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กระบวนการเจรจาเขา้รว่ม
ความตกลง CPTPP 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
The Protection of New Varieties of Plants

พันธะกิจ
“ให้และส่งเสรมิระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในพืชพันธุ์ใหม่ 

เพื่อผลักดันการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ประโยชน์กับสังคม”

เป็นองค์กรที่ผลกัดันด้านการปรับปรุงพนัธุ์พืช
ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรบัปรุงพันธุ์พืช

โดยการให้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีพชืพันธุ์ใหม่



• มีทั้งหมด 4 ฉบับ ฉบับแรกเริ่มใช้ในปี 1961 จากนั้น
ปรับปรุงอีกเป็นฉบับปี 1972 1978 และ 1991

• ในอดีตสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเป็นสมาชิกฉบับปี 
1978 หรือปี 1991

• ปัจจุบันเปิดให้เป็นสมาชิกได้เฉพาะฉบับปี 1991
#UPOV1991

The Protection of New Varieties of Plants (PVP) / Plant Breeder’s Rights PBR) 





• พันธุ์พืชนั้นต้องเป็นพันธุ์ใหม่ (New) ผ่านการพัฒนาปรับปรงุ

• มีลักษณะประจ าพนัธุ์ทีแ่ตกต่างจากพันธุ์อื่น (Distinct) 
มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniform) และ             
มีความคงตัวของลักษณะประจ าพนัธุ์ (Stable)

• พันธุ์พืชนั้นต้องยังไม่ขายเกินกว่า 1 ปี ในประเทศ และ 4 ปี หรือ 6 ปี
(ส าหรับไม้ยืนต้นและไม้เถายืนต้น) ในต่างประเทศ (Novelty)

• มีการตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่อย่างเหมาะสม (Denomination)

คุณสมบัติพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง



พันธ์ุพืชใหม่ที่จดทะเบียนคุ้มครอง

พืชป่า

พันธุ์ดั้งเดิม
พันธุ์พื้นเมือง
พันธุ์ท้องถิ่น

พันธุ์การค้าในตลาด
พันธุ์ของรัฐ พันธุ์น าเข้า
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• การกระท าที่เกี่ยวขอ้งกับส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พชืที่ได้รับการคุ้มครอง
(1) การผลิต หรือผลิตซ้ า
(2) การปรับปรุงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ขยายพันธุ์
(3) การเสนอขาย
(4) การขายหรือการพาณิชย์อ่ืนๆ
(5) การส่งออก
(6) การน าเข้า
(7) การเก็บส ารองเพือ่วัตถุประสงค์ (1)–(6)  

สิทธิที่นักปรับปรุงพันธุ์จะได้รับจากการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่



• การกระท าที่เกี่ยวขอ้งกับสิง่ทีเ่ก็บเกี่ยวได้ของพชื (ผลผลติผล) ที่ได้จาก       
การน าส่วนขยายพนัธุ์ของพันธุ์ทีไ่ด้รับความคุม้ครองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

• การกระท าที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ที่ท ามาโดยตรงจากสิง่ทีเ่ก็บเกี่ยวได้ที่ได้จาก
การน าส่วนขยายพนัธุ์ของพันธุ์ทีไ่ด้รับความคุม้ครองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

• การกระท าต่าง ๆ ดังกล่าว กับพันธุ์พืชอื่นที่เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

▪ พันธุพ์ืชที่มีลักษณะส าคัญส่วนใหญ่เป็นผลจากพันธุกรรมของพนัธุ์ที่ได้รับ
การคุ้มครองไว้แล้ว (EDVs)

▪ พันธุ์พืชที่ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพนัธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไว้แล้ว

▪ พันธุพ์ืชที่จ าเป็นจะต้องใชพ้ันธุท์ี่ได้รับการคุ้มครองไว้แล้วในการผลิตส่วน
ขยายพันธุ์ทุกครั้ง (เช่น การผลิตพันธุล์ูกผสม)

สิทธิที่นักปรับปรงุพันธุ์จะได้รับจากการคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ (ต่อ)



✓ภาคบังคับ (Compulsory) สิทธินักปรับปรุงพันธุจ์ะไม่ครอบคลุมถึง:
• การกระท าที่ได้ท าไปโดยส่วนตัวและไม่มีวัตถุประสงค์ทางการคา้
• การกระท าที่มีวัตถุประสงคด์้านการศกึษาทดลอง
• การกระท าใดที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุงพนัธุพ์ืชอื่น

✓ทางเลือก (Optional) : Farm-saved seed
• สิทธิพิเศษส าหรบัเกษตรกร ให้สามารถเก็บส่วนขยายพันธุ์ของ         

พันธุ์คุ้มครองไว้ใช้เพาะปลูกต่อไปในพื้นทีข่องตนเองได้
• ให้ประเทศสมาชกิสามารถก าหนดเองได้

ข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช
Exception to the Breeders’ Right  (1991 Act)



ตัวอย่างพันธุ์พืชใหม่ที่จดทะเบียนคุ้มครอง (Protected varieties)



มาตรา 15 (2)
[ข้อยกเว้นที่เป็นทางเลือก] ถึงแม้ว่าจะมีมาตรา 14 อยู่แล้วก็ตาม 
แต่ละภาคีสมาชิกอาจจะจ ากัดสิทธินักปรับปรุงพนัธุท์ี่มีอยู่ในพันธุ์ใดๆ ก็ได้ 
โดยการอนุญาตให้เกษตรกรใช้ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากการเพาะปลูกพนัธุ์
คุ้มครอง หรือพันธุ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 14(5)(a)(i) หรือ (ii) ในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ต่อไปในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การ
จ ากัดที่สมเหตุผล และเป็นการรกัษาผลประโยชนท์ี่ชอบด้วยกฎหมายของนัก
ปรับปรุงพันธุ์

ประเทศเปรู
ผู้ใดเก็บและปลูกส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นผลิตผลที่เป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้มาจากการปลูกพันธุ์พืช
คุ้มครอง เพื่อใช้หรือขายเป็นวัตถุดิบหรืออาหาร จะถือได้ว่าไม่ละเมิดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์  
ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการขาย การขยาย การผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นพืชในกลุ่มชนิดไม้ผล      
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชป่าไม้



กังวลว่าการขยายขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพนัธุไ์ปจนถงึผลิตผลและผลติภณัฑน้ั์น มากเกนิไป       
จะท าใหป้ระชาชนเดอืดร้อน

• ขอบเขตสิทธิจะไมข่ยายไปถงึในสว่นของผลิตผลและผลิตภณัฑ์ หากซือ้เมลด็พนัธุพื์ชใหมม่าอย่างถกูตออง
• สิทธิจะขยายไปถงึผลิตผลหรอืผลิตภณัฑ ์เฉพาะในกรณีทีไ่ด้เมล็ดพันธุใ์หม่มาอย่างไม่ถูกต้องเท่าน้ัน                               

และผูอทรงสิทธิสามารถเรยีกรอองตามสิทธิไดอแคจ่ากสว่นใดสว่นหนึ่งเทา่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือแกอไขปัญหาการขโมยพนัธุ์

ส่วนขยายพันธุ์ ผลิตผล ผลิตภัณฑ ์(ทางเลือก)

ผู้ทรงสิทธิ ด าเนินการเพือ่ปกป้องสิทธิ
ช่วง/คร้ัง/กรณีเดยีว เมื่อพบการละเมิด

ได้ส่วนขยายพันธุม์าอย่างถูกต้อง

ได้ส่วนขยายพันธุม์าอย่างไม่ถูกต้อง

เมล็ดพนัธุข์ อาว ขอาวเปลือก/ขอาวสาร ผลิตภณัฑแ์ปลรูป
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ซ้ือเมลด็พนัธ์ุมะเขือเทศ (buying seeds of protected variety)

เมลด็พนัธ์ุ (seeds) 
แบ่งขายเมลด็พนัธ์ุ Farmer C

เพาะ sowing

ปลูกเอง
(cultivating)

แบ่งขายตน้กลา้
(reselling)

ต้นมะเขือเทศ 
(plants)

การขยายเพิม่จ านวน

ท าไม่ได้

การขยายเพิม่
multiplying/
propagating

การขยายเพิม่ 
multiplying/
propagating

Farmer B

ผลมะเขือเทศ
(tomato fruits)

ขาย (marketing) ขาย (marketing)

Farmer A

ต้นกล้า (plantlets)

⚫ ท าได้
⚫ ท าไม่ได้

ผู้ทรงสิทธิ 
(Right holder)

ขายเมลด็พนัธ์ุ

selling of seeds

เก็บเก่ียวผลผลิต (harvesting)

Exhaustion of the PBR under UPOV



วัตถุประสงค์:

• เพ่ือให้เป็นที่มั่นใจถึงการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

โดย:
• จัดให้มีการคุ้มครองที่มีประสทิธิภาพเพือ่นักปรบัปรุงพนัธุพ์ืช และ
• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักปรบัปรุงพนัธุ์พชืและ

นักพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรม

EDVs (Essentially Derived Varieties)
หมายถึง พันธุ์ที่ได้พันธุกรรมส าคัญสว่นใหญ่มาจากพนัธุ์ตั้งต้นที่

ได้รับการคุ้มครอง



แสดงจ านวนประเภทของนักปรับปรุงพันธุ์ในพืชแต่ละกลุ่มที่มีสัดส่วนแตกต่างกันไป เช่น ในไม้ดอกไม้ประดับ
จะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์มากที่สุด ขณะที่ไม้ผลเป็นเกษตรกรรายย่อยมากที่สุด ส่วนในพืชอาหารเป็นหน่วยงาน
รัฐมากที่สุด และในผักเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์พอๆกันกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น



บางกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของยูพอฟ (UPOV)

• สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม                        
(Genetically modified organisms: GMOs)

• ข้อก าหนด/กฎระเบียบเกี่ยวกับการตลาด
เช่น ใบรับรองเมล็ดพันธุ์พืช (seed certification), การจด
ทะเบียนพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองให้ท าการตลาดได้ (official 
register of varieties admitted to trade)] 
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• มีพันธุกรรมส าคัญส่วนใหญ่มาจากพันธุ์ตั้งต้นที่จดทะเบียนคุ้มครอง
• มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ตั้งต้นเพียงไม่กี่ลักษณะ
• พันธุ์ EDV น ามาจดทะเบียนคุ้มครองได้ เพราะมีความแตกต่างจากพันธุ์ตั้งต้น
• แต่หากจะท าการค้าต้องขออนุญาตจากเจ้าของพันธุ์ตั้งตน้ ซึ่งได้ลงทุนทั้งด้านความรู้ 

เงินทุน และเวลาหลายปี กว่าที่จะพัฒนาได้เป็นพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาด

ข้าวโพดพันธุ์ A เป็นพันธุ์จดทะเบียนคุ้มครอง (พันธุ์ตั้งต้น)

น าข้าวโพดพันธุ์ A ไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคนิค เช่น ตัดต่อยีน
(Genetic engineering) การคัดเลือกจากการกลายพันธุ์ (Mutation) 
การผสมกลับ (Backcross) หรือการรวมเซลล์ (Cell fusion)

ราก
ไม่มีสีแดง

ราก   
มีสีแดง

ท าไมต้องขยายความคุ้มครองไปถึงพันธ์ุ EDVs
• ป้องกันการขโมยพันธุ์        

จากผู้ที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า
• สร้างความเป็นธรรมให้กับ          

นักปรับปรุงพันธุ์ตั้งต้น       
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เทคนิค   
ปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม 
(Conventional breeding)

• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์พืช
และนักพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

*EDVs (Essentially Derived Varieties)
คือ พันธุ์พืชที่ได้รับพันธุกรรมส าคัญส่วนใหญ่มาจาก
พันธุ์ตั้งต้นที่ได้จดทะเบียนคุ้มครอง (Protected variety)

B

A

หากข้าวโพดพันธุ์ B มีลักษณะฝักและต้นเกือบทั้งหมดเหมือนกับข้าวโพดพันธุ์ A 
แตกต่างกันเพียงลักษณะสีของราก พิจารณาได้ว่าพันธุ์ B เป็น EDV ของพันธุ์ A
เนื่องจาก :



พันธุ์ที่ได้พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธุ์อื่น (EDVs) 
สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ?

พันธุ์ที่ได้พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธุ์อื่น (EDVs) 
สามารถหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่?

YES

AUTHORIZATION 

NEEDED

ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์ตั้งต้น
และได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์ EDVs

พันธ์ุที่ได้พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุตั้งต้น (Essentially Derived Varieties)



กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

www.doa.go.th/pvp/
email : thidakuns@hotmail.com

โทร. 02 940 7214 และ 02 561 4665

ขอบคุณค่ะ





การปรับปรุงพนัธ์ุ
กบั

ธุรกจิเมลด็พนัธ์ุ

ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จ ากดั

นายกสมาคมการค้าเมลด็พนัธ์ุไทย
Grand C Rm. Fl 4, Miracle Grand Convention

19 Jun 2020



การปรับปรุงพนัธ์ุ = การเร่งววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต

ววิฒันาการ ของส่ิงมีชีวติ
เป็นส่ิงที่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในแบบค่อยเป็นค่อยไป

เกดิตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการปรับตัวและถูกคดัเลือกโดยธรรมชาติ

ท าให้เกดิความหลากหลายของพนัธ์ุพืช – พนัธ์ุสัตว์ และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆทั้งทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็นโทษ

การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ จะต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน (ที่เราเรียกกนัว่าววิฒันาการ)



ศาสตร์ทีส่นับสนุนกบัการปรับปรุงพนัธ์ุ เช่น

Biology 

Biochemistry

Molecular genetics

Radiation

Statistics

General selection and 
Hybridization

Ge
rm

pl
as

m
s

New varieties



ธุรกจิเมลด็พนัธ์ุ

Germ
plasm

Breeding

Seed 
m

ultiplication

Marketing

Farm
er

Products



การท าธุรกจิเมลด็พนัธ์ุ เกีย่วข้องกบัการปรับปรุงพนัธ์ุอย่างไร
1. การปรับปรุงพนัธ์ุ เป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของพนัธ์ุพืชใหม่ๆ ที่จะท าให้เรามี โอกาสแข่งขันในตลาด
2. พนัธ์ุพืชใหม่ กเ็ป็นสินค้านวตักรรมอย่างหน่ึง อาจไม่เคยมใีครใช้มาก่อน ต้องท าการตลาด
ซ่ึงต้องให้ความรู้แก่ผู้ใช้ก่อน

3. การขายเมลด็พนัธ์ุใหม่ต้องท าตลาด ต้องมีค่าการตลาด
(แม้กระท่ังการขายน า้มันยังต้องมค่ีาการตลาดและผูกไว้ในราคาขาย)

4. ตลาดพนัธ์ุใหม่ จะมีค่ามากหรือน้อยก็ ขึน้อยู่กบัขนาดของตลาด
(เกษตรกรผู้ใช้เมลด็ / ส่วนขยายพนัธ์ุ)
และความต้องการผลติภัณฑ์ (ผู้บริโภคสินค้า / อุตสาหกรรม)



การสร้างพนัธ์ุใหม่และการน าพนัธ์ุสู่เกษตรกร

• คัดเลือก
• คัดเลือก

พันธุ์
เริ่มต้น

• คัดเลือก
• คัดเลือก

พันธุ์
คัดเลือก

ไว้

• ทดลอง
• ทดลอง

• ทดลอง

• ทดลอง

พันธุ์ที่
เลือก

พันธุ์ท่ี
เลือก

พันธุ์ผสมเปิด

ทดสอบตลาด
น าสู่เกษตรกร

ทดสอบ
คู่ผสม

คัดเลือก

คัดเลือก

พันธุ์ที่
เลือกไป
ทดสอบ
ตลาด

+/- ?

+/- ?

พันธุ์ลูกผสม
ทดสอบแปลงใหญ่
ท าแปลงสาธิต
แนะน าพันธุ์ สอนวิธีใช้
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

3ปี+ ?4-8 ปี 2-4ปี

พนัธ์ุใหม่ๆ จะไม่มคุีณค่าใดๆ ถ้าหากไม่สามารถถูกถ่ายโอนไปถึงมือ
เกษตรกร 



ปรับปรุงพนัธ์ุ-ท าไมต้องหาพนัธ์ุใหม่



เพ่ือการปลูกพืชอาหารให้ประสบความส าเร็จ
กว่าเดิม

สามารถท าได้
สองอย่าง

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กบัพืชที่มีอยู่

• เปลีย่นแปลงพนัธุกรรมของพืชให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป (พนัธ์ุใหม่)



ต้นทุนการผลติพืชของเกษตรกร

ค่าใช้ที่ดิน ค่าปุ๋ยและสารเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง คา่แรง/คา่จา้ง ตา่งๆ

ค่าเมล็ดพันธุ์



Watermelon  upto 50 choices in the market

Seedless 
1,020 baht/500 seed
68,000 baht/kg

Bulk seed
2,000 baht/kg

Advance price 190-250 baht/40g
around 4,750 - 6,250 baht/kg
Kinari , Torpedo

Sonya ChaiTai
350 baht/40g
8,750 baht/kg



Short Cucumber more than 30 choices in the market

Price range from 4,800 - 7,000 
baht/kg



Cherry Tomato up to 20 choices in the market

Price range from OP
0.2 - 0.5 baht/seed

to F1 1- 2.5 baht/seed to the best one   5 - 10 baht / seed



เมลด็พนัธ์ุจะมีราคาแพงได้เท่าไร?

เมลด็พนัธ์ุแต่ละชนิดมีหลากหลายพนัธ์ุมาก

มีช่วงราคาทีข่ายจากต า่สุด – สูงสุด กว้างมาก

ถ้าแพงกจ็ะกระตุ้นให้เกดินักปรับปรุงพนัธ์ุมากขึน้

แพงได้

เท่าทีจ่ะมี

คนยอมซือ้



การขาดแคลนนักปรับปรุงพนัธ์ุ

นักศึกษาส่วนมากหันไปให้ความสนใจเกีย่วกบัเทคโนโลยชีีวภาพ ซ่ึงปัจจุบนักเ็ป็นที่เข้าใจกนั
โดยทั่วไปแล้วว่า เทคโนโลยชีีวภาพเป็นเพยีงศาสตร์ที่เข้ามาช่วยเสริมการปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ตามวธีิปกตทิั่วไปเท่าน้ัน ไม่สามารถใช้เป็นหลกั ในการสร้างพนัธ์ุใหม่ๆในเชิงการค้าได้ โดย
ปราศจากโครงการปรับปรุงพนัธ์ุพืชตามปกติ

ในอดตีที่ผ่านมา ความคดินี้ ท าให้นักปรับปรุงพนัธ์ุที่มปีระสบการณ์ลดลงจนถึงขั้นวกิฤตและ
ยากจะฟ้ืนฟูให้กลบัมาเหมือนเดมิ ภาคเอกชนจงึต้องพฒันาและสร้างนักปรับปรุงพนัธ์ุขึน้ใช้
เองเท่าที่จะมกี าลงัความสามารถท าได้



ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช
จะช่วยคุ้มครองสิทธิการลงทุนของนักปรับปรุงพันธุ์ 

และคุ้มครองเกษตรกรให้ได้ใช้พันธุ์ดี ที่คุ้มค่า





ข้าวปรับปรุงพันธุ์

ดร.วินธัย กมลสุขยืนยง
หน่วยปฏิบัติการค้นหายีนข้าว/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

BIOTEC/KU



ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

หน่วยปฏิบัติการค้นหายีนข้าว



เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน  molecular breeding 
ของข้าว พฒันาพนัธุข้์าวท่ีมีความทนทานตามธรรมชาติต่อโรค-แมลงและ
ปรบัตวัได้ดีต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ศึกษาหน้าท่ี และกลไกการ
ท างานของยีนท่ีควบคมุลกัษณะส าคญัต่างๆ ทางเศรษฐกิจ โภชนาการ
และความต้านทานสภาพเครียดของข้าว น าองคค์วามรู้ต่างๆ ไปใช้ในการ
พฒันาพนัธุข้์าวของประเทศ

วิสยัทศัน์ (Vision)



การพฒันาพนัธุข์า้ว 
โดยใชเ้ครอืงหมาย
โมเลกลุชว่ยในการ

คดัเลอืก

การหาล าดบัเบสแหล่งพนัธุกรรมขา้วไทย
- Whole genome sequence
- Genotyping by sequencing

การคน้หายนี/QTLs
- QTL-seq
- GWAS

การพฒันาเครอืงหมายโมเลกลุแบบประสทิธภิาพสูง
- MassArray
- KASP

การคน้หายนีและ
พฒันาเครอืงหมาย
โมเลกลุเพือ่ชว่ยใน
การปรบัปรุงพนัธุ ์
ขา้ว

1. การค้นหาแหล่งพันธุกรรมผู้ให้ลักษณะ
- เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
- เกิดจากการเหนี่ยวน ากลายพันธุ์

2. การค้นพบยีนควบคุมลักษณะ
- การสร้างประชากรกระจายตัว
- การวางแผนที่ยีน
- การแสดงออกของยีน

3. ลักษณะท่ีสนใจศึกษา
- ความต้านทานต่างๆ

- ทนน้ าท่วม
- ต้านทานโรคไหม/้โรคขอบใบแห้ง
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

- คุณภาพหุงต้ม
- โภชนาการ

งานวจิยั

เทคโนโลยี
แกนกลาง

ความ
เชีย่วชาญ 4. การปรับปรุงพันธุข์้าว

- พันธุข์้าวนาน า้ฝน
- พันธุข์้าวนาชลประทาน
- พันธุข์้าวโภชนาการสูง



1. ข้าวเพื่อความมัน่คงทางอาหาร ข้าวเหนียว “กข6”
2. ข้าวเพ่ือการส่งออก หอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ105) ปทมุธานี1 ชยันาท1

สริุนทร1์ ฯลฯ
3. ข้าวโภชนาการสงู เพ่ือสขุภาพผูบ้ริโภค เจ้าหอมนิล ลืมผวั ฯลฯ

พนัธุข์้าวเป้าหมายในการปรบัปรงุพนัธุ์

ลกัษณะเป้าหมายในการปรบัปรงุ
1. ความหอม (Aroma) 
2. ทนน ้าท่วม (Flood tolerance; F)
3. ต้านทานโรคไหม้ (Blast resistance; BL)
4. ต้านทานโรคขอบใบแห้ง (Bacterial Blight resistance; BB)
5. ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล (Brown planthopper resistance;BPH)
6. ลกัษณะอ่ืนๆเช่น ทนแล้ง ทนเคม็



▪CNT1
FBB

ชยันาท1
(CNT1)

Rainfed Rice

สรุทินร ์ 1
(SRN1)

▪SRN1
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Irrigated RiceNutri -Rice FBBB = Flood + BPH + BB + BL
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Flood-BL+BPH

กข47
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1959 1977 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Waxy Rice

Time-line ท่ีใช้ในการปรบัปรงุพนัธุ์



ขา้วขาวดอกมะล ิ105 X ขา้วเจา้หอมนลิ

แผนผงัการพฒันาพนัธุข์า้วไรซเ์บอรร์ ี่

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

ผสมขา้มพันธุ์ อภชิาต,ิ จรญูศักดิ์

ปลกู F1 ปลอ่ยผสมตัวเอง

ปี พ.ศ.

2545

2545 จรญูศักดิ์

ปลกู F2 แบบตน้เดยีว คัดเลอืก
โดยใช ้MAS (cooking quality, 
anthocyanin) 

2545 จรญูศักดิ์

สมวงษ์

ปลกู F3 แบบ Pedigree selection
คัดเลอืกโดยใช ้MAS (cooking quality, 
blast resistance) รว่มกับการใช ้visual 
selection 

2546 อภชิาติ

สมวงษ์ , ธรียทุธ

ปลกู F4 แบบ Pedigree selection
คัดเลอืกโดยใช ้MAS (cooking 
quality, blast resistance) รว่มกับการ
ใช ้visual selection 

2547 อภชิาติ
สมวงษ์ , ธรียทุธ

ปลกู F5 แบบ Pedigree
selection

2547 อภชิาต,ิ จรญูศักดิ์

เปรยีบเทยีบผลผลติ F6
2548

เปรยีบเทยีบผลผลติ F72548

อภชิาต,ิ จรญูศักดิ์
ศริพัิฒน์

อภชิาต,ิ จรญูศักดิ์
ศริพัิฒน์

ไรซเ์บอรร์ี่

Pigmented enriched anthocyanin,
antioxidant, carotenoids, oryzanol,

vitamin E/B, folate, GABA 

x x x x x x x x x x



คณุคา่ทางวชิาการ

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร
จากการใช ้ค าคน้หา ‘ไรซเ์บอรร์ี’่  สบืคน้ สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร คน้หาขอ้มลู ในเวปไซตข์อง กรม
ทรัพยส์นิทางปัญญา (http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php)

พบการยืน่ จดสทิธบิัตร ผลติภัณฑแ์ปรรปูจากขา้วไรซเ์บอรร์ี ่จ านวน 39 รายการ
โดยมสีทิธบิัตรทีไ่ดรั้บการประกาศแลว้ จ านวน 18 รายการ

ผลงานตพีมิพ ์และเผยแพร ่อืน่ๆ
• ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่กระตุน้ใหม้กีารวจัิยทางโภชนบ าบดัในเชงิลกึ มกีารตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิจ านวน 
12 เรือ่ง

• มกีารเผยแพรง่านวจัิยและองคค์วามรูใ้น Wikipedia (https://th.wikipedia.org/wiki/ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่และ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Riceberry)

• มกีารเผยแพรค่วามรู ้ผา่นสือ่โทรทัศน,์ วทิย,ุ สือ่สิง่พมิพ,์ youtube ตา่งๆ มากมาย (จากการใช ้ค าคน้หา 

‘ไรซเ์บอรร์ี’่ บน youtube พบจ านวนถงึ 18,700 รายการ)

โครงการวจิยัตอ่ยอดจากขา้วไรซเ์บอรร์ ี ่โดยนกัวจิยัจากภายนอก 
• จากการสบืคน้ โครงการวจัิยทีท่ าวจัิยเกีย่วกับขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ผา่นระบบบรหิารจัดการงานวจัิย

แหง่ชาติ (https://www.nrms.go.th/public_SearchOnProject.aspx) พบโครงการจาก
มหาวทิยาลัยและสถาบันวจัิยท่ัวประเทศ ทีใ่ชข้า้วไรซเ์บอรร์ี ่ในการท าวจัิย จ านวนทัง้ส ิน้ 65 
โครงการ 



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์
แปรรปู 

จากขา้วไรซเ์บอรร์ ี่

ผลกระทบทาง
เศรษฐกจิ



มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดร้บัสทิธใินการผลติ, รวบรวมและ
จ าหนา่ยพนัธุข์า้วไรซเ์บอรร์ ี ่จากส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้เลขที ่
88/2560 และ 88/2561



เครือ่งหมายการคา้ 
ขา้วไรซเ์บอรร์ ี ่
(Riceberry)
ยืน่จดเครือ่งหมายการคา้ – ในประเทศไทย

– ในตา่งประเทศ
▪ Australia
▪ China
▪ Hongkong
▪ European Union
▪ United Kingdom
▪ Japan
▪ Taiwan
▪ Singapore
▪ USA
▪ Republic of Korea
▪ Malaysia



ข้าวไรซ์เบอร์รี่ : ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร



พันธุ์ข้าวเจ้า ไรซ์เบอรี่ และ สินเหล็ก ได้รับการรับการจดคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่



พันธุ์ข้าวเจ้า กข51 กข18 กข73 และ กข75 ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว

พันธุ์ กข73

พันธุ์ กข75

• พันธุ์ข้าวเจ้า กข75  ต้านทานโรคไหม้
• ลักษณะเด่นคือ ต้านทานต่อโรคไหม้ เหมาะส้าหรับปลูกในพื้นที่นาน้้าฝนที่เป็นที่

ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุเบากว่าพันธุ์ กข15 ประมาณ 5 วัน ผลผลิต
สูง คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี

• พันธุ์ข้าวเจ้า กข73 ข้าวเจ้าหอม ทนดินเค็มและต้านทานโรคไหม้ 
• ลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปรับตัวและทนทานดินเค็มต้านทานต่อโรค

ไหม้ในระยะกล้าในหลายพื้นที่ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุง
ต้มและรับประทานดี ข้าวสวยไม่ร่วน ไม่แข็ง ค่อนข้างนุ่ม และมีกลิ่นหอม

พันธุ์ กข18

พันธุ์ กข51

ได้รับการรับรองพันธุ์ 12
มีนาคม 2556

ต้านทานโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง
ได้รับการรับรองพันธุ์ 
19 สิงหาคม 2556

ได้รับการรับรองพันธุ์ 25
เมษายน 2560

ได้รับการรับรองพันธุ์ 25
เมษายน 2560

ทนน้้าท่วม ไวต่อช่วง
แสง



พนัธุข้์าวปรบัปรงุท่ีอยู่ระหว่างขอรบัรองพนัธุพื์ชขึน้ทะเบียน



ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ าท่วมและไม่ไวต่อช่วงแสง 

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ าท่วมฉับพลัน
• พัฒนาขึ้นโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
• มีคุณสมบัติทนต่อน้ าท่วมฉับพลัน
• คุณลักษณะเด่น ได้แก่ มีกลิ่นหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดท้ังปี ทนอยู่ใต้น้ าได้นาน 2-3 สัปดาห์       

อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน และมีผลผลิตข้าวเปลือก 800-900 กิโลกรัมต่อไร่



เชียงราย

น่าน

ล าปาง

เชียงใหม่ สกลนคร

ชัยภูมิ

บึงกาฬหนองคาย

บุรีรัมย์

อุบลราชธานี

ยโสธร

มหาสารคาม

ล าพูน

พะเยา

แพร่

ก าแพงเพชร

หนองบัวล าภู

มุกดาหาร

นครราชสีมา

นครพนม
เลย

พันธุ์ธัญสิริน (กข6 ต้านทานโรคไหม้)

ปี 2551 – 2557
❑ เกษตรกร 1,794
ครอบครัว 
❑ พืน้ทีป่ลกูกวา่ 6,630 ไร ่
❑ ไดผ้ลผลติรวมกวา่ 
31,315 ตนั



1. เพ่ือเป็นตวัช้ีวดัผลงานของหน่วยงาน
2. เพ่ือความมัน่คงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ข้าว” เป็นอาหารหลกั

ของประชาชน
3. เพ่ือป้องกนัต่างประเทศน าพนัธุข้์าวไปปลกูขายแข่งกบัเกษตรกรใน

ประเทศ

เหตผุลท่ีต้องจดคุ้มครองพนัธุข์้าวปรบัปรงุพนัธุ์



ข้าวไรซเ์บอร่ีปลกูในประเทศเพ่ือนบา้น







การขึ้นทะเขียนสายพันธุ์ใหม่
New plant variety registration 

The UPOV Convention accordingly establishes DUS (distinctness, uniformity and stability)

as criteria to be satisfied. The two other criteria are novelty, i.e., that the variety must be “new”

in the sense that it must not have been sold or disposed of to others during a specified period

prior to the filing date of the application, and the variety must be given a suitable denomination.

The grant of protection shall not be subject to any further or different conditions, provided that

the applicant complies with all the formalities and pays the required fees (Article 5).

The conditions for the grant of the breeder’s right are stated in Article 5 of the

UPOV Convention. The breeder’s right shall be granted where the variety is:

(i) new;

(ii) distinct;

(iii) uniform; and

(iv) stable.



ข้อยกเว้นในการ
บังคับใช้สิทธิใน
การปกป้องนัก

ปรับปรุงพันธุ์พืช
Exception to 
the breeders 

right

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf


https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf


They cut part from UPOV/EXN/EXC/1 
(Page 8)



They cut part from UPOV/EXN/EXC/1
(Page 9)



แผนภาพประกอบ
ค้าอธิบายเรื่องการขอ

อนุญาติใช้พันธุ์



ค้าขยายความเรื่องการคลอบคลุมถึงผลผลิตของสาย
พันธุ์ที่ได้รับการปกป้องสิทธิ์ (harvested material)

• ค้าขยายความเรื่องการใช้ที่ต้องได้รับ
การขออนุญาติจะมีผลเฉพาะการน้าไป
เป็นส่วนขยายพันธุ์เพื่อการส่งออก 
หรือใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น



ค้าขยายความเรือ่งส่วนขยายพันธุ์

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_ppm.pdf

https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_ppm.pdf


Improvement of Varieties 
(UPOV impact of PVP report)

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf
As noted above, it can be argued that breeders will not protect their new varieties unless their varieties have true market value and that, 
furthermore, the final assessment of the value of a variety is made by the user of the variety. However, the individual country reports have 
demonstrated some of the ways in which new, 18 protected varieties represent improvements. For example, in Poland, varieties must demonstrate that 
they are improved varieties in order to be included in the National List, a list of varieties of agricultural, vegetable and fruit plant species whose seed 
can be legally produced and marketed in Poland. 

In crops such as barley and potato, increased numbers of new, protected varieties have been associated with increased numbers of varieties on the 
National List. In Argentina, evidence of the improved performance of new, protected varieties has been found in crops such as wheat and soybean 
where the demand for new, protected varieties is shown by their increased proportion of the certified seed area, which has risen from 18% to 82% and 
35% to 94%, respectively, since the introduction of the UPOV-based PVP law and UPOV membership. Within the individual country reports a range of 
examples of varieties with improved features have been provided in the form of text boxes.

Therefore, the fact that, in general, breeders do not pursue protection on varieties which are unlikely to be successful or where 
protection is not important, would seem to offer further confirmation that the number of applications and titles are good indicators 
of the benefits of a PVP system

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf


The Benefits of Plant Variety Protection (page 24)
(UPOV impact of PVP report)

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf

In short, breeders are unlikely to release valuable varieties into a 
country without adequate protection. With access to such valuable 
foreign-bred varieties, domestic growers and producers have more 
scope to improve their production and also have more scope to 
export their products. It is also recalled that, as a consequence of the 
breeder’s exemption in the UPOV Convention, domestic breeders also 
gain access to valuable varieties for use in their breeding programs. 
This international aspect is an important means of technology transfer 
and effective utilization of genetic resources.

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf


The Benefits of Plant Variety Protection (page 24)
(UPOV impact of PVP report)

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf

The UPOV mission statement refers to “the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society”. 
Clearly, it is not possible to detail all the benefits, or even the range of benefits, to society of the introduction of new varieties of plants, 

because the scope is enormous. However, the range includes: economic benefits, for 
example through varieties with improved yield leading to reductions 
in the price of end-products for consumers, or improved quality, 
leading to higher value products with increased marketability; health 
benefits, for example through varieties with improved nutritional 
content; environmental benefits, for example through varieties with 
improved disease resistance or stress tolerance; and even pure 
pleasure, for example with ornamental plants. Society in this context means all society, and 

all members of society are consumers in some way. However, it is also recognized that farmers and growers are the deliverers of the 
benefits of new varieties to society and are also the first beneficiaries of new varieties which offer improved income through improved 
yields, improved quality and the opening-up of new market possibilities

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf


IMPLEMENTATION OF PLANT VARIETY PROTECTION (page 18)
(UPOV impact of PVP report)

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf

At the administrative level, UPOV provides guidance to legislators and authorities implementing PVP. At the technical level, an important role is 
the development of guidance for DUS testing, in particular in the form of guidelines for specific plant genera and species (Test Guidelines). 

The UPOV Convention (Article 12 of the 1991 Act) requires that a variety be examined for compliance with the distinctness, uniformity and stability criteria. 
The 1991 Act then clarifies that, “In the course of the examination, the authority may grow the variety or carry out other necessary tests, cause the growing 
of the variety or the carrying out of other necessary tests, or take into account the results of growing tests or other trials which have already been carried 
out”. That wording indicates that an authority may, for example, use one or more of the following arrangements: 
1) the authority conducts growing trials, or other tests, itself,
2) the authority arranges for another party / other parties to conduct the growing trials or other tests In such an arrangement, another party could include, 
for example, another UPOV member, an independent institute, or the breeder. This provision allows UPOV members to avoid the need to establish a DUS 
testing infrastructure. In the case of cooperation with another UPOV member, such arrangements allow, for example, PVP authorities to avoid the duplication 
of DUS testing work. 
3) the authority takes into account the results of growing tests or other trials which have already been carried out This possibility allows for UPOV members 
to accept DUS reports on varieties already examined by another UPOV member.

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_353.pdf


http://www.fao.org/3/a-y5714e.pdf



http://www.fao.org/3/a-y5714e.pdf





 

เอกสารมาท าความรู้จัก UPOV 
อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

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  
 
 

https://www.upov.int/about/en/


2 
 

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 ทีก่รุงปารีส ฝรั่งเศส ภายใต้ “อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” (International Convention for the Protection of New Varieties of 
Plants) ที่ต่อมาไดท้ าการปรับปรุงเมื่อปี 1972 1978 และ 1991 

พันธะกิจ UPOV “ให้และส่งเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในพืชพันธุ์ใหม่ เพื่อผลักดัน
การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ประโยชน์กับสังคม” 

UPOV จึงเป็นองค์กรที่ผลักดันด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
โดยการให้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มพีืชพันธุ์ใหม่ 

สมาชิก UPOV  ประกอบด้วย 74 ประเทศ และ 2 องค์การระหว่างประเทศ (ครอบคลุม 94 ประเทศ 
แสดงด้วยพื้นที่สีเขียว ในจ านวนนี้เป็นสมาชิก UPOV 1978 จ านวนเพียง 17 ประเทศ) 

 

 

https://www.upov.int/overview/en/upov.html
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 พัฒนาการของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

 

 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 ** 

 
 

https://www.upov.int/overview/en/variety.html
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ตอนที่ 2  ความต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Variety) 

https://www.upov.int/overview/en/improvement.html 

ท าไมเกษตรกรและผู้ปลูกจึงต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Variety) จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์พืชใหม่ (New Variety) การที่จะเป็น พันธุ์พืชใหม่  จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ เช่น 

คุณภาพที่สูงขึ้น  ผลผลิตที่ดีขึ้น  ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในการที่จะ

เพ่ิมผลผลิต คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ไม้ผล และป่าไม้ โดยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ๆ     

จึงกล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกเรานี้เกิดมาจากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่

เป็นพื้นฐานที่ส าคัญ 

 

 

 

https://www.upov.int/overview/en/improvement.html
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ตอนที่ 3  UPOV กับ ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ 
 
ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก UPOV      https://www.upov.int/overview/en/benefits.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษา - การปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed 
ความส าคัญและขนาดของการให้ประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืช จากตัวอย่างกรณี Rapeseed 

ในอดีตนั้น น้ ามันที่ได้จาก Rapeseed มีไว้ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรไอน้ า จนกระทั่งนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ไดน้ ามาท าการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนกลายเป็นพืชส าคัญทางการเกษตร โดยในล าดับแรก ได้ท าการปรับปรุงพันธุ์
ให้มปีริมาณสาร glucosinolate ลดลง จนสามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้ ต่อมานักปรับปรุง
พันธุ์พืชได้ท าปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณกรด erucic ลงมาจนท าให้สามารถใช้เป็นน้ ามันเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ได้ 
และในปัจจุบัน นักปรับปรุงพันธุ์พืชก าลังท าการปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีปริมาณกรด oleic เพ่ิมขึ้น
และลดปริมาณกรด linoleic ลง อันยังประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้นต่อผู้บริโภค 
 

 
 

ตัวอย่างประโยชน์ที่สังคมจะได้รับกรณีการปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed 

 
 

นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์พืชใหม่ 

เกษตรกร & ผู้ปลูก 

ผลิตผล 

ผู้บริโภค/อุตสาหกรรม 

https://www.upov.int/overview/en/benefits.html
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ตอนที่ 4  การที่จะได้รับการคุ้มครอง และนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders) 
 

 การทีพ่ันธุ์พืชท่ีจะได้รับการคุ้มครอง    https://www.upov.int/overview/en/protection.html 
UPOV ส่งเสริมด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชแก่สมาชิก ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

โดยการให้สิทธิคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีพืชพันธุ์ใหม่ เมื่อพันธุ์ได้รับการ
คุ้มครองจากสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช หากจะท าการผลิตพันธุ์เหล่านี้เพื่อการค้า จะต้องได้รับการอนุญาต
จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (The Plant breeder’s Rights - PBR) ออกให้โดยแต่ละ
ประเทศสมาชิก 

 ใครบ้างทีส่ามารถได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืช  https://www.upov.int/overview/en/breeder.html 
การคุ้มครองจะให้เฉพาะกับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่สร้างพันธุ์พืชใหม่เท่านั้น จะไม่ให้กับผู้อ่ืนใดที่ไม่ใช่นัก

ปรับปรุงพันธุ์พืช นักปรับปรุงพันธุ์พืชในค าจ ากัดความของ UPOV จะเป็นผู้ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด ตัวอย่างของ
นักปรับปรุงพันธุ์ เช่น เกษตรกร นักวิจัยทดลอง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น  สัดส่วนนักปรับปรุงพันธุ์พืชในแต่ละกลุ่มพืช เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

- กลุ่มพืชผัก : บริษัทเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานท้องถิ่น เกษตรกร บริษัทเก่ียวกับอาหาร หน่วยงานกลาง สหกรณ์การเกษตร 

- กลุ่มพืชอาหารหลัก : หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเก่ียวกับอาหาร เกษตรกร บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร 

- กลุ่มพืชผลไม้ : เกษตรกร หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร บริษัทเกี่ยวกับอาหาร 

- กลุ่มอ่ืนๆ เช่น เห็ด : บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทเกี่ยวกับอาหาร หน่วยงานกลาง หน่วยงานท้องถิ่น  เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร 

- กลุ่มไม้ดอกฯ : บริษัทเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร บริษัทเกี่ยวกับอาหาร หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง สหกรณ์การเกษตร 

https://www.upov.int/overview/en/protection.html
https://www.upov.int/overview/en/breeder.html


8 
 

ตอนที่ 5 ข้อยกเว้นสิทธิ และเงื่อนไข 
 

 ข้อยกเว้นในสิทธิที่ให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืช   https://www.upov.int/overview/en/exceptions.html 
 

ภาคบังคับ (Compulsory) ทางเลือก (Optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เงื่อนไขท่ีจะท าให้ได้รับความคุ้มครอง  https://www.upov.int/overview/en/conditions.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
               Distinctness                                             Uniformity                                               Stability 

               ความแตกตา่ง                                            ความสม ่าเสมอ                                           ความเสถียร 

 

ใช้ในการปรับปรุงพันธุพ์ืช 
“ข้อยกเว้นส าหรับการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืช” 

ใช้ในวัตถปุระสงค์เพื่อการ
ทดลอง เช่น ชาวสวนมือ
สมัครเล่น งานอดิเรก 

ใช้ในวัตถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชนส์่วนตนเองและเพื่อ
ยังชีพ รวมถึงไม่ใช่เพื่อการค้า 

การเก็บเมล็ดไว้ท าพันธุ์ 
(Farm save seed) 

Commercial farmers 

เป็นพนัธุ์ที่มีความใหม ่

Novelty 

การตัง้ช่ือพนัธุ์ 
Variety Domination 

ผา่นพิธีการ และจา่ยคา่ธรรมเนียม 
Formalities & Payment of Fees 

เป็นพนัธุ์ที่มีคณุสมบตัิ “DUS” 
Distinctness + Uniformity + Stability 

ความแตกตา่ง + ความสม ่าเสมอ + ความเสถียร 

https://www.upov.int/overview/en/exceptions.html
https://www.upov.int/overview/en/conditions.html
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ตอนที่ 6  ผลกระทบ 

https://www.upov.int/overview/en/impact.html 

จากการน าระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชของ UPOV ไปใช้สมาชิกของ UPOV พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่อไปนี้ คือ 

1. มีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้น 
2. มีพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงมากขึ้น 
3. มีจ านวนพันธุ์พืชใหม่ ๆ มากข้ึน  
4. นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความหลากหลายมากขึ้น (นักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชน นักวิจัยทดลอง) 
5. จากการทีมี่จ านวนพันธุ์พืชจากต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
6. มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดกับต่างประเทศมากขึ้น และ 
7. เกิดการปรับปรุงการเข้าถึงพันธุ์พืชต่างประเทศ และท าให้การปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศดีขึ้น 

หากท่านต้องการเอกสารเพ่ิมเติม ในเรื่องผลกระทบจากการมีการคุ้มครองพันธุ์พืชและการเข้าเป็นสมาชิกกับ 
UPOV จะหาอ่านเพ่ิมเติมได้ที่ “UPOV Report on the Impact of Plant Variety Production” (มีเอกสารให้
ตามค าร้องขอ)  https://www.upov.int/overview/en/impact.html 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upov.int/overview/en/impact.html
https://www.upov.int/overview/en/impact.html

