Product) ตัวอย่ำง ผลไม้ที่เก็บเกี่ยวจำกต้นไม้ผลพันธุ์ที่ได้รับ 
กำรคุ้มครอง ผลไม้นั้นจะไม่ได้รับควำมคุ้มครอง ถึงแม้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชก ำหนดสิทธิเด็ดขำด 
ในพันธุ์พืชใหม่แก่ผู้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำพันธุ์พืชก็ตำม แต่สิทธินี้มีข้อยกเว้น โดยให้สิทธิแก่นักวิจัย
สำมำรถใช้พันธุ์พืช ที่ได้รับควำมคุ้มครองเพ่ือวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ต่อไปได้  
สิทธินี้เรียกว่ำสิทธินักวิจัยในกำรใช้พันธุ์พืชคุ้มครอง (Breeders’ Exemption)  ข้อยกเว้นอีกประกำร
หนึ่ง คือ เกษตรกรมีสิทธิใช้พันธุ์พืชคุ้มครองที่ผลิตได้ในไร่นำของตนเองไปปลูกในฤดูกำลต่อไป 
โดยทั่วไปสิทธินี้เรียกว่ำ สิทธิเกษตรกรที่ใช้พันธุ์พืชใหม่ (The Farmers’ Privilege) 

ส ำหรับประเทศไทยในด้ำนเศรษฐกิจและกำรพำณิชย์ตลอดจนกำรพัฒนำทำงอุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีถือว่ำอยู่ในระดับที่ยังเป็นรองเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย  
เช่น ญี่ปุ่น เกำหลี และจีน หำกประเทศไทยไม่อนุวัตกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชให้เข้มแข็งก็อำจ
เสียเปรียบต่ำงประเทศ ท ำให้มีกำรลักลอบน ำพันธุ์พืชจำกประเทศไทยไปจดทะเบียนเป็นของ 
ประเทศอ่ืน ท ำให้เสียโอกำสในกำรรักษำทรัพยำกรและกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ๆ ตลอดจนเกษตรกร
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกบริษัทต่ำงชำติผู้คิดค้นและวิจัยพันธุ์พืช  
ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในกำรเพำะปลูกของเกษตรกรสูงขึ้นไม่คุ้มกับกำรลงทุนและซึ่งจะท ำให้เศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศด้ำนกำรส่งออกอำจไม่เจริญก้ำวหน้ำ 

อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับพันธุ์พืชใหมท่ีไ่ด้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ก็มิได้อยู่ในข่ำยที่จะได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ท ำให้เมื่อมีกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่
แล้วผลจำกกำรวิจัยเกิดเป็นพันธุ์พืชชนิดใหม่ขึ้นมำ เมื่อผู้คิดค้นหรือผู้วิจัยมีควำมประสงค์ที่จะให้ 
พันธุ์พืชใหม่ของตนที่เกิดจำกกำรวิจัยได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยก็มักจะน ำกฎหมำยสิทธิบัตร
มำปรับใช้ซึ่งกำรน ำกฎหมำยสิทธิบัตรมำปรับใช้กับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์นั้น 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลดีกับตัวผู้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้วิจัยมำกกว่ำ ในทำงกลับกันกลับเป็นผลเสียกับ 
ผู้ที่จะน ำพันธุ์พืชดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตร 
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4.2.2 ข้อดี  และข้อเสียของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัย 
ทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 

 
 

ตำรำงท่ี 4.2  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครอง 
                 พันธุ์พืช พร้อมข้อดี และข้อเสียของกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย 
 

 
กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

 
 1.   เ พ่ือมุ่ งให้ควำมคุ้มครองสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์ และวิจัย
พัฒนำพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคทำงวิทยำศำสตร์จน
ได้พันธุ์ พืชใหม่หรือค้นพบพันธุ์ พืชใหม่ และ
คุ้มครองชุมชนที่ท ำกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ พัฒนำ
พันธุ์ หรือค้นพบพันธุ์พืชใหม่  
 โดยชุ มชนดั ง กล่ ำ วส ำมำรถขอจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ กำรที่ประเทศ
ไทยปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมองค์กำรค้ำโลก  
โดยควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ (Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) 
หรือควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) ก ำหนดให้
ประเทศสมำชิกมีอิสระที่จะเลือกระบบกฎหมำย
ที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชโดยอำจให้
ควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร หรือ
ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะก็ได้หรือกฎหมำยทั้งสอง
ระบบ 
  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีระรำชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมำย
เฉพำะที่ ให้กำรคุ้มครองพันธุ์ พืชป่ำ พันธุ์ พืช
พ้ืนเมือง พันธุ์พืชดั้งเดิม และพันธุ์พืชใหม่  

 
 1.  สิทธิเกษตรกรในกำรใช้พันธุ์พืชเพ่ือ
เ พ ำ ะป ลู ก ใ น ฤ ดู ก ำ ล ต่ อ ไ ป ถู ก จ ำ กั ด ต ำ ม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช พ .ศ.2542  
มีข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิตำมหนังสือส ำคัญ
โดยเกษตรกรสำมำรถเพำะปลูกหรือขยำยพันธุ์
พืชคุ้มครองในแปลงตนเอง โดยใช้ส่วนขยำยพันธุ์
ที่ตนเองผลิต จ ำนวนไม่เกิน 3 เท่ำ ของปริมำณ 
ที่ได้มำหรือไม่จ ำกัดปริมำณ 
 ในกรณีที่พืชนั้นเป็นพืชที่มีควำมส ำคัญ
ต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรป้องกันโรคหรือ
รักษำอนำมัยหรือสวัสดิภำพของประชำชน กำร
รั กษำและอนุ รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อมและคว ำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรป้องกันผูกขำด
ทำงกำรค้ำหรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะอย่ำงอ่ืน
ของประเทศ และให้สิทธิเกษตรกรเพำะปลูกหรือ
ขยำยพันธุ์พืชคุ้มครองได้ 3 เท่ำในแปลงปลูกพืช
ของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในกำรเพำะปลูกในฤดู
ต่อไปนั้น  
 บทบัญญัตินี้จ ำกัดสิทธิของเกษตรกรเป็น
อย่ำงมำก  
 เนื่องจำกประเทศไทยมีผู้ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตรประมำณร้อยละ 60 ซึ่งเป็น  
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ตำรำงท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

 

 
กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

อย่ำงไรก็ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไม่ได้ให้ค ำ
นิยำมถึ ง พันธุ์ พืช ใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ ก็ตำมแต่ก็อำจเทียบเคียงว่ำพันธุ์พืช
ใหม่นั้นรวมถึงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ด้วย 

ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เดิมเกษตรกร
สำมำรถขยำยพันธุ์พืชจำกแปลงเพำะปลูกของ
ตนเองน ำไปเพำะปลูกในฤดูต่อไปอย่ำงเสรี
นับเป็นประเพณีมำช้ำนำนแล้ว  
 กำรจ ำกัดปริมำณไว้เพียง 3 เท่ำของ
ปริมำณพันธุ์พืชคุ้มครองที่เกษตรกรได้มำ นับเป็น
กำรลิดรอนสิทธิของเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะในตอนแรกเกษตรกรได้จ่ำยค่ำเมล็ดพันธุ์
พืชคุ้มครองแล้ว และเมื่อน ำมำปลูกในแปลงของ
ตนก็ควรมีสิทธิส ำหรับน ำไปเพำะปลูกโดยไม่
จ ำกัดจ ำนวนในฤดูต่อไป  
 กำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมกฎหมำยเฉพำะ 
(Sui Generis) ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิน้อยกว่ำสิทธิ
เด็ดขำดของผู้ทรงสิทธิตำมหลักกฎหมำยสิทธิบัตร 
 

  
 2.  เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกำสหรือทำง 
เลือกในกำรใช้พันธุ์พืชใหม่ได้มำกขึ้น เนื่องจำก
กำรมีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมมำกขึ้นในวงกำรเกษตร 
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชส่งเสริมให้นักปรับปรุงพันธุ์
พืชใหม่ หรือวิสำหกิจด้ำนผลิตและจ ำหน่ำยพันธุ์
พืช ท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำพันธุ์ พืชใหม่ 
เกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิดมีทำงเลือกว่ำควร
จะใช้พันธุ์พืชใดส ำหรับกำรเพำะปลูกในฤดูกำร
ผลิต ทำงเลือกของเกษตรกรในกำรเลือกใช้พันธุ์
พืชเป็นสิ่งส ำคัญมำก เพรำะพันธุ์พืชดีนอกจำกให้
ผลผลิตสูงทั้งปริมำณและคุณภำพแล้ว พันธุ์พืช
บำงพันธุ์มีลักษณะต้ำนทำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
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ตำรำงท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

 

 

กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ภำยใต้กฎหมำยกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

เช่น ควำมแห้งแล้ง ทนดินเค็ม นอกจำกควำม
ต้ำนทำนศัตรูพืช ได้แก่ โรคและแมลง กำรใช้พันธุ์
พืชคุณภำพดีมำท ำกำรเพำะปลูกจะท ำให้ต้นทุน
กำรผลิตลดลง ถึงแม้พันธุ์พืชดีต้องกำรผลิตภัณฑ์
เกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี นอกจำกกำรบ ำรุงดูแลรักษำ
เป็นพิเศษก็ตำม แต่สิ่งเหล่ำนี้จะถูกชดเชยด้วย
ผลผลิตที่สูงขึ้นหลำยเท่ำตัว เมื่อเทียบกับพันธุ์พืช
ดั้งเดิม 

 

  

 3.  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช 
ก ำหนดไว้ว่ำ หำกพันธุ์พืชที่ได้รับกำรจดทะเบียน
มีรำคำสูงเกินควรและผู้ทรงสิทธิไม่สำมำรถพิสูจน์
ได้ว่ำ รำคำสูงนั้นเกิดขึ้นจำกพฤติกำรณ์ที่ตนไม่
อำจควบคุมได้ บุคคลอื่นจะขอใช้สิทธิตำมหนังสือ
ส ำคัญได้ เมื่ออธิบดีอนุญำต ตำมมำตรำ 36  
จะเหน็ได้ว่ำมำตรำนี้เป็นกลไกอย่ำงหนึ่งที่ป้องกัน
กำรผูกขำดด้ำนรำคำพันธุ์พืชใหม่  
 นอกจำกนี้มำตรำ 32 (3) เป็นกำรยกเว้น
สิทธิผู้ทรงสิทธิ ท ำให้เกษตรกรสำมำรถขยำยพันธุ์
พืชคุ้มครองในแปลงเพำะปลูกของตนเอง โดยไม่
จ ำกัดปริมำณเพ่ือป้องกันกำรผูกขำด และมำตรำ 
60 (5) บัญญัติให้คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช 
มีอ ำนำจในกรณีที่ปรำกฏแก่คณะกรรมกำรว่ำ 
ไม่มีกำรจ ำหน่ำยพันธุ์พืช ที่ได้รับควำมคุ้มครอง  
มีกำรจ ำหน่ำยในรำคำที่สูงเกินสมควร หรือขึ้น
รำคำพันธุ์พืชดังกล่ำวสูงกว่ำอัตรำเพ่ิมดัชนีรำคำ
ผู้ บ ริ โ ภ ค  โ ด ย ไ ม่ มี เ ห ตุ ผ ล อั น ส ม ค ว ร ใ ห้
คณะกรรมกำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรกลำงก ำหนด
รำคำสินค้ำและป้องกันกำรผูกขำดเพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
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จำกกำรวิเครำะห์ถึงประโยชน์ข้อดีและข้อเสียของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ 
จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชและกฎหมำยสิทธิบัตร ซึ่งกำรคุ้มครอง
พันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตรจะท ำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก ประกอบกับค ำว่ำ
สิ่งประดิษฐ์ตำมกฎหมำยกฎหมำยสิทธิบัตรนั้น ส่วนใหญ่จะหมำยถึงสิ่งประดิษฐ์ทำงอุตสำหกรรม  
ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกพันธุ์พืช และไม่สำมำรถให้ค ำนิยำมว่ำพันธุ์พืชถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ตำมกฎหมำย
สิทธิบัตรได้ เนื่องจำกสิ่งประดิษฐ์จะต้องมีควำมคงที่แน่นอน แต่ส ำหรับพันธุ์พืชแล้วไม่สำมำรถให้
ข้อก ำหนดควำมคงที่ได้ เนื่องจำกพืชแต่ละชนิดแต่ละสำยพันธุ์หรือแม้กระทั่งพืชที่มีสำยพันธุ์เดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันก็ตำม หำกน ำมำปลูกลงในพ้ืนที่ที่มีสภำพแวดล้อม สภำพภูมิประเทศ สภำพ
ภูมิอำกำศที่แตกต่ำงกันแล้วก็ย่อมให้ผลผลิตที่มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น กล่ำวโดยสรุปแล้วค ำว่ำ  
พันธุ์พืชจึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ในควำมหมำยโดยตรงกับสิ่งประดิษฐ์ตำมควำมหมำยของกฎหมำย
สิทธิบัตร 

ผู้ศึกษำจึงมีควำมเห็นว่ำประเทศไทยควรให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้กฎหมำยเฉพำะ คือ 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมค ำนิยำมให้พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำร
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์สำมำรถได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเฉพำะนี้ เนื่องจำกจะเป็นประโยชน์กับ
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกพันธุ์พืชดังกล่ำว ในขณะเดียวกับผู้คิดค้นหรือผู้วิจัยก็ยังคง
ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเฉพำะนี้ซึ่งแม้ควำมคุ้มครองจะไม่มำกเหมือนกฎหมำยสิทธิบัตร แต่
เมื่อพิจำรณำในภำพรวมและเพ่ือเป็นกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของไทยมีประชำกรส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกร กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์โดยใช้ระบบ
กฎหมำยเฉพำะจึงมีผลดีมำกว่ำ เนื่องจำกกฎหมำยสิทธิบัตรมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ใน
เชิงพำณิชย์เป็นส ำคัญ ไม่ได้เน้นไปที่เกษตรกรเป็นหลักจึงท ำให้กฎหมำยสิทธิบัตรไม่เหมำะสมที่จะ
น ำมำปรับใช้กับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

กำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมกฎหมำยไทยมีควำมจ ำเป็นต้องตรำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตำมพันธกรณีที่ก ำหนดไว้  เนื่องจำกกฎหมำยสิทธิบัตรของไทยไม่ได้ให้ 
ควำมคุ้มครองแก่สัตว์ พืช และสำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช  อย่ำงไรก็ตำมมีข้อเสนอในกำรให้ 
ควำมคุ้มครองพันธุ์ พืชที่หลำกหลำยรูปแบบ กล่ำวคือ มีทั้ งรูปแบบของกฎหมำยสิทธิบัตร 
และกำรออกกฎหมำยเฉพำะ ซึ่งกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ได้เสนอให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยสิทธิบัตรเพ่ือให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชแต่ข้อเสนอนี้ได้รับกำรคัดค้ำน
จำกหลำยฝ่ำย เนื่องจำกกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบสิทธิบัตรจะท ำให้บริษัทเมล็ดพันธุ์  
ข้ำมชำติได้รับสิทธิผูกขำดเหนือพันธุ์พืชมำกเกินไป จึงท ำให้ข้อเสนอดังกล่ำวตกไป และได้มีกำรเสนอ
แนวทำงให้มีกำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) อย่ำงไรก็ตำม ท้ำยที่สุดแล้วประเทศไทย 
ได้ เลือกใช้กฎหมำยเฉพำะเพ่ือคุ้มครองพันธุ์ พืช ซึ่ งมี เจตนำรมณ์เ พ่ือคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ 
ตำมพันธกรณีที่ก ำหนดไว้ในควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) และให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมือง 
ตลอดจนได้มีกำรน ำหลักกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำรยอมรับในอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรองสิทธิของเกษตรกร (Farmers’ Rights) กำรแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่เป็นธรรม (Equitable Sharing of Benefit) และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพโดยได้รับ 
ควำมยินยอมล่วงหน้ำ (Prior informed consent) มำบัญญัติไว้ในกฎหมำยด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือส่งเสริม
ให้มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน  

ประเทศไทยได้น ำเนื้อหำในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) มำเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ตรำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์ พืชเ พ่ือท ำให้กฎหมำยดังกล่ำวสอดคล้องกับอนุสัญญำดังกล่ำว 
ขณะเดียวกันประเทศที่เข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกอนุสัญญำฉบับนี้  จะต้องให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตร 
แก่พันธุ์พืชด้วยซึ่ง ภำยใต้ระบบสิทธิบัตรและอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) พันธุ์พืชทุกชนิด
ที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์สำมำรถน ำมำขอรับสิทธิบัตรหรือขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ทันที  
ซึ่งหลักกำรนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกฎหมำยไทยที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เฉพำะพืชที่รัฐมนตรี
ประกำศโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชเท่ำนั้ น และกำรให้ควำมคุ้มครอง 
พันธุ์พืชที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์ทุกชนิดจะส่งผลให้พันธุ์พืชที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยต้องอยู่ภำยใต้ระบบสิทธิบัตรและกำรคุ้มครองพันธุ์พืชทันที  อันอำจมีผลกระทบต่อ 
ระบบเกษตรกรรมและกำรพัฒนำพันธุ์พืชของประเทศไทย ทั้งนี้ เพรำะภำยใต้ระบบสิทธิบัตรท ำให้ 
นักปรับปรุงพันธุ์นั้นมีสิทธิผูกขำดเหนือสำรพันธุกรรมพืชชนิดนั้น  ส่วนอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV 
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Convention) เมื่อเกษตรกรได้ซื้อส่วนขยำยพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองมำแล้ว ก็จะสำมำรถ 
น ำส่วนขยำยพันธุ์นั้นไปใช้ในกำรเพำะปลูกในฤดูกำลถัดไปได้อย่ำงจ ำกัด และจะไม่สำมำรถน ำส่วน
ขยำยพันธุ์ดังกล่ำวจ ำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรรำยอ่ืนได้เลย ซึ่งจะท ำให้เกษตรกร  
ไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้เพรำะจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จำกบริษัทปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ขนำดใหญ่  
ที่มีอ ำนำจทำงกำรตลำดสูงตลอดไป  

อย่ำงไรก็ตำม กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่จะน ำมำขอรับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยนี้   
ต้องมีลักษณะทำงเทคนิคตำมเงื่อนไข เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) 
กล่ำวคือ ต้องเป็นพันธุ์ พืชที่มีลักษณะประจ ำพันธุ์แตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืน (Distinctiveness)  
มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Uniformity) และมีควำมคงตัว (Stability) และต้องเป็น
พันธุ์พืชใหม่ที่ไม่เคยมีกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์มำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยหรือจ ำหน่ำยด้วย
ประกำรใดๆ ทั้งใน หรือนอกรำชอำณำจักรโดยนักปรับปรุงพันธ์ หรือด้วยควำมยินยอมของ 
นักปรับปรุงพันธุ์ เกินหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน และพันธุ์พืชที่จะได้รับควำมคุ้มครอง ต้องเป็น
พันธุ์ พืชชนิดที่ ได้รับกำรประกำศก่อน ส่วนกำรจดทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่ที่ ได้จำกกำรตัดต่อ 
สำรพันธุกรรม (Genetically Modified Plant) จะต้องได้รับกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำน 
ควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก่อน แต่หลักกำรนี้ไม่ได้ห้ำมมิให้มีกำรศึกษำวิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์พืช  
ที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  ซึ่งถือเป็น
สิทธิเด็ดขำดของผู้ทรงสิทธิ แต่ก็มีข้อยกเว้นกำรละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ คือ กำรให้สิทธิแก่เกษตรกร
ในกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตไปใช้ในกำรเพำะปลูกหรือขยำยพันธุ์ต่อได้ หลักกำรเช่นนี้
ถือว่ำ เป็นสิทธิพิเศษของเกษตรกร (Farmers’ Privilege) เนื่องจำกเป็นที่ยอมรับกันว่ำเกษตรกร 
เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ พืชมำตั้ งแต่อดีตกำล พันธุ์ พืชใหม่ 
ที่นักปรับปรุงพันธุ์น ำมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นผลสืบเนื่องมำจำก
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชของเกษตรกรทั้งนั้น จึงควรให้สิทธิแก่เกษตรกรในกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตที่ได้มำจำกสิ่งที่อนุรักษ์มำโดยตลอดต่อไป โดยไม่ถูกจ ำกัดโดยสิทธิผูกขำดของปัจเจกชน
กำรรับรองสิทธิของเกษตรกรในลักษณะเช่นนี้  ถือว่ำเป็นหลักกำรส ำคัญที่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 
ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย อย่ำงไรก็ตำมกำรคุ้มครองพืชตำมระบบสิทธิบัตรและพันธุ์พืช
ตำมอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ยังจะส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และควำมมั่นคงทำงอำหำร เพรำะกำรคุ้มครองพืชและพันธุ์พืชด้วยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเช่นนี้   
จะส่งเสริมให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมุ่งที่จะพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีคุณค่ำในทำงเศรษฐกิจเท่ำนั้น  
แต่จะละเลยที่จะอนุรักษ์หรือพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สำยพันธุ์ของพืชที่ไม่ได้รับควำมนิยมในท้องตลำด 
ซึ่งจะส่งผลให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดน้อยถอยลงไปตำมล ำดับ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำกฎหมำย
คุ้มครองพันธุ์ พืชของไทยจึงยังคงมีควำมแตกต่ำงจำกที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญำยูปอฟ  (UPOV 
Convention) หลำยด้ำน โดยกฎหมำยไทยให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย
ไม่ใช่เฉพำะแต่พันธุ์พืชใหม่  และยังได้พยำมยำมน ำหลักกำรใหม่ๆ ที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำบัญญัติไว้ในกฎหมำยอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นหลักควำมยินยอม 
ที่ได้รับกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม หลักกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 
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ตลอดจนมีกำรรับรองสิทธิของเกษตรกรและสิทธิชุมชน กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์ พืชฉบับนี้  
จึงเป็นกฎหมำยที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่สังคมและประเทศชำติโดยรวมเท่ำนั้น แต่จะช่วยให้มีกำรอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยำกรชีวภำพ  
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรนั้นอย่ำงยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยฉบับนี้ 
มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในยุคที่ เทคโนโลยีชีวภำพได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงสูง 
ต่อวิถีชีวิตของผู้คน 

อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้ำเป็นสมำชิกของอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV 
Convention) เนื่องจำกเป็นประเทศเกษตรกรรม และประชำกรยังต้องใช้พันธุ์พืชในกำรเพำะปลูก 
และหำกประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิกอนุสัญญำยูปอฟ (UPOV Convention) ก็จะมีผลผูกพันให้ 
ต้องถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำดังกล่ำวซึ่งจะท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีกฎหมำยภำยในของตนเองที่ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ที่ได้จำกกำร
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของบ้ำนเรำ เพรำะมิเช่นนั้นแล้ว อำจท ำให้ 
มีกำรลักลอบน ำพันธุ์พืชจำกประเทศไทยไปจดทะเบียนเป็นของประเทศอ่ืน ท ำให้เสียโอกำส  
ในกำรรักษำทรัพยำกรและกำรพัฒนำพันธุ์ พืชใหม่ๆ ตลอดจนเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศต้องถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกบริษัทต่ำงชำติผู้คิดค้นและวิจัยพันธุ์พืช ซึ่งจะส่งผลให้  
ต้นทุนในกำรเพำะปลูกของเกษตรกรสูงขึ้นไม่คุ้มกับกำรลงทุน 
 กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชภำยใต้ระบบกฎหมำยเฉพำะซึ่งนอกจำกมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว ผู้คิดค้นพันธุ์พืชใหม่ก็ยังมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่ใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืช 
ที่ตนเองปรับปรุงพันธุ์ขึ้น และยังมีสิทธิหวงกันมิให้ผู้อ่ืนมำใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญำต ซึ่งพันธุ์พืช
ที่ขอควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะส ำคัญ คือ มีควำมใหม่ ลักษณะแตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงชัดเจน  
มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ และมีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์เมื่อขยำยพันธุ์  
สู่รุ่นต่อไป เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ เนื่องจำกพันธุ์พืชใหม่ดังกล่ำว ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์พืชดั้งเดิม หรือมีลักษณะต้ำนทำน
ศัตรูพืชและโรคดีกว่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับเพ่ิมผลผลิตทั้งปริมำณและคุณภำพในทำงเกษตร  
พืชสวนและป่ำไม้ กำรผสมพันธุ์พืชหรือปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นมำใหม่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี ควำมช ำนำญงำนในงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ใช้เงินลงทุนและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
ประกอบกับกำรวิจัยต้องใช้ระยะเวลำนำนหลำยปี เพ่ือให้ทรำบผลงำนวิจัยที่ได้ประโยชน์ต่อกำร
อุปโภคบริโภคและต่อสำธำรณะชน ซึ่งข้อดีของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย 
ทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช คือ   

1.  เพ่ือมุ่งให้ควำมคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์ และวิจัย พัฒนำ
พันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคทำงวิทยำศำสตร์ จนได้พันธุ์พืชใหม่หรือค้นพบพันธุ์พืชใหม่ และคุ้มครองชุมชน
ที่ท ำกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์  พัฒนำพันธุ์  หรือค้นพบพันธุ์ พืชใหม่ โดยชุมชนดังกล่ำวสำมำรถ 
ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ กำรที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำมพันธกรณีองค์กรกำรค้ำโลก 
โดยควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ หรือควำมตกลงทริปส์ (TRIPs) 
ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกมีอิสระที่จะเลือกระบบกฎหมำยที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองพันธุ์ พืช  
โดยอำจให้ควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร หรือภำยใต้กฎหมำยเฉพำะก็ได้  หรือกฎหมำย 
ทั้งสองระบบ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมำย



109 
 

เฉพำะที่ให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชป่ำ พันธุ์พืชพ้ืนเมือง พันธุ์พืชดั้งเดิม และพันธุ์พืชใหม่ อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว ไม่ได้ให้ค ำนิยำมถึงพันธุ์ พืชใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  
แต่ก็อำจเทียบเคียงว่ำ พันธุ์พืชใหม่นั้นรวมถึงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วย  

2.  เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกำสหรือทำงเลือกในกำรใช้ พันธุ์พืชใหม่ได้มำกขึ้น เนื่องจำก 
กำรมีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมมำกข้ึนในวงกำรเกษตร กำรคุ้มครองพันธุ์พืชส่งเสริมให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 
หรือวิสำหกิจด้ำนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยพันธุ์พืช ท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชแต่ละชนิดมีทำงเลือกว่ำ ควรจะใช้พันธุ์พืชใดส ำหรับกำรเพำะปลูกในฤดูกำรผลิต ทำงเลือก
ของเกษตรกรในกำรเลือกใช้พันธุ์พืชเป็นสิ่งส ำคัญมำก เพรำะพันธุ์พืชที่ดีนอกจำกให้ผลผลิตสูง 
ทั้งปริมำณและคุณภำพแล้ว พันธุ์ พืชบำงพันธุ์ หรือชนิดมีลักษณะต้ำนทำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
 เช่น ควำมแห้งแล้ง ทนดินเค็ม นอกจำกควำมต้ำนทำนศัตรูพืช ได้แก่ โรคและแมลง กำรใช้พันธุ์พืช 
ที่มีคุณภำพดีมำท ำกำรเพำะปลูกจะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง ถึงแม้พันธุ์พืชที่ดีต้องกำรผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี นอกจำกกำรบ ำรุงดูแลรักษำเป็นพิเศษก็ตำม แต่สิ่งเหล่ำนี้จะถูกชดเชย
ด้วยผลผลิตที่สูงขึ้นหลำยเท่ำตัว เมื่อเทียบกับพันธุ์พืชดั้งเดิม 

3.  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช  พ.ศ.2542 ก ำหนดไว้ว่ำ หำกพันธุ์ พืชที่ ได้รับ 
กำรจดทะเบียนมีรำคำสูงเกินควรและผู้ทรงสิทธิไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ รำคำสูงนั้นเกิดขึ้นจำก
พฤติกำรณ์ที่ตนไม่อำจควบคุมได้ บุคคลอ่ืนจะขอใช้สิทธิตำมหนังสือส ำคัญได้ต่อเมื่ออธิบดีอนุญำต 
ตำมมำตรำ 36 จะเห็นได้ว่ำมำตรำนี้เป็นกลไกอย่ำงหนึ่งที่ป้องกันกำรผูกขำดด้ำนรำคำพันธุ์พืชใหม่ 
นอกจำกนี้มำตรำ 32 (3) เป็นกำรยกเว้นสิทธิผู้ทรงสิทธิ ท ำให้เกษตรกรสำมำรถขยำยพันธุ์พืช 
คุ้มครองในแปลงเพำะปลูกของตนเอง โดยไม่จ ำกัดปริมำณเพ่ือป้องกันกำรผูกขำด และมำตรำ 60 (5) 
บัญญัติให้คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชมีอ ำนำจในกรณีที่ปรำกฏแก่คณะกรรมกำรว่ำ  ไม่มีกำร
จ ำหน่ำยพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครอง มีกำรจ ำหน่ำยในรำคำที่สูงเกินสมควร หรือขึ้นรำคำพันธุ์พืช
ดังกล่ำวสูงกว่ำอัตรำเพ่ิมดัชนีรำคำผู้บริโภค โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมกำรแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรกลำงก ำหนดรำคำสินค้ำและป้องกันกำรผูกขำด เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 จำกสภำพปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ และจำกกำรที่ผู้ศึกษำได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช
ดังกล่ำวภำยใต้กฎหมำยสองฉบับ คือ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์ พืชซึ่งถือเป็นกฎหมำยเฉพำะ 
และกฎหมำยสิทธิบัตร ผู้ศึกษำมีประเด็นที่จะน ำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง พันธุ์พืชใหม ่
ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ และกำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช โดยผู้ศึกษำ 
ขอเสนอแนะเป็นประเด็น ดังนี้ 

1. กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหมท่ี่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
พืชถือเป็นพ้ืนฐำนของปัจจัยสี่ที่มนุษย์จ ำเป็นต้องพ่ึงพำอำศัยและเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ 

กับชีวิตมนุษย์มำกที่สุด โดยประชำกรส่วนใหญ่บนโลกล้วนอำศัยพืชเป็นปัจจัยในกำรด ำรงชีวิต  
ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร ยำรักษำโรคต่ำงๆ และยิ่งประชำกรบนโลกมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
ย่อมส่งผลให้พืชยิ่งทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นไปด้วย ในขณะที่ปัจจุบันสังคมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  
ทำงเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ กำรน ำเอำควำมเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนเหล่ำนี้มำใช้ให้เกิดประโยชน์  
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กับพืช ย่อมเป็นผลดีต่อประชำกรโลก ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเกิดผลดีต่อส่วนรวมมำกกว่ำ ผู้ศึกษำจึงขอเสนอแนะว่ำ 
ประเทศไทยควรเลือกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้กฎหมำย
เฉพำะ คือ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประชำกรโดยส่วนใหญ่
มำกกว่ำกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิทธิบัตร โดยเฉพำะผลดีที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรซึ่งถือเป็น
รำกฐำนส ำคัญในกำรผลิตอำหำร เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ซึ่งในพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
ให้สิทธิเกษตรกรในกำรใช้ส่วนขยำยพันธุ์ที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตเองเพ่ือกำรเพำะปลูกในปีต่อไป 
หมำยถึงเกษตรกรสำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่เพำะปลูกในแปลงเกษตรของตนเองไปใช้เพำะปลูก  
ในฤดูกำลถัดไปได ้

อย่ำงไรก็ตำมหลักกำรในเรื่องที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือให้ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเฉพำะนั้น ควรค ำนึงแยกระหว่ำงหลักกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุกรรมพืช พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่ำ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมพืชซึ่งสมควรจะ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะส่งเสริมให้มีกำรคิดค้น พัฒนำพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำก
กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ควบคู่กันได้ด้วย ซึ่งอำจเป็นกำรต่อยอดมำจำกพันธุกรรมพืชเดิมที่มีอยู่  
หรือเป็นกำรคิดค้น พัฒนำให้เกิดเป็นสำยพันธุ์ใหม่เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำกร 
ที่เพ่ิมมำกข้ึน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย รวมไปถึงสำมำรถแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
กับประเทศอ่ืนๆ ได้  
 ดังนั้น เ พ่ือให้กำรคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ภำยใต้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งมีเจตนำรมณ์ในกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงพันธุ์ และ
พัฒนำพันธุ์พืชใหม่ กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ กำรอนุรักษ์ และพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชเก่ำ รวมไปถึงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล บ ำรุง รักษำ และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชอย่ำงยั่งยืน มีควำมชัดเจนในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์มำก
ยิ่งขึ้น จึงควรมีกำรแก้ไขมำตรำ 3 โดยเพ่ิมค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “พันธุ์พืชใหม่ หมำยควำมรวมถึง 
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วย” เพ่ือให้พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยนี้และเพ่ือเป็นกำรขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องกำรตีควำมข้อ
กฎหมำย ผู้ศึกษำจึงขอเสนอแนะให้เพ่ิม“พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์” เข้ำไปในบท
นิยำมของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 แต่ขณะเดียวกันยังคงรักษำสิทธิของ
เกษตรกรซึ่งเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย รวมไปถึงกำรค ำนึงถึงสิทธิชุมชนในกำรมีส่วน
ร่วมกับพันธุ์พืช และกำรแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมค ำนิยำมต่ำงๆ เช่น ทรัพยำกรพันธุกรรม สำรพันธุกรรม พืชป่ำ พืชพ้ืนเมืองทั่วไป สภำพทำง
พันธุกรรม นักปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีควำมเหมำะสมและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะค ำนิยำมที่ต้อง
ครอบคลุมไปถึงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือเป็นกำรจูงใจให้นักปรับปรุงพันธุ์
พืชมำยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เพ่ิมข้ึน  

นอกจำกนี้แล้ว ยังควรค ำนึงถึงหลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อ หรือกำรตั้งชื่อพันธุ์พืชที่ได้จำกกำร
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำมำจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันกำรลักลอบน ำพันธุ์พืช
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ใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ที่จดทะเบียนแล้วไปจดทะเบียนซ้ ำในชื่ออ่ืน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่วยปกป้องเกษตรกรและผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ น ำพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำร
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ไปผลิตและจ ำหน่ำยอย่ำงไม่ถูกต้อง 

รวมไปถึงอำยุคุ้มครองกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งควรมี
กำรก ำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพำะในอำเซียนใช้กัน เช่น มำเลเซีย 
เวียดนำม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งก ำหนดอำยุกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ไว้ที่ 20 และ 25 ปี แต่ของ
ประเทศไทย ปัจจุบันก ำหนดอำยุกำรคุ้มครองอยู่ที่ 12, 17 และ 27 ปี ซึ่งสมควรมีกำรแก้ไขใหม่เพ่ือ
ไม่ใหเ้สียเปรียบประเทศอ่ืน 

2. กำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหมไ่ด้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
เมื่อพืชเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อประชำกรโดยส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์

จำกพืชมีมำกขึ้นตำมไปด้วย ดังนั้น กำรคิดค้น ทดลอง วิจัย เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ซึ่งมีลักษณะ 
ของสำยพันธุ์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรย่อมถือเป็นผลดี แต่กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพันธุ์พืช
ดังกล่ำว จะต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำก รวมไปถึงต้องอำศัยควำมพยำยำม วิริยะอุตสำหะ ควำมทุ่มเท 
ควำมอดทนของผู้ที่จะเป็นผู้คิดค้น เพ่ือให้ได้มำซึ่งพันธุ์พืชลักษณะดังกล่ำว หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชนั่นเอง ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนใหญ่รวมไปถึงเจ้ำของทุน ย่อมต้องกำร
ให้สิทธิของตนและพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ที่ตนเป็นผู้ลงทุนได้รับกำรคุ้มครอง
ให้ได้มำกที่สุด โดยสำมำรถน ำพันธุ์พืชดังกล่ำวไปแสวงหำประโยชน์ให้ได้มำกที่สุดเพ่ือให้คุ้มค่ำ 
กับกำรลงทุนและลงแรง รวมทั้งต้องกำรให้มีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระท ำละเมิดอย่ำงจริงจังและเด็ดขำด 
ซึ่งกำรคุ้มครองในลักษณะดังกล่ำวสำมำรถน ำกฎหมำยสิทธิบัตรมำปรับใช้ได้ เพรำะกฎหมำยสิทธิบัตร
เน้นให้สิทธิเด็ดขำดแก่ผู้ประดิษฐ์ ผู้คิดค้น เป็นหลักอยู่แล้ว  

กำรมองให้แง่ของนักปรับปรุงพันธุ์พืชและเจ้ำของทุนแล้ว ย่อมถือว่ำบุคคลเหล่ำนี้สมควร
ได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น แต่ในทำงกลับกันกำรให้ควำมคุ้มครอง 
แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชและเจ้ำของทุนโดยใช้กฎหมำยสิทธิบัตร ย่อมเกิดผลเสียแก่ผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์
จำกพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ดังกล่ำว เนื่องจำกจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงสูง
เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่นั้นมำซึ่งเมื่อจุดเริ่มต้นต้องจ่ำยค่ำต้นทุนเป็นจ ำนวนมำกแล้ว ผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จำกพันธุ์ พืชดังกล่ำวในล ำดับต่อมำ ย่อมต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย เช่น  
เมื่อเกษตรกรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืช ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลงทุนท ำกำรเกษตร โดยจ่ำยค่ำพันธุ์พืชให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืชและเจ้ำของทุนในรำคำที่สูงแล้ว 
ย่อมต้องน ำผลผลิตของตนไปจ ำหน่ำยแก่ผู้บริโภคในรำคำที่สูงขึ้นด้วย 

อย่ำงไรก็ตำมพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ จะไม่อำจเกิดขึ้นได้เลยหำก
ปรำศจำกควำมพยำยำมของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งกฎหมำยควรให้ควำมคุ้มครองเพ่ือเป็นกำร 
ตอบแทนและเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในกำรคิดค้น ทดลอง วิจัย เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ต่อไปเรื่อยๆ  
และพ่ือให้ เกิดควำมชัดเจนในกำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ พืช ซึ่ งผู้ศึกษำเห็นว่ำ  
ประเทศไทยควรเลือกที่จะคุ้มครองพันธุ์ พืช ใหม่ที่ ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  โดยใช้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 แล้ว ก็ควรให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ท ำกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ จนได้พันธุ์พืชชนิดใหม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยฉบับนี้ด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อไม่
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อำจปฏิเสธได้ว่ำนักปรับปรุงพันธุ์พืชถือเป็นบุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ คิดค้น วิจัยเพ่ือให้เกิด
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ กำรให้ควำมคุ้มครองแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช จึงถือเป็น
ส่วนที่มีควำมส ำคัญด้วยเช่นเดียวกัน แต่จำกสภำพข้อเท็จจริงในปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนใหญ่
มักจะกระท ำในนำมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ลงทุน เนื่องกำรกำรกำรพัฒนำ คิดค้น วิจัยเพ่ือให้เกิด  
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก ส่งผลให้นักปรับปรุงพันธุ์
พืชไม่มีศักยภำพเพียงพอที่จะท ำกำรคิดค้น ลงทุน หรือวิจัยได้ในนำมส่วนตัวแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อมำยังเกษตรกรที่ต้องใช้เงินลงทุนในกำรท ำกำรเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว ภำครัฐจึงควรหันมำสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรคิดค้น 
พัฒนำเพ่ือให้เกิดพันธุ์พืชใหม่มำกขึ้น โดยกำรให้ควำมรู้เพ่ือให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ
พันธุ์พืชใหม่มำกขึ้น รวมไปถึงภำครัฐควรเน้นให้กำรส่งเสริมนักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 
โดยกำรให้ทุนอย่ำงต่อเนื่องแก่นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์เหล่ำนั้น เพ่ือท ำกำรวิจัย คิดค้นและพัฒนำ
เพ่ือให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  รวมไปถึงกำรให้ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม 
แก่นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์เหล่ำนั้นที่ได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมรถ ควำมวิริยะอุตสำหะ ในกำรพัฒนำ 
วิจัยเพื่อเพ่ือให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
เป็นอย่ำงมำก 
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