กำหนดการสัมมนา

CPTPP : เกษตรไทยเสียเปรียบจริงหรือ ?
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ห้อง Grand C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.00 น. – 9.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน (เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญจากทางสมาคม)
ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทาง Youtube ของทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
(https://youtu.be/rVx-vae6Al8)
9.30 น. – 10.40 น.

เสวนาหัวข้อเรื่อง CPTPP : เกษตรไทยเสียเปรียบจริงหรือ ?
ดำเนินรายการโดย คุณนารากร ติยายน
1. คุณพรชัย ประภาวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การ
ระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2. คุณธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร
3. ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
4. คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้
5. ดร.วินธัย กมลสุขยืนยง นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์
ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. ดร.กนกวรรณ ชดเชย ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค

10.40 น. – 11.40 น.
11.40 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.30 น.

ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคำถามจากการถ่ายทอดสด
สรุปและปิดงาน
รับประทานอาหารกลางวัน

สแกน QR code หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี
https://www.thasta.com/pdf/2020/qafinal.pdf

Press Kit ฉบับย่อ
เพื่อสื่อสารและทาความเข้าใจอนุสัญญา UPOV1991
คาถามที่ 1 หากประเทศไทยเป็ นสมาชิก UPOV1991 เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุท์ ไ่ี ด้รับการขึน้ ทะเบียนปกป้ องสายพันธุใ์ หม่ได้
หรือไม่
คาตอบ ได้ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุม์ าปลูกต่อได้ในพืน้ ที่ของตนเองเพื่อการยังชีพ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าของพันธุท์ ่จี ดขึน้
ทะเบียนปกป้องพันธุไ์ ว้ (มาตรา15.2) แต่หากเกษตรกรต้องการที่จะเก็บเมล็ดพันธุเ์ อาไว้เพื่อทาการขยายพันธุแ์ ละขายเมล็ดที่ได้ หรือขาย
ส่วนขยายพันธุส์ ่วนอื่นๆ (เช่น หน่อ กิ่ง) จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสายพันธุก์ ่อน
คาถามที่ 2 การนาเมล็ดพันธุท์ ขี่ นึ้ ทะเบียนคุ้มครองสายพันธุไ์ ปแลกเปลี่ยนกันในชุมชนหรือในท้องถิน่ นั้นทาได้หรือไม่
เกษตรกรจะมีความผิดหรือไม่
คาตอบไม่มีความผิด ในกรณีท่เี กษตรกรต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุใ์ นท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ หรือเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน (subsistence farming)
คาถามที่ 3 เกษตรกรสามารถนาผลผลิต เช่น ข้าว ทีไ่ ด้จากการใช้เมล็ดทีไ่ ด้รับการคุ้มครองไปขายในตลาดได้หรือไม่
คาตอบ ได้ เพราะเกษตรกรซือ้ เมล็ดพันธุท์ ่ไี ด้รบั การคุม้ ครองสายพันธุใ์ หม่ของนักปรับปรุงพันธุอ์ ย่างถูกต้อง ถือว่าเกษตรกรได้รบั อนุญาต
ให้ใช้เมล็ดพันธุเ์ พื่อการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อขายสาหรับการบริโภค (มาตรา 16) ได้
คาถามที่ 4 สิทธิของนักปรับปรุ งพันธุม์ ีอะไรบ้าง
คาตอบ
ก่อนที่นกั ปรับปรุงพันธุจ์ ะได้รบั การคุม้ ครองนัน้
นักปรับปรุงพันธุจ์ ะต้องผ่านการตรวจสอบลักษณะของสายพันธุท์ งั้
ทางด้านกายภาพ และพันธุศาสตร์ เพื่อพิสจู น์วา่ พันธุท์ ่ขี อรับการคุม้ ครองนัน้ เป็ นพันธุใ์ หม่โดยผ่านหลักเกณ์ดงั นี ้ (มาตรา 5)
1) ความใหม่ 2) ลักษณะประจาพันธุท์ ่แี ตกต่างจากพันธุอ์ ื่น 3) ความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์ และ 4) ความคงตัวของลักษณะ
ประจาพันธุ์ โดยที่ความใหม่ของพันธุพ์ ืชนัน้ นับจากวันที่ย่ืนคาขอคุม้ ครองสิทธินกั ปรับปรุงพันธุ์ จะต้องยังไม่มีการขายหรือแจกจ่ายส่วน
ขยายพันธุ์ หรือสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้ไปให้แก่บคุ คลอื่น ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สาหรับการขอคุม้ ครองในประเทศที่ย่ืนจด หรือไม่เกิน 4 ปี ใน
กรณีพืชเกษตรทั่วไป หรือ 6 ปี ในกรณีพืชยืนต้นหรือไม้เถา สาหรับการคุม้ ครองในประเทศอื่นที่เป็ นภาคีสมาชิก UPOV 1991
เมื่อได้รบั การคุม้ ครองแล้ว นักปรับปรุงพันธุจ์ ะได้รบั ความคุม้ ครองในทุกส่วนขยายพันธุข์ องสายพันธุน์ นั้ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการนาสายพันธุไ์ ปขยายพันธุเ์ พื่อวัตถุประสงค์ในการลอก หรือปลอมแปลงสายพันธุ์ และนามาขายลอกเลียนแบบในตลาด หรือการ
เจตนาทาให้เกิดสายพันธุใ์ หม่ท่แี ตกต่างจากสายพันธุท์ ่ไี ด้รบั การคุม้ ครองเพียงเล็กน้อยในเชิงรหัสพันธุกรรมหรือกายภาพ
(essential
derived variety-EDV) เพื่อนาเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุม์ าขายในตลาด สิทธิ์ทงั้ หมดนีร้ วมไปถึงการเจตนาปลอมแปลงสายพันธุเ์ พื่อการ
ส่งออก หรือนาเข้ามาในประเทศด้วย (มาตรา 14)
คาถามที่ 5 เกษตรกรจะถูกจับดาเนินคดีไหม หากทาการขายต่อเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาของ
UPOV1991 เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
คาตอบ การดาเนินคดีเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของสิทธิใ์ นสายพันธุ์ ที่จะสืบหาข้อเท็จจริงและตัดสินใจว่าดาเนินคดีหรือไม่ ตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศที่เกิดเหตุละเมิด ทัง้ นีก้ ารดาเนินคดีท่เี กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นกรณีท่พี ิสจู น์ได้ว่า ผูก้ ระทาความผิ ดมี “เจตนา” หรือ
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”ความพยายาม” ที่จะละเมิดเพื่อนาพันธุค์ มุ้ ครองไปขายเป็ นเมล็ดพันธุ์ ดังนัน้ หากพิสจู น์ได้ว่าการได้มาซึง่ เมล็ดพันธุท์ ่เี ป็ นข้อสงสั ยนัน้
เป็ นไปโดยสุจริต เกษตรกรเหล่านัน้ ย่อมได้รบั การคุม้ ครองจากการดาเนินคดี
คาถามที่ 6 บริษทั ค้าเมล็ดพันธุร์ ายใหญ่จะเข้าครอบครองตลาดเมล็ดพันธุแ์ ละจะทาให้ราคาของเมล็ดพันธุส์ ูงตามไปด้วยจริง
หรือไม่
คาตอบ
UPOV 1991 ไม่มกี ารกาหนดข้อตกลงในเรื่องของการกาหนดราคาเมล็ดพันธุ์ เจ้าของสายพันธุส์ ามารถปรับราคาตาม
กลไกของตลาดและคุณภาพของสายพันธุ์ เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกซือ้ เมล็ดพันธุท์ ่มี ใี นท้องตลาดได้ตามใจชอบ
คาถามที่ 7 บริษทั ต่างชาติจะเอาพันธุพ์ ืชดั้งเดิมและพืชประจาถิ่น ของประเทศไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองสายพันธุไ์ ด้หรือไม่
คาตอบ ไม่ได้ เพราะอนุสญ
ั ญา UPOV 1991 ไม่ครอบคลุมการคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ดัง้ เดิม หรือพืชประจาถิ่น จึงไม่มใี ครสามารถนาพันธุ์
เหล่านัน้ ไปจดคุม้ ครองให้เป็ นสิทธิของตนเองได้
คาถามที่ 8 UPOV1991 เปิ ดโอกาสให้บริษทั ต่างชาติสามารถนาพันธุข์ องไทยไปปรับปรุ งพันธุแ์ ล้วนากลับมาขายในราคาแพง
ให้คนไทยซือ้ ได้หรือไม่
คาตอบ คาถามนีต้ อ้ งแยกพิจารณาเป็ น 2 ขัน้ ตอนที่เกี่ยวเนื่องกันคือ การปรับปรุงพันธุแ์ ละการจาหน่ายพันธุท์ ่ไี ด้รบั การปรับปรุง
ขัน้ ที่ 1 การปรับปรับปรุงพันธุ:์ UPOV 1991 ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดปรับปรุงพันธุพ์ ืชให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกร ผูบ้ ริโภค และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ให้การยอมรับข้อตกลง UPOV1991 มีสิทธิ์ท่จี ะออกกฎหมายของตนเองให้
สอดคล้องกับกรอบของ UPOV 1991 โดยที่มีรายละเอียดการบังคับใช้หรือขัน้ ตอนปฏิบตั ิท่เี หมาะสมกับประเทศของตน ดังนัน้ การที่บริษัท
ต่างชาติหรือประชาชนไทยหรือชาติใดก็ตาม จะสามารถนาพันธุพ์ ืชของไทยไปปรับปรุ งพันธุไ์ ด้หรือไม่และอย่างไรนั้น ขึน้ กับ
ข้อกาหนดทีป่ ระเทศไทยจะต้องกาหนดขึน้ ซึง่ หากเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนั พ.ร.บ. คุม้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 เปิ ดให้ผใู้ ด
สามารถนาพันธุพ์ ืชเหล่านัน้ ไปปรับปรุงพันธุไ์ ด้ โดยต้องมีการแจ้งและตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์อนั จะเป็ นผลลัพธ์จากการปรับปรุงพันธุ์
กับทางการของไทย และแม้แต่ในส่วนของพันธุพ์ ืชใหม่ท่ไี ด้รบั การคุม้ ครอง หากผูใ้ ดสามารถต่อยอดปรับปรุงพันธุใ์ ห้แตกต่างไปจากเดิม
อย่างสิน้ เชิงตามข้อกาหนดของการพิสจู น์พนั ธุ์ ผูน้ นั้ สามารถนาพันธุท์ ่ตี ่อยอดได้ใหม่ไปขอรับการคุม้ ครองเป็ นพัน ธุใ์ หม่ในสิทธิของตน และ
สามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิของตนได้
ขัน้ ที่ 2 การจาหน่ายพันธุท์ ่ไี ด้รบั ปรับปรุง: UPOV 1991 เป็ นข้อตกลงเพื่อคุม้ ครองสิทธินกั ปรับปรุงพันธุ์ แต่ไม่มีขอ้ กาหนดเรื่องการ
จาหน่ายพันธุแ์ ต่อย่างใด ดังนัน้ การที่จะจาหน่ายอย่างไรให้เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย จาเป็ นต้องใช้หลักข้อบังคับกฎหมายอื่นเข้ามากากับดูแ ล
ซึ่งประเทศที่ให้การยอมรับ UPOV 1991 มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกการตลาด โดยส่งเสริมการปรับปรุงพันธุอ์ ย่างถูกต้องให้เกิดขึน้ อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้มีพนั ธุใ์ หม่จานวนมากออกมาให้เกษตรกรเลือก เนื่องจากยิง่ มีตวั เลือกมาก เกษตรกรยิง่ ได้รบั ประโยชน์ทงั้ ด้านราคา
และตัวเลือก

คาถามที่ 9 UPOV1991 ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง หรือพืชท้องถิน่ ดัง้ เดิมหายไปจริงหรือ
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คาตอบ
ไม่จริง มีรายงานการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงพันธุใ์ หม่ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงหรือไม่1” การศึกษาพบว่า
การพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ไม่ได้ทาให้สายพันธุด์ งั้ เดิมหายหรือลดลงไป ในทางกลับกันสายพันธุท์ ่ไี ด้รบั การปรับปรุงใหม่ สามารถถูกนาไป
พัฒนาต่อยอดจากสายพันธุท์ ่มี กี ารพัฒนาจากสายพันธุด์ งั้ เดิมแล้ว ทาให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ ในแง่พนั ธุกรรมของพืช
คาถามที่ 10 จริงหรือไม่ ทีบ่ ริษัทจะผูกขาดการขายเมล็ดพันธุเ์ นื่องจากระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุ งพันธุใ์ น
อนุสัญญา UPOV1991 กาหนดระยะเวลาถึง 20 ปี
คาตอบ
ไม่จริง บริษัทไม่สามารถผูกขาดการขายเมล็ดพันธุไ์ ด้ เพราะการขายเมล็ดพันธุเ์ ป็ นไปตามกลไกการตลาด เกษตรกรมีสิทธิ์
เลือกซือ้ เมล็ดพันธุท์ ่มี ใี นท้องตลาดได้ตามต้องการ หากเมล็ดพันธุท์ ่ปี รับปรุงมาใหม่ไม่เป็ นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรก็สามารถ
เลือกซือ้ เมล็ดพันธุอ์ ื่นๆ ได้เช่นกัน
ในส่วนของกาหนดระยะเวลา 20 ปี UPOV1991 คานึงถึงระยะเวลาการได้มาซึง่ สายพันธุใ์ หม่ ซึ่งปกติจะใช้เวลาพัฒนา 10-15 ปี
ที่เจ้าของสายพันธุจ์ ะได้มาซึ่งสายพันธุใ์ หม่ และยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี ในการประชาสัมพันธุพ์ นั ธุใ์ ห้เกษตรกรรับทราบและ
ตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ ระยะเวลาที่กาหนดจึงเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้นกั ปรับปรุงพันธุส์ ามารถได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็ นกาลังใจและมีทนุ ไปทางานวิจยั ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุใ์ หม่เพิม่ ขึน้ ต่อไป
คาถามที่ 11 หากเกษตรกรซือ้ เมล็ดพันธุท์ ไี่ ด้รับการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุ งพันธุไ์ ปแล้วเกิดการกลายพันธุใ์ นแปลง
เกษตรกรจะถูกดาเนินคดี จริงหรือไม่
คาตอบ ไม่จริง การกลายพันธุท์ ่เี กิดจากเหตุธรรมชาติ เกษตรกรที่มีพนั ธุก์ ลายเหล่านัน้ สามารถจาหน่ายผลผลิตจากพันธุเ์ หล่านัน้ ได้
ตามปกติ ส่วนในกรณีท่นี าผลผลิตไปจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์ หากเกษตรกรผูน้ นั้ มิได้มีเจตนาหรือความพยายามที่จะนาเอาพันธุค์ มุ้ ครอง
มาโดยมิชอบ เกษตรกรผูน้ นั้ ย่อมได้รบั การคุม้ ครองจากการถูกดาเนินคดี
แต่หากนักปรับปรุงพันธุเ์ จ้าของสิทธิ สามารถพิสจู น์ได้วา่ ผูใ้ ดมีเจตนาและ/หรือความพยายามที่จะนาเอาพันธุค์ มุ้ ครองมาโดย
มิชอบ หรือการลักขโมยพันธุ์ นักปรับปรุงพันธุผ์ ทู้ รงสิทธิในพันธุน์ นั้ ย่อมมีสิทธิท่จี ะพิจารณาดาเนินคดีหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีการละเมิด
หรือลักทรัพย์อื่นๆ
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อ้างอิงจาก "Genetic diversity trends in twentieth century crop cultivars: a meta analysis" (Theoretical and Applied Genetics 2010, 120:1241-1252)
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Press Kit ฉบับเต็ม
จัดเตรียมโดย

สมาคมเมล็ดพันธุพ์ ืชภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิค (APSA)
และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย (ThaSTA)
เพื่อใช้ในการสื่อสารและทาความเข้าใจเรื่องอนุสัญญา UPOV1991

คาถามที่ 1 หากประเทศไทยเป็ นสมาชิก UPOV1991 แล้วเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุท์ ไ่ี ด้รับการขึน้
ทะเบียนปกป้ องสายพันธุใ์ หม่ได้หรือไม่
คาตอบ ได้ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุม์ าปลูกต่อได้ในพืน้ ทีข่ องตนเองเพื่อการยังชีพ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าของพันธุท์ จี่ ดขึน้ ทะเบียนปกป้ องพันธุไ์ ว้ (มาตรา15.2) แต่หากเกษตรกรต้องการที่จะเก็บ
เมล็ดพันธุเ์ อาไว้เพื่อทาการขยายพันธุแ์ ละขายเมล็ดทีไ่ ด้ หรือขายส่วนขยายพันธุส์ ่วนอื่นๆ (เช่น หน่อ กิ่ง)
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสายพันธุก์ ่อน
ทัง้ นีเ้ กษตรกรสามารถทากิจกรรมข้อ 1 และ 2 ด้านล่างได้ เพราะการคุม้ ครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุภ์ ายใต้
UPOV1991 นัน้ ไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรม ข้อ 1 และ 2 ดังต่อไปนี ้ (มาตรา 15)
1. การนาเมล็ดพันธุห์ รือส่วนขยายพันธุไ์ ปใช้เพื่อกิจกรรมในพืน้ ที่ของตนเองหรือไม่ได้นาส่วนขยายพันธุไ์ ปขยายต่อ
ในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่าง (ทาได้) ซือ้ เมล็ดพันธุม์ ะเขือเทศที่ถกู ปกป้องสายพันธุใ์ หม่มาปลูกในแปลง แล้วนาผลมะเขือเทศไป
ขายที่ตลาด และขายโรงงานทาซอสมะเขือเทศ (แปรรูป) สามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเจ้าของพันธุ์
ตัวอย่าง (ทาไม่ได้) ซือ้ เมล็ดพันธุม์ ะเขือเทศที่ถกู ปกป้องสายพันธุใ์ หม่มาปลูกในแปลง แล้วนาเมล็ดมะเขือเทศ
ที่ได้ ไปใส่ซอง ติดยี่หอ้ ตัวเอง แล้วขายในร้าน ถือว่าผิดกฎหมาย
2. การนาเมล็ดพันธุห์ รือส่วนขยายพันธุไ์ ปใช้เพื่อการทดสอบหรือวิจยั ปรับปรุงสายพันธุใ์ หม่ สามารถทาได้โดยไม่
ต้องขอนุญาตเจ้าของสายพันธุ์ แต่หากเมื่อใดสายพันธุท์ ่ีทาการปรับปรุงมาจากพันธุท์ ่ีทาการขึน้ ทะเบียนปกป้อง
สายพันธุแ์ ละต้องการนาส่วนขยายพันธุม์ าขายเพื่อการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องทาการขออนุญาตเจ้าของ
สายพันธุ์

5

ข้อมูลอ้างอิง
อ้างอิงมาตรา15 จาก UPOV1991 convention ฉบับแปลภาษาไทยโดย UPOV
มาตรา 15
การยกเว้นสิทธินักปรับปรุ งพันธุ์
(1)

(2)

[การยกเว้นที่เป็ นการบังคับ] สิทธินกั ปรับปรุงพันธุจ์ ะไม่ขยายไปถึง
(i) การกระทาที่ได้ทาไปโดยส่วนตัว และไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้า
(ii) การกระทาที่ได้ทาไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการทดลอง และ
(iii) การกระทาที่ได้ทาไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุอ์ ่นื ๆ และยกเว้นเมื่อมีการดาเนินการตาม
บทบัญญัติในมาตรา 14 (5), การกระทาที่อา้ งถึงในมาตรา 14 (1) ถึง 14 (4) ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธุอ์ ่นื ๆ ที่
กล่าวถึง
[ข้อยกเว้นที่เป็ นทางเลือก] ถึงแม้ว่าจะมีมาตรา 14 อยู่แล้วก็ตาม แต่ละภาคีสมาชิกอาจจะจากัดสิทธินกั ปรับปรุงพันธุ์
ที่มีอยู่ในพันธุใ์ ดๆ ก็ได้ โดยการอนุญาตให้เกษตรกรใช้ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากการเพาะปลูกพันธุค์ มุ้ ครอง หรือพันธุ์
ที่ระบุไว้ในมาตรา 14(5)(a)(i) หรือ (ii) ในพืน้ ที่ของตนเอง เพื่อใช้เป็ นส่วนขยายพันธุต์ ่อไปในพืน้ ที่ของตนเอง ทัง้ นี ้
ต้องอยู่ภายใต้การจากัดที่สมเหตุผล และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ท่ชี อบด้วยกฎหมายของนักปรับปรุงพันธุ์
Article 15(2)
“Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the
safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any
variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product
of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or
a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or Article 14(5)(a)(ii). ”
• UPOV/EXN/EXC/1 (SECTION II: THE OPTIONAL EXCEPTION TO THE BREEDER’S RIGHT). The
explanatory notes are also included in the Guidance for Laws document UPOV/INF/6/5
(https://www.upov.int/edocs/infdocs/en/upov_inf_6.pdf)(the minimum requirements and options
under Article 15(2) of the 1991 Act)
• FAQ “Can a farmer replant seed of a protected variety without the authorization of the breeder?” Commercial farmers – (https://www.upov.int/about/en/faq.html)
• Multimedia presentation (https://www.upov.int/overview/en/exceptions.html)
• Explanatory notes on Exceptions to the Breeder’s Rights
https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
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คาถามที่ 2 การนาเมล็ดพันธุท์ ข่ี นึ้ ทะเบียนคุ้มครองสายพันธุไ์ ปแลกเปลี่ยนกันในชุมชนหรือในท้องถิ่นนั้นทา
ได้หรือไม่ เกษตรกรจะมีความผิดหรือไม่
คาตอบ
ไม่มีความผิด ในกรณีทเ่ี กษตรกรต้องการทีจ่ ะแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุท์ เ่ี ก็บมาจากสายพันธุท์ ม่ี ีการจด
ปกป้ องสิทธิ์ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ หรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน (subsistence farming) ใน
ลักษณะนีส้ ามารถทาได้โดยทีไ่ ม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสายพันธุ ์
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปเป็ นประเทศทีม่ ีเกษตรกรรายย่อยจานวนมาก การขยาย
ความการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือนาไปใช้ในท้องถิ่นของตนเองอาจมีความคลุมเครือ ทางเหล่าสมาคม
เมล็ดพันธุภ์ ูมิภาคยุโรป (Plantum, Euroseeds และ Oxfam) ได้ย่นื เรื่องต่อ UPOV เพื่อตกลงในการจาแนก
กิจกรรมของเกษตรกรรายย่อย โดยจะมีการพิจารณาในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อนึ่งเมื่อย้อนประวัติจากทาง UPOV ยังไม่เคยพบกรณีประเทศสมาชิกใช้กฎหมายคุ้มครองนักปรับปรุ ง
พันธุเ์ พื่อดาเนินการทางกฎหมายกับเกษตรกรรายย่อย (smallholder farmers)
ข้อมูลอ้างอิง
• UPOV FAQ: https://www.upov.int/about/en/faq.html
• UPOV/EXN/EXC/1 (para7 of ‘Acts possibly falling within the scope of the exception’) at
https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
• See also FAQs adopted by the UPOV Council (at https://www.upov.int/about/en/faq.html)
FAQ “Can a farmer replant seed of a protected variety without the authorization of the breeder?” Subsistence farmers –
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คาถามที่ 3 เกษตรกรสามารถนาผลผลิต เช่น ข้าว ทีไ่ ด้จากการใช้เมล็ดทีไ่ ด้รับการคุ้มครองไปขายในตลาดได้
หรือไม่
คาตอบ
ทาได้ เพราะเกษตรกรซือ้ เมล็ดพันธุท์ ไ่ี ด้รับการคุ้มครองสายพันธุใ์ หม่ของนักปรับปรุ งพันธุอ์ ย่างถูกต้อง
ถือว่าเกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุเ์ พื่อการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อขายสาหรับการบริโภค (มาตรา
16) ได้
คาถามที่ 4 สิทธิของนักปรับปรุงพันธุม์ ีอะไรบ้าง
คาตอบ ก่อนทีน่ ักปรับปรุ งพันธุจ์ ะได้รับการคุ้มครองนั้น นักปรับปรุ งพันธุจ์ ะต้องผ่านการตรวจสอบลักษณะ
ของสายพันธุท์ งั้ ทางด้านกายภาพ และพันธุศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ว่าพันธุท์ ข่ี อรับการคุ้มครองนั้นเป็ นพันธุใ์ หม่
โดยผ่านหลักเกณ์ดังนี้ (มาตรา 5)
1) ความใหม่ 2) ลักษณะประจาพันธุท์ ี่แตกต่างจากพันธุอ์ ื่น 3) ความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ ์ และ 4)
ความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ โดยทีค่ วามใหม่ของพันธุพ์ ืชนั้น นับจากวันทีย่ ื่นคาขอคุ้มครองสิทธินัก
ปรับปรุ งพันธุ ์ จะต้องยังไม่มีการขายหรือแจกจ่ายส่วนขยายพันธุ ์ หรือสิ่งทีเ่ ก็บเกี่ยวได้ไปให้แก่บุคคลอื่น ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สาหรับการขอคุ้มครองในประเทศทีย่ ื่นจด หรือไม่เกิน 4 ปี ในกรณีพืชเกษตรทั่วไป หรือ
6 ปี ในกรณีพืชยืนต้นหรือไม้เถา สาหรับการคุ้มครองในประเทศอื่นทีเ่ ป็ นภาคีสมาชิก UPOV 1991
เมื่อได้รับการคุ้มครองแล้ว นักปรับปรุ งพันธุจ์ ะได้รับความคุ้มครองในทุกส่วนขยายพันธุข์ องสายพันธุ ์
นั้นๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการนาสายพันธุไ์ ปขยายพันธุเ์ พื่อวัตถุประสงค์ในการลอก หรือปลอมแปลงสาย
พันธุ์ และนามาขายลอกเลียนแบบในตลาด หรือการเจตนาทาให้เกิดสายพันธุใ์ หม่ที่แตกต่างจากสายพันธุท์ ี่
ได้รับการคุ้มครองเพียงเล็กน้อยในเชิงรหัสพันธุกรรมหรือกายภาพ (essential derived variety-EDV) เพื่อนา
เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุม์ าขายในตลาด สิทธิ์ทงั้ หมดนีร้ วมไปถึงการเจตนาปลอมแปลงสายพันธุเ์ พื่อการ
ส่งออก หรือนาเข้ามาในประเทศด้วย (มาตรา 14) ระยะเวลาทีไ่ ด้รับความคุ้มครองคือ 20 ปี และ 25 ปี สาหรับ
ไม้ยืนต้น
คาถามที่ 5 เกษตรกรจะถูกจับดาเนินคดีไหม หากทาการขายต่อเมล็ดพันธุพ์ ืชทีไ่ ด้รับการคุ้มครองตาม
อนุสัญญาของ UPOV1991 เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
คาตอบ การดาเนินคดีเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของสิทธิ์ในสายพันธุ ์ ทีจ่ ะสืบหาข้อเท็จจริงและตัดสินใจว่า
ดาเนินคดีหรือไม่ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกิดเหตุละเมิด ทั้งนีก้ ารดาเนินคดีทเี่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็ น
กรณีทพ
ี่ ิสูจน์ได้ว่า ผู้กระทาความผิดมี “เจตนา” หรือ ”ความพยายาม” ทีจ่ ะละเมิดเพื่อนาพันธุค์ ุ้มครองไปขาย
เป็ นเมล็ดพันธุ ์ ดังนั้นหากพิสูจน์ได้ว่าการได้มาซึ่งเมล็ดพันธุท์ เี่ ป็ นข้อสงสัยนั้นเป็ นไปโดยสุจริต เกษตรกร
เหล่านั้นย่อมได้รับการคุ้มครองจากการดาเนินคดี
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คาถามที่ 6 บริษัทค้าเมล็ดพันธุร์ ายใหญ่จะเข้าครอบครองตลาดเมล็ดพันธุแ์ ละจะทาให้ราคาของเมล็ดพันธุส์ ูง
ตามไปด้วยจริงหรือไม่
คาตอบ
ข้อตกลงของ UPOV ไม่มีการกาหนดข้อตกลงในเรื่องของการกาหนดราคาเมล็ดพันธุ ์ ซึ่งเจ้าของสาย
พันธุส์ ามารถปรับราคาตามกลไกของตลาดและคุณภาพของสายพันธุ ์ เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกซือ้ เมล็ดพันธุท์ มี่ ี
ในท้องตลาดได้ตามความต้องการ และการตอบแทนในแง่ของผลผลิตทีไ่ ด้จากสายพันธุท์ ซี่ อื้ ไป ต้นทุนเมล็ด
พันธุถ์ ือเป็ นสัดส่วนเพียง 5 – 10% ของการลงทุนในการผลิต หากเมล็ดพันธุท์ ี่ขายในตลาดมีราคาแพงขึน้ แต่
สามารถให้ผลตอบแทนเชิงผลผลิตมากขึน้ เกษตรกรเห็นกาไรในการขายผลผลิต หรือเห็นต้นทุนที่ลดลงใน
เรื่องการใช้สารเคมีเนื่องจากพันธุท์ ใี่ ช้มีความต้านทานมากขึน้ เกษตรกรสามารถเลือกราคาเมล็ดพันธุไ์ ด้ตาม
ผลกาไรทีจ่ ะได้รับจากการลงทุนผลิตพันธุพ์ ืชชนิดนั้นๆ
ตัวอย่างจากประเทศเวียดนามแสดงถึงของราคาต้นทุนเมล็ดพันธุข์ ้าวกับผลตอบแทนทีเ่ กษตรกรได้รับ
ระหว่างการใช้พันธุท์ ไี่ ด้รับการคุ้มครองสายพันธุใ์ หม่กับพันธุท์ ไี่ ม่ได้รับการคุ้มครอง จะพบว่าแม้ว่าราคาเมล็ด
พันธุข์ องสายพันธุท์ ไี่ ด้รับการปกป้ องสิทธิสายพันธุใ์ หม่จะมีราคาสูงกว่าเดิม แต่เกษตรสามารถทากาไรจาก
การขายผลผลิตข้าวได้มากกว่าเดิมอยู่ดี
ตัวอย่างการเปรียบเทียบต้นทุน
และกาไรระหว่าง
สายพันธุท์ ี่ได้รบั การคุ้มครอง
กับ
สายพันธุท์ ี่ไม่ได้รบั การคุ้มครอง
สายพันธุท์ ร่ี บั การคุม้ ครอง

สายพันธุท์ ไ่ี ม่ได้รบั การคุม้ ครอง

ราคาเมล็ดพันธุ์ขา้ ว (ดอลล่าร์ / 1กก)
ราคาข้าวสารทีเ่ กษตรกรขายได้ (เวียดนามดอง / 1กก)
รายได้เฉลีย่ ต่อ 1 เฮกเตอร์ (ดอลล่าร์)
ข้อดีของการใช้สายพันธุ์ท่ี
ได้รบั การคุ้มครอง

-คุณภาพดีกว่า ผลผลิตมากกว่า
-ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวน
ทนโรคและแมลง
-ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
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คาถามที่ 7 บริษัทต่างชาติจะเอาพันธุพ์ ืชดั้งเดิมและพืชประจาถิ่น ของประเทศไทยไปจดทะเบียนคุ้มครอง
สายพันธุไ์ ด้หรือไม่
คาตอบ ไม่ได้ เพราะอนุสัญญา UPOV 1991 ไม่ครอบคลุมการคุ้มครองพันธุพ์ ืชดั้งเดิม หรือพืชประจาถิ่น จึงไม่
มีใครสามารถนาพันธุเ์ หล่านั้น ไปจดคุ้มครองให้เป็ นสิทธิของตนเองได้
คาถามที่ 8 UPOV1991 เปิ ดโอกาสให้บริษัทต่างชาติสามารถนาพันธุข์ องไทยไปปรับปรุงพันธุแ์ ล้วนากลับมา
ขายในราคาแพงให้คนไทยซือ้ ได้หรือไม่
คาตอบ คาถามนีต้ ้องแยกพิจารณาเป็ น 2 ขั้นตอนทีเ่ กี่ยวเนื่องกันคือ การปรับปรุ งพันธุแ์ ละการจาหน่าย
พันธุท์ ไี่ ด้รับการปรับปรุง
ขั้นที่ 1 การปรับปรับปรุงพันธุ:์ UPOV 1991 ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดปรับปรุ งพันธุพ์ ืชให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมทีด่ ี ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ให้การ
ยอมรับข้อตกลง UPOV1991 มีสิทธิ์ทจี่ ะออกกฎหมายของตนเองให้สอดคล้องกับกรอบของ UPOV 1991 โดย
ทีม่ ีรายละเอียดการบังคับใช้หรือขั้นตอนปฏิบัติทเี่ หมาะสมกับประเทศของตน ดังนั้นการทีบ่ ริษัทต่างชาติหรือ
ประชาชนไทยหรือชาติใดก็ตาม
จะสามารถนาพันธุพ์ ืชของไทยไปปรับปรุ งพันธุไ์ ด้หรือไม่และอย่างไรนั้น
ขึน้ กับข้อกาหนดทีป่ ระเทศไทยจะต้องกาหนดขึน้ ซึ่งหากเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ ์
พืช พ.ศ. 2542 เปิ ดให้ผู้ใดสามารถนาพันธุพ์ ืชเหล่านั้นไปปรับปรุ งพันธุไ์ ด้ โดยต้องมีการแจ้งและตกลงแบ่งปั น
ผลประโยชน์อันจะเป็ นผลลัพธ์จากการปรับปรุ งพันธุก์ ับทางการของไทย และแม้แต่ในส่วนของพันธุพ์ ืชใหม่ที่
ได้รับการคุ้มครอง หากผู้ใดสามารถต่อยอดปรับปรุ งพันธุใ์ ห้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิงตามข้อกาหนด
ของการพิสูจน์พันธุ ์ ผู้นั้นสามารถนาพันธุท์ ตี่ ่อยอดได้ใหม่ไปขอรับการคุ้มครองเป็ นพันธุใ์ หม่ในสิทธิของตน
และสามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิของตนได้
ขั้นที่ 2 การจาหน่ายพันธุท์ ไี่ ด้รับปรับปรุ ง: UPOV 1991 เป็ นข้อตกลงเพื่อคุ้มครองสิทธินักปรับปรุ งพันธุ ์
แต่ไม่มีข้อกาหนดเรื่องการจาหน่ายพันธุแ์ ต่อย่างใด ดังนั้นการทีจ่ ะจาหน่ายอย่างไรให้เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
จาเป็ นต้องใช้หลักข้อบังคับกฎหมายอื่นเข้ามากากับดูแล ซึ่งประเทศทีใ่ ห้การยอมรับ UPOV 1991 มีการ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการตลาด โดยส่งเสริมการปรับปรุ งพันธุอ์ ย่างถูกต้องให้เกิดขึน้ อย่างหลากหลาย เพื่อให้มี
พันธุใ์ หม่จานวนมากออกมาให้เกษตรกรเลือก เนื่องจากยิ่งมีตัวเลือกมาก เกษตรกรยิ่งได้รับประโยชน์ทงั้ ด้าน
ราคาและตัวเลือก
คาถามที่ 9 UPOV1991 ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง หรือพืชท้องถิ่นดั้งเดิมหายไปจริงหรือ
คาตอบ ไม่จริง มีรายงานการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ใหม่ทาให้ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
หรือไม่” การศึกษาพบว่าการพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ไม่ได้ทาให้สายพันธุด์ ั้งเดิมหายหรือลดลงไป ในทางกลับกัน
สายพันธุท์ ไี่ ด้รับการปรับปรุ งใหม่ สามารถถูกนาไปพัฒนาต่อยอดจากสายพันธุท์ มี่ ีการพัฒนาจากสายพันธุ ์
ดั้งเดิมแล้ว ทาให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ ในแง่พันธุกรรมของพืช อ้างอิงจาก "Genetic diversity trends in
twentieth century crop cultivars: a meta analysis" (Theoretical and Applied Genetics 2010, 120:1241-1252)
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คาถามที่ 10 จริงหรือไม่ ทีบ่ ริษัทจะผูกขาดการขายเมล็ดพันธุเ์ นื่องจากระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุใ์ นอนุสัญญา UPOV1991 กาหนดระยะเวลาถึง 20 ปี
คาตอบ ไม่จริง บริษัทไม่สามารถผูกขาดการขายเมล็ดพันธุไ์ ด้ เพราะการขายเมล็ดพันธุเ์ ป็ นไปตามกลไก
การตลาด เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกซือ้ เมล็ดพันธุท์ ม่ี ีในท้องตลาดได้ตามต้องการ หากเมล็ดพันธุท์ ป่ี รับปรุ งมา
ใหม่ไม่เป็ นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรก็สามารถเลือกซือ้ เมล็ดพันธุอ์ ่นื ๆ ได้เช่นกัน
ในส่วนของกาหนดระยะเวลา 20 ปี UPOV1991 คานึงถึงระยะเวลาการได้มาซึ่งสายพันธุใ์ หม่ ซึ่งปกติจะ
ใช้เวลาพัฒนา 10-15 ปี ทีเ่ จ้าของสายพันธุจ์ ะได้มาซึ่งสายพันธุใ์ หม่ และยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี ในการ
ประชาสัมพันธุพ์ ันธุใ์ ห้เกษตรกรรับทราบและตัดสินใจซือ้
ดังนั้นระยะเวลาทีก่ าหนดจึงเป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมเพื่อให้นักปรับปรุ งพันธุส์ ามารถได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็ นกาลังใจและมีทุนไป
ทางานวิจัยในการพัฒนาและปรับปรุ งพันธุใ์ หม่เพิ่มขึน้ ต่อไป
คาถามที่ 11 หากเกษตรกรซือ้ เมล็ดพันธุท์ ไี่ ด้รับการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุไ์ ปแล้วเกิดการกลาย
พันธุใ์ นแปลง เกษตรกรจะถูกดาเนินคดี จริงหรือไม่
คาตอบ ไม่จริง การกลายพันธุท์ เี่ กิดจากเหตุธรรมชาติ เกษตรกรทีม่ ีพันธุก์ ลายเหล่านั้นสามารถจาหน่าย
ผลผลิตจากพันธุเ์ หล่านั้นได้ตามปกติ ส่วนในกรณีที่นาผลผลิตไปจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ ์ หากเกษตรกรผู้นั้น
มิได้มีเจตนาหรือความพยายามทีจ่ ะนาเอาพันธุค์ ุ้มครองมาโดยมิชอบ เกษตรกรผู้นั้นย่อมได้รับการคุ้มครอง
จากการถูกดาเนินคดี
แต่หากนักปรับปรุ งพันธุเ์ จ้าของสิทธิ สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ใดมีเจตนาและ/หรือความพยายามทีจ่ ะ
นาเอาพันธุค์ ุ้มครองมาโดยมิชอบ หรือการลักขโมยพันธุ ์ นักปรับปรุ งพันธุผ์ ู้ทรงสิทธิในพันธุน์ ั้น ย่อมมีสิทธิที่
จะพิจารณาดาเนินคดีหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีการละเมิดหรือลักทรัพย์อื่นๆ
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เอกสารอ้างอิง

เมล็ด
พันธุม์ ี
คุณภาพ
ต่าและ
ควบคุม
ยาก น

เมล็ดพันธุม์ คี ุณภาพดีขน้ึ
เพราะการกระจาย
เมล็ดพันธุม์ รี ะบบทีด่ ขี น้ึ

ระบบการกระจายเมล็ดพันธุข์ องพันธุพ์ ืชใหม่ ในประเทศเวียดนาม เปรียบเทียบก่อนมีการคุ้มครองพันธุพ์ ืช
ใหม่ และหลังจากมีกฎหมายคุ้มครองพันธุพ์ ืชใหม่

12

กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

–

รายได้ของเกษตรกรชาวเวียดนามเพิ่มขึน้

24

%

ตั้งแต่ปี

2006

จานวนใบสมัครของผู้ยื่นคุ้มครองสิทธินักปรับปรุ งพันธุ ์ ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซียและเวียดนาม ตัง้ แต่ปี
2008 – 2017 ใบสมัครของประเทศเวียดนามเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญหลังจากเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV 1991 ขณะทีใ่ บสมัคร
ของอีก 3 ประเทศมิได้เพิ่มขึน้ มากนัก

สิทธิในการเก็บเมล็ดพันธุข์ องเกษตรกรเพื่อนาไปขยายพันธุ ์ เพาะปลูก แลกเปลี่ยน และจาหน่ายต่อ
ประเภทของเกษตรกร

ประเภทของพันธุพ์ ืช

จุดประสงค์ของการนาไปใช้

ผลทางกฎหมาย

เกษตรกรที่เพาะปลูก
เพื่อยังชีพ

พันธุพ์ ืชดัง้ เดิม
พันธุพ์ นื ้ เมือง
พันธุพ์ ืชของเกษตรกร

เพื่อการอนุรกั ษ์ เพื่อยังชีพ

ไม่อยู่ภายใต้ความคุม้ ครอง
(เกษตรกรทาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย)

พันธุพ์ ืชจดทะเบียนปกป้อง

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้เข้ากับพืน้ ที่เพาะปลูก และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรสามารถทาได้ จากการได้รบั การยกเว้นจากสิทธิ์นกั ปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการ
กระทาเพื่อใช้เป็ นการส่วนตัว และไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการค้า

พันธุพ์ ืชดัง้ เดิม
พันธุพ์ นื ้ เมือง

เพื่อการอนุรกั ษ์ และปรับปรุงสายพันธุ์

พันธุพ์ ืชดัง้ เดิม และพันธุพ์ ชื พืน้ เมือง ไม่อยู่ภายใต้ความคุม้ ครอง (เกษตรกรจึงทาได้โดย
ไม่หลักการของ UPOV1991 และต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดปลีกย่อยของแต่ละประเทศ)

พันธุพ์ ืชได้รบั การคุม้ ครอง

เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับพืน้ ที่เพาะปลูก

เกษตรกรทาได้ จากการได้รบั การยกเว้นจากสิทธิ์นกั ปรับปรุงพันธุ์

พันธุพ์ ืชได้รบั การคุม้ ครอง

ขยายพันธุเ์ พื่อเก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้ใช้ โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรกั ษ์สายพันธุ์

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุข์ องพันธุท์ ่ไี ด้รบั การคุม้ ครอง เพื่อใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถนาไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น ยกเว้นได้รบั ความ
ยินยอมจากนักปรับปรุงพันธุผ์ ทู้ รงสิทธิในพันธุค์ มุ้ ครอง

พันธุพ์ ืชดัง้ เดิม
พันธุพ์ ืน้ เมือง

เพื่อการอนุรกั ษ์ และปรับปรุงสายพันธุ์

ไม่อยู่ภายใต้ความคุม้ ครอง
(เกษตรกรทาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย)

พันธุพ์ ืชได้รบั การคุม้ ครอง

เพื่อขยายพันธุต์ ่อ (เก็บและใช้สิทธิ์การเก็บเมล็ด
พันธุข์ องเกษตรกร) โดยไม่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์
สายพันธุ์

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุข์ องพันธุท์ ่ไี ด้รบั การคุม้ ครอง เพื่อใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถนาไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น ยกเว้นได้รบั ความ
ยินยอมจากนักปรับปรุงพันธุผ์ ทู้ รงสิทธิในพันธุค์ มุ้ ครอง

เกษตรกรรายย่อย

เกษตรกรรายใหญ่

Source: Euroseeds

เอกสารมาทาความรู้จัก UPOV
อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
ตอนที่ 1 UPOV และพันธุ์พืช (Variety)
ตอนที่ 2 ความต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Variety)
ตอนที่ 3 UPOV กับ ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
ตอนที่ 4 การที่จะได้รับการคุ้มครอง และนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders)
ตอนที่ 5 ข้อยกเว้น และเงื่อนไข
ตอนที่ 6 ผลกระทบ
“To provide and promote an effective system of plant variety protection, with the aim of
encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society”
UPOV mission statement

หมายเหตุ
ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก https://www.upov.int/about/en/
All reproduction of information from the UPOV website and UPOV pictures shall be accompanied
by an acknowledgment that the reproduction is published with the permission of the International
Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), the owner of the copyright
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ตอนที่ 1 UPOV และพันธุ์พืช (Variety)
https://www.upov.int/overview/en/upov.html
UPOV เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (The International Union for the Protection of New Variety)
ตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเมื่อ 1961 ทีก่ รุงปารีส ฝรั่งเศส ภายใต้ “อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” (International Convention for the Protection of New Varieties of
Plants) ที่ต่อมาได้ทาการปรับปรุงเมื่อปี 1972 1978 และ 1991
พันธะกิจ UPOV “ให้และส่งเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิ ในพืชพันธุ์ใหม่ เพื่อผลักดัน
การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ประโยชน์กับสังคม”
UPOV จึงเป็นองค์กรที่ผลักดันด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยการให้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มพี ืชพันธุ์ใหม่
สมาชิก UPOV ประกอบด้วย 74 ประเทศ และ 2 องค์การระหว่างประเทศ (ครอบคลุม 94 ประเทศ
แสดงด้วยพื้นที่สีเขียว ในจานวนนี้เป็นสมาชิก UPOV 1978 จานวนเพียง 17 ประเทศ)
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 พัฒนาการของการคุ้มครองพันธุ์พชื ใหม่

 สกุล ชนิดพืช (Specie) กับ พันธุ์พืช (Variety)
https://www.upov.int/overview/en/variety.html
ชนิดพืช (Specie) เป็นการจัดกลุ่มพืชในชนิดเดียวกันตามหลักวิชาชีววิทยา ซึ่งภายในกลุ่มมีความหลากหลาย
ในประเภทของพืช เกษตรกรและผู้ปลูกมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมเฉพาะ
ท้องถิ่นและการเขตกรรม
พันธุ์พืช (Variety) คือ กลุ่มของพืชที่คัดเลือกจากในกลุ่มชนิดพืช (Specie) ที่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง อาทิ
เช่น คุณภาพ ผลผลิต การต้านทานโรคและเมลงศัตรูพืช

ชนิดพืช (Specie)

พันธุ์พืช (Variety)
** อนุสัญญา UPOV จะให้การคุ้มครองเฉพาะในระดับพันธุ์เท่านั้น **
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ตอนที่ 2 ความต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Variety)
https://www.upov.int/overview/en/improvement.html
ทาไมเกษตรกรและผู้ปลูกจึงต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Variety) จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช
พันธุ์พืชใหม่ (New Variety) การที่จะเป็น พันธุ์พืชใหม่ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ เช่น
คุณภาพที่สูงขึ้น ผลผลิตที่ดีขึ้น ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากในการที่จะ
เพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลผลิต ทางการเกษตร ไม้ผล และป่าไม้ โดยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ๆ
จึงกล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกเรานี้เกิดมาจากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
เป็นพื้นฐานที่สาคัญ
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ตอนที่ 3 UPOV กับ ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก UPOV

https://www.upov.int/overview/en/benefits.html
นักปรับปรุงพันธุ์พืช
พันธุ์พืชใหม่
เกษตรกร & ผู้ปลูก
ผลิตผล
ผู้บริโภค/อุตสาหกรรม

กรณีศึกษา - การปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed
ความสาคัญและขนาดของการให้ประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืช จากตัวอย่างกรณี Rapeseed
ในอดีตนั้น น้ามันที่ได้จาก Rapeseed มีไว้ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรไอน้า จนกระทั่งนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ได้นามาทาการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนกลายเป็นพืชสาคัญทางการเกษตร โดยในลาดับแรก ได้ทาการปรับปรุงพันธุ์
ให้มปี ริมาณสาร glucosinolate ลดลง จนสามารถนามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้ ต่อมานักปรับปรุง
พันธุ์พืชได้ทาปรับปรุงเพื่อลดปริมาณกรด erucic ลงมาจนทาให้สามารถใช้เป็นน้ามันเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ได้
และในปัจจุบัน นักปรับปรุงพันธุ์พืชกาลังทาการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีปริมาณกรด oleic เพิ่มขึ้น
และลดปริมาณกรด linoleic ลง อันยังประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้นต่อผู้บริโภค

ตัวอย่างประโยชน์ที่สังคมจะได้รับกรณีการปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed
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ตอนที่ 4 การที่จะได้รับการคุ้มครอง และนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders)
 การทีพ่ ันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครอง https://www.upov.int/overview/en/protection.html
UPOV ส่งเสริมด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช แก่สมาชิก ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยการให้สิทธิ คุ้มครองทางทรั พย์สิน ทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืช ที่มี พืชพันธุ์ ใหม่ เมื่อพันธุ์ได้รั บการ
คุ้มครองจากสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช หากจะทาการผลิตพันธุ์เหล่านี้เพื่อการค้า จะต้องได้รับการอนุญาต
จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (The Plant breeder’s Rights - PBR) ออกให้โดยแต่ละ
ประเทศสมาชิก
 ใครบ้างทีส่ ามารถได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืช https://www.upov.int/overview/en/breeder.html
การคุ้มครองจะให้เฉพาะกับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่สร้างพันธุ์พืชใหม่เท่านั้น จะไม่ให้กับผู้อื่นใดที่ไม่ใช่นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช นักปรับปรุงพันธุ์พืชในคาจากัดความของ UPOV จะเป็นผู้ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจากัด ตัวอย่างของ
นักปรับปรุงพันธุ์ เช่น เกษตรกร นักวิจัยทดลอง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น

ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น สัดส่วนนักปรับปรุงพันธุ์พืชในแต่ละกลุ่มพืช เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
- กลุ่มพืชผัก : บริษัทเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานท้องถิ่น เกษตรกร บริษัทเกี่ยวกับอาหาร หน่วยงานกลาง สหกรณ์การเกษตร
- กลุ่มพืชอาหารหลัก : หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเกี่ยวกับอาหาร เกษตรกร บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร
- กลุ่มพืชผลไม้ : เกษตรกร หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร บริษัทเกี่ยวกับอาหาร
- กลุ่มอื่นๆ เช่น เห็ด : บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทเกี่ยวกับอาหาร หน่วยงานกลาง หน่วยงานท้องถิ่น เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
- กลุ่มไม้ดอกฯ : บริษัทเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร บริษัทเกี่ยวกับอาหาร หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง สหกรณ์การเกษตร
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ตอนที่ 5 ข้อยกเว้นสิทธิ และเงื่อนไข
 ข้อยกเว้นในสิทธิที่ให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืช https://www.upov.int/overview/en/exceptions.html
ภาคบังคับ (Compulsory)
ใช้ในการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
“ข้อยกเว้นสาหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช”

ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการ
ทดลอง เช่น ชาวสวนมือ
สมัครเล่น งานอดิเรก

ทางเลือก (Optional)

ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนเองและเพื่อ
ยังชีพ รวมถึงไม่ใช่เพื่อการค้า

การเก็บเมล็ดไว้ทาพันธุ์
(Farm save seed)
Commercial farmers

 เงื่อนไขที่จะทาให้ได้รับความคุ้มครอง https://www.upov.int/overview/en/conditions.html
เป็ นพันธุ์ที่มีความใหม่

การตังชื
้ ่อพันธุ์

ผ่านพิธีการ และจ่ายค่าธรรมเนียม

Novelty

Variety Domination

Formalities & Payment of Fees

เป็ นพันธุ์ที่มีคณ
ุ สมบัติ “DUS”
Distinctness + Uniformity + Stability

ความแตกต่าง + ความสม่าเสมอ + ความเสถียร

Distinctness

Uniformity

Stability

ความแตกต่าง

ความสม่าเสมอ

ความเสถี ยร
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ตอนที่ 6 ผลกระทบ
https://www.upov.int/overview/en/impact.html
จากการนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชของ UPOV ไปใช้สมาชิกของ UPOV พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่อไปนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้น
มีพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงมากขึ้น
มีจานวนพันธุ์พืชใหม่ ๆ มากขึ้น
นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความหลากหลายมากขึ้น (นักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชน นักวิจัยทดลอง)
จากการทีม่ ีจานวนพันธุ์พืชจากต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดกับต่างประเทศมากขึ้น และ
เกิดการปรับปรุงการเข้าถึงพันธุ์พืชต่างประเทศ และทาให้การปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศดีขึ้น

หากท่านต้องการเอกสารเพิ่มเติม ในเรื่องผลกระทบจากการมีการคุ้มครองพันธุ์พืชและการเข้าเป็นสมาชิกกับ
UPOV จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “UPOV Report on the Impact of Plant Variety Production” (มีเอกสารให้
ตามคาร้องขอ) https://www.upov.int/overview/en/impact.html

