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กำหนดการสัมมนา 

CPTPP : เกษตรไทยเสียเปรียบจริงหรือ ? 
วันศุกร์ที่  19  มถิุนายน 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 สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิค 

 

10.40 น. – 11.40 น. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคำถามจากการถ่ายทอดสด 
11.40 น. – 12.00 น.     สรุปและปิดงาน   
12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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Press Kit ฉบับย่อ 

เพ่ือส่ือสารและท าความเข้าใจอนุสัญญา UPOV1991  
 
ค าถามที ่ 1 หากประเทศไทยเป็นสมาชกิ UPOV1991 เกษตรกรเก็บเมลด็พนัธุท์ีไ่ด้รับการขึน้ทะเบียนปกป้องสายพนัธุใ์หม่ได้
หรือไม่  
ค าตอบ ได ้ เกษตรกรสามารถเกบ็เมล็ดพนัธุม์าปลกูต่อไดใ้นพืน้ท่ีของตนเองเพื่อการยงัชีพ โดยไมต่อ้งขออนญุาตจากเจา้ของพนัธุท์ี่จดขึน้
ทะเบียนปกป้องพนัธุไ์ว ้ (มาตรา15.2) แต่หากเกษตรกรตอ้งการที่จะเก็บเมล็ดพนัธุเ์อาไวเ้พื่อท าการขยายพนัธุแ์ละขายเมล็ดที่ได ้หรือขาย
ส่วนขยายพนัธุส่์วนอื่นๆ (เช่น หน่อ กิ่ง) จะตอ้งขออนญุาตจากเจา้ของสายพนัธุก์่อน  
 
ค าถามที ่ 2 การน าเมลด็พนัธุท์ีข่ึน้ทะเบียนคุ้มครองสายพันธุไ์ปแลกเปลี่ยนกนัในชุมชนหรือในท้องถ่ินน้ันท าไดห้รือไม่ 
เกษตรกรจะมีความผิดหรือไม ่
ค าตอบไม่มีความผิด ในกรณีที่เกษตรกรตอ้งการท่ีจะแลกเปล่ียนเมล็ดพนัธุใ์นทอ้งถิ่นของตนเองเพื่อการยงัชีพ หรือเพื่อการบรโิภคใน
ครวัเรือน (subsistence farming)   
 
ค าถามที ่3 เกษตรกรสามารถน าผลผลิต เชน่ ข้าว ทีไ่ด้จากการใช้เมล็ดทีไ่ด้รับการคุ้มครองไปขายในตลาดได้หรือไม่ 
ค าตอบ ได ้ เพราะเกษตรกรซือ้เมล็ดพนัธุท์ี่ไดร้บัการคุม้ครองสายพนัธุใ์หม่ของนกัปรบัปรุงพนัธุอ์ย่างถกูตอ้ง ถือว่าเกษตรกรไดร้บัอนญุาต
ใหใ้ชเ้มล็ดพนัธุเ์พื่อการเก็บเก่ียวผลิตภณัฑเ์พื่อขายส าหรบัการบรโิภค (มาตรา 16) ได ้
 
ค าถามที ่4 สทิธิของนักปรับปรุงพันธุม์ีอะไรบ้าง 
ค าตอบ  ก่อนที่นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะไดร้บัการคุม้ครองนัน้ นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะตอ้งผ่านการตรวจสอบลกัษณะของสายพนัธุท์ัง้
ทางดา้นกายภาพ และพนัธุศาสตร ์เพื่อพิสจูนว์า่พนัธุท์ี่ขอรบัการคุม้ครองนัน้เป็นพนัธุใ์หม่โดยผ่านหลกัเกณด์งันี ้(มาตรา 5)  
1) ความใหม่ 2) ลกัษณะประจ าพนัธุท์ี่แตกตา่งจากพนัธุอ์ื่น 3) ความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธุ์ และ 4) ความคงตวัของลกัษณะ
ประจ าพนัธุ ์ โดยที่ความใหม่ของพนัธุพ์ืชนัน้ นบัจากวนัท่ียื่นค าขอคุม้ครองสิทธินกัปรบัปรุงพนัธุ ์ จะตอ้งยงัไม่มีการขายหรือแจกจ่ายสว่น
ขยายพนัธุ ์หรือส่ิงที่เก็บเก่ียวไดไ้ปใหแ้ก่บคุคลอื่น ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ส าหรบัการขอคุม้ครองในประเทศที่ยื่นจด หรือไม่เกิน 4 ปี ใน
กรณีพืชเกษตรทั่วไป หรือ 6 ปี ในกรณีพืชยืนตน้หรือไมเ้ถา ส าหรบัการคุม้ครองในประเทศอื่นที่เป็นภาคีสมาชิก UPOV 1991    

  เมื่อไดร้บัการคุม้ครองแลว้ นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะไดร้บัความคุม้ครองในทกุส่วนขยายพนัธุข์องสายพนัธุน์ัน้ๆ เพื่อป้องกนัไมใ่ห้
เกิดการน าสายพนัธุไ์ปขยายพนัธุเ์พื่อวตัถปุระสงคใ์นการลอก หรือปลอมแปลงสายพนัธุ ์ และน ามาขายลอกเลยีนแบบในตลาด หรือการ
เจตนาท าใหเ้กดิสายพนัธุใ์หม่ที่แตกตา่งจากสายพนัธุท์ี่ไดร้บัการคุม้ครองเพียงเล็กนอ้ยในเชิงรหสัพนัธุกรรมหรือกายภาพ (essential  
derived variety-EDV) เพื่อน าเมล็ดหรือส่วนขยายพนัธุม์าขายในตลาด  สิทธ์ิทัง้หมดนีร้วมไปถึงการเจตนาปลอมแปลงสายพนัธุเ์พ่ือการ
ส่งออก หรือน าเขา้มาในประเทศดว้ย (มาตรา 14) 
 
ค าถามที ่5 เกษตรกรจะถูกจับด าเนินคดีไหม หากท าการขายต่อเมลด็พนัธุพ์ชืทีไ่ด้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาของ 
UPOV1991 เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
ค าตอบ การด าเนินคดีเป็นความรบัผิดชอบของเจา้ของสิทธ์ิในสายพนัธุ ์ ท่ีจะสืบหาขอ้เท็จจรงิและตดัสินใจว่าด าเนินคดีหรือไม ่ ตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศที่เกิดเหตลุะเมดิ ทัง้นีก้ารด าเนินคดีที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่พิสจูนไ์ดว้่า ผูก้ระท าความผิดมี “เจตนา” หรือ 



 

 
3 

 

 

”ความพยายาม” ที่จะละเมิดเพื่อน าพนัธุค์ุม้ครองไปขายเป็นเมล็ดพนัธุ ์ ดงันัน้หากพิสจูนไ์ดว้่าการไดม้าซึง่เมล็ดพนัธุท์ี่เป็นขอ้สงสัยนัน้
เป็นไปโดยสจุรติ เกษตรกรเหล่านัน้ย่อมไดร้บัการคุม้ครองจากการด าเนินคดี 
 
ค าถามที ่6 บริษทัค้าเมลด็พนัธุร์ายใหญ่จะเข้าครอบครองตลาดเมลด็พนัธุแ์ละจะท าให้ราคาของเมล็ดพันธุส์ูงตามไปดว้ยจริง
หรือไม่  
ค าตอบ  UPOV 1991 ไม่มกีารก าหนดขอ้ตกลงในเรื่องของการก าหนดราคาเมล็ดพนัธุ ์ เจา้ของสายพนัธุส์ามารถปรบัราคาตาม
กลไกของตลาดและคณุภาพของสายพนัธุ ์เกษตรกรมีสิทธ์ิเลือกซือ้เมล็ดพนัธุท์ี่มใีนทอ้งตลาดไดต้ามใจชอบ 
 
ค าถามที ่7 บริษทัต่างชาตจิะเอาพันธุพ์ืชดั้งเดิมและพืชประจ าถ่ิน ของประเทศไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองสายพนัธุไ์ดห้รือไม่  
ค าตอบ ไม่ได ้ เพราะอนสุญัญา UPOV 1991 ไม่ครอบคลมุการคุม้ครองพนัธุพ์ชืดัง้เดมิ หรือพืชประจ าถิ่น จึงไม่มใีครสามารถน าพนัธุ์
เหล่านัน้ ไปจดคุม้ครองใหเ้ป็นสิทธิของตนเองได ้
 
ค าถามที ่8 UPOV1991 เปิดโอกาสให้บริษทัต่างชาติสามารถน าพันธุข์องไทยไปปรับปรุงพันธุแ์ลว้น ากลับมาขายในราคาแพง
ให้คนไทยซือ้ไดห้รือไม่  
ค าตอบ ค าถามนีต้อ้งแยกพิจารณาเป็น 2 ขัน้ตอนท่ีเก่ียวเนื่องกนัคือ การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการจ าหน่ายพนัธุท์ี่ไดร้บัการปรบัปรุง 

ขัน้ท่ี 1 การปรบัปรบัปรุงพนัธุ:์ UPOV 1991 ส่งเสรมิใหเ้กิดการตอ่ยอดปรบัปรุงพนัธุพ์ืชใหม้ีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการ
ของเกษตรกร ผูบ้รโิภค และส่ิงแวดลอ้มที่ด ีซึ่งประเทศตา่งๆ ที่ใหก้ารยอมรบัขอ้ตกลง UPOV1991 มีสิทธ์ิท่ีจะออกกฎหมายของตนเองให้
สอดคลอ้งกบักรอบของ UPOV 1991 โดยที่มีรายละเอยีดการบงัคบัใชห้รือขัน้ตอนปฏิบตัิที่เหมาะสมกบัประเทศของตน ดงันัน้การท่ีบริษัท
ต่างชาติหรือประชาชนไทยหรือชาติใดกต็าม จะสามารถน าพันธุพ์ืชของไทยไปปรับปรุงพนัธุไ์ด้หรือไม่และอย่างไรน้ัน ขึน้กับ
ข้อก าหนดทีป่ระเทศไทยจะตอ้งก าหนดขึน้ ซึง่หากเทียบกบัสถานการณปั์จจบุนั พ.ร.บ. คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 เปิดใหผู้ใ้ด
สามารถน าพนัธุพ์ืชเหล่านัน้ไปปรบัปรุงพนัธุไ์ด ้ โดยตอ้งมกีารแจง้และตกลงแบ่งปันผลประโยชนอ์นัจะเป็นผลลพัธจ์ากการปรบัปรุงพนัธุ์
กบัทางการของไทย และแมแ้ตใ่นส่วนของพนัธุพ์ืชใหม่ที่ไดร้บัการคุม้ครอง หากผูใ้ดสามารถต่อยอดปรบัปรุงพนัธุใ์หแ้ตกต่างไปจากเดิม
อย่างสิน้เชิงตามขอ้ก าหนดของการพิสจูนพ์นัธุ ์ผูน้ัน้สามารถน าพนัธุท์ี่ต่อยอดไดใ้หม่ไปขอรบัการคุม้ครองเป็นพนัธุใ์หมใ่นสิทธิของตน และ
สามารถใชป้ระโยชนใ์นสิทธิของตนได ้

ขัน้ท่ี 2 การจ าหน่ายพนัธุท์ี่ไดร้บัปรบัปรุง: UPOV 1991 เป็นขอ้ตกลงเพื่อคุม้ครองสิทธินกัปรบัปรุงพนัธุ ์แต่ไม่มีขอ้ก าหนดเรื่องการ
จ าหน่ายพนัธุแ์ต่อย่างใด ดงันัน้การท่ีจะจ าหน่ายอยา่งไรใหเ้ป็นธรรมกบัทกุฝ่าย จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัขอ้บงัคบักฎหมายอื่นเขา้มาก ากบัดแูล 
ซึ่งประเทศที่ใหก้ารยอมรบั UPOV 1991 มกีารส่งเสรมิใหเ้กิดกลไกการตลาด โดยส่งเสรมิการปรบัปรุงพนัธุอ์ย่างถกูตอ้งใหเ้กดิขึน้อย่าง
หลากหลาย เพื่อใหม้ีพนัธุใ์หม่จ านวนมากออกมาใหเ้กษตรกรเลอืก เนื่องจากยิง่มีตวัเลือกมาก เกษตรกรยิง่ไดร้บัประโยชนท์ัง้ดา้นราคา
และตวัเลือก 

 
 
 
 

 
ค าถามที ่9 UPOV1991 ท าใหค้วามหลากหลายทางชวีภาพลดลง หรือพืชท้องถ่ินดัง้เดิมหายไปจริงหรือ  
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ค าตอบ  ไม่จรงิ มีรายงานการศกึษาเรื่อง “การปรบัปรุงพนัธ์ุใหม่ท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพลดลงหรือไม่1” การศกึษาพบว่า
การพฒันาสายพนัธุใ์หม่ไม่ไดท้  าใหส้ายพนัธุด์ัง้เดิมหายหรือลดลงไป ในทางกลบักนัสายพนัธุท์ี่ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ สามารถถกูน าไป
พฒันาต่อยอดจากสายพนัธุท์ี่มกีารพฒันาจากสายพนัธุด์ัง้เดิมแลว้ ท าใหเ้กิดความหลากหลายมากขึน้ในแง่พนัธุกรรมของพืช  
 
ค าถามที ่10  จริงหรือไม่ ทีบ่ริษัทจะผูกขาดการขายเมลด็พนัธุเ์น่ืองจากระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพนัธุใ์น
อนุสัญญา UPOV1991 ก าหนดระยะเวลาถึง 20 ปี  
ค าตอบ  ไม่จรงิ บรษิัทไม่สามารถผกูขาดการขายเมล็ดพนัธุไ์ด ้ เพราะการขายเมล็ดพนัธุเ์ป็นไปตามกลไกการตลาด เกษตรกรมีสิทธ์ิ
เลือกซือ้เมล็ดพนัธุท์ี่มใีนทอ้งตลาดไดต้ามตอ้งการ หากเมล็ดพนัธุท์ี่ปรบัปรุงมาใหม่ไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรกส็ามารถ
เลือกซือ้เมล็ดพนัธุอ์ื่นๆ ไดเ้ช่นกนั  
 ในส่วนของก าหนดระยะเวลา 20 ปี UPOV1991 ค านึงถงึระยะเวลาการไดม้าซึง่สายพนัธุใ์หม่ ซึ่งปกติจะใชเ้วลาพฒันา  10-15 ปี 
ที่เจา้ของสายพนัธุจ์ะไดม้าซึ่งสายพนัธุใ์หม่ และยงัตอ้งใชเ้วลาอีกประมาณ 5 ปีในการประชาสมัพนัธุพ์นัธุใ์หเ้กษตรกรรบัทราบและ
ตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ระยะเวลาที่ก าหนดจงึเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหน้กัปรบัปรุงพนัธุส์ามารถไดร้บัผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็นก าลงัใจและมีทนุไปท างานวจิยัในการพฒันาและปรบัปรุงพนัธุใ์หม่เพิม่ขึน้ต่อไป  
 
ค าถามที ่11  หากเกษตรกรซือ้เมล็ดพันธุท์ีไ่ด้รับการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพนัธุไ์ปแล้วเกดิการกลายพนัธุใ์นแปลง 
เกษตรกรจะถูกด าเนินคดี จริงหรือไม ่
ค าตอบ ไมจ่รงิ การกลายพนัธุท์ี่เกิดจากเหตธุรรมชาติ เกษตรกรท่ีมีพนัธุก์ลายเหล่านัน้สามารถจ าหน่ายผลผลิตจากพนัธุเ์หล่านัน้ได้
ตามปกติ ส่วนในกรณีที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายเป็นเมล็ดพนัธุ ์ หากเกษตรกรผูน้ัน้มิไดม้ีเจตนาหรือความพยายามที่จะน าเอาพนัธุค์ุม้ครอง
มาโดยมิชอบ เกษตรกรผูน้ัน้ย่อมไดร้บัการคุม้ครองจากการถกูด าเนินคดี  

แต่หากนกัปรบัปรุงพนัธุเ์จา้ของสิทธิ สามารถพิสจูนไ์ดว้า่ ผูใ้ดมีเจตนาและ/หรือความพยายามที่จะน าเอาพนัธุค์ุม้ครองมาโดย       

มิชอบ หรือการลกัขโมยพนัธุ ์นกัปรบัปรุงพนัธุผ์ูท้รงสิทธิในพนัธุน์ัน้ ย่อมมีสิทธิที่จะพิจารณาด าเนนิคดีหรือไม่ เช่นเดยีวกบักรณีการละเมิด
หรือลกัทรพัยอ์ื่นๆ  
  

 
1 อา้งอิงจาก "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 ฉบับเตม็ 
จัดเตรียมโดย  

สมาคมเมล็ดพันธุพื์ชภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค (APSA)  
และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ทย (ThaSTA) 

เพ่ือใช้ในการส่ือสารและท าความเข้าใจเร่ืองอนุสัญญา UPOV1991  
 
 
ค าถามที ่ 1 หากประเทศไทยเป็นสมาชิก UPOV1991 แล้วเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุท์ีไ่ด้รับการขึน้
ทะเบียนปกป้องสายพันธุใ์หม่ได้หรือไม่  
ค าตอบ ได้ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุม์าปลูกต่อได้ในพืน้ทีข่องตนเองเพ่ือการยังชีพ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าของพันธุท์ีจ่ดขึน้ทะเบียนปกป้องพันธุไ์ว้ (มาตรา15.2) แต่หากเกษตรกรต้องการที่จะเก็บ
เมล็ดพันธุเ์อาไว้เพ่ือท าการขยายพันธุแ์ละขายเมล็ดทีไ่ด้ หรือขายส่วนขยายพันธุส่์วนอื่นๆ (เช่น หน่อ กิ่ง) 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสายพันธุก์่อน  
 
ทัง้นีเ้กษตรกรสามารถท ากิจกรรมขอ้ 1 และ 2 ดา้นลา่งได ้ เพราะการคุม้ครองสิทธิของนกัปรบัปรุงพนัธุภ์ายใต ้
UPOV1991 นัน้ ไม่ครอบคลมุถึงกิจกรรม ขอ้ 1 และ 2 ดงัต่อไปนี ้(มาตรา 15) 

1. การน าเมล็ดพนัธุห์รือส่วนขยายพนัธุไ์ปใชเ้พื่อกิจกรรมในพืน้ที่ของตนเองหรือไม่ไดน้ าสว่นขยายพนัธุไ์ปขยายต่อ
ในเชิงพาณิชย ์ 
ตัวอย่าง (ท าได้) ซือ้เมล็ดพนัธุม์ะเขือเทศที่ถกูปกปอ้งสายพนัธุใ์หม่มาปลกูในแปลง แลว้น าผลมะเขือเทศไป
ขายท่ีตลาด และขายโรงงานท าซอสมะเขือเทศ (แปรรูป) สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนญุาตเจา้ของพนัธุ์ 
ตัวอย่าง (ท าไม่ได้) ซือ้เมล็ดพนัธุม์ะเขือเทศที่ถกูปกปอ้งสายพนัธุใ์หม่มาปลกูในแปลง แลว้น าเมล็ดมะเขือเทศ
ที่ได ้ไปใสซ่อง ติดยี่หอ้ตวัเอง แลว้ขายในรา้น ถือว่าผิดกฎหมาย 
 

2. การน าเมล็ดพนัธุห์รือส่วนขยายพนัธุไ์ปใชเ้พื่อการทดสอบหรือวิจยัปรบัปรุงสายพนัธุใ์หม่ สามารถท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งขอนญุาตเจา้ของสายพนัธุ ์ แต่หากเมื่อใดสายพนัธุท์ี่ท  าการปรบัปรุงมาจากพนัธุท์ี่ท  าการขึน้ทะเบียนปกปอ้ง
สายพนัธุแ์ละตอ้งการน าส่วนขยายพนัธุม์าขายเพื่อการน าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ ตอ้งท าการขออนญุาตเจา้ของ
สายพนัธุ ์
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ข้อมูลอ้างอิง 
อา้งอิงมาตรา15 จาก UPOV1991 convention ฉบบัแปลภาษาไทยโดย UPOV 

มาตรา 15  
การยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ ์

 
(1) [การยกเวน้ที่เป็นการบงัคบั] สิทธินกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะไม่ขยายไปถึง 

(i) การกระท าที่ไดท้ าไปโดยสว่นตวั และไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการคา้ 
(ii) การกระท าที่ไดท้ าไปโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการทดลอง และ 
(iii) การกระท าที่ไดท้ าไปโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการปรบัปรุงพนัธุอ่ื์นๆ และยกเวน้เมื่อมีการด าเนินการตาม

บทบญัญัติในมาตรา 14 (5), การกระท าที่อา้งถึงในมาตรา 14 (1) ถึง 14 (4) ในส่วนที่เก่ียวกบัพนัธุอ่ื์นๆ ที่
กลา่วถึง 

(2) [ขอ้ยกเวน้ที่เป็นทางเลือก] ถึงแมว้่าจะมีมาตรา 14 อยู่แลว้ก็ตาม แต่ละภาคีสมาชิกอาจจะจ ากดัสิทธินกัปรบัปรุงพนัธุ์
ที่มีอยู่ในพนัธุใ์ดๆ ก็ได ้โดยการอนญุาตใหเ้กษตรกรใชผ้ลิตผลที่เก็บเก่ียวไดจ้ากการเพาะปลกูพนัธุค์ุม้ครอง หรือพนัธุ์
ที่ระบไุวใ้นมาตรา 14(5)(a)(i) หรือ (ii) ในพืน้ที่ของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นสว่นขยายพนัธุต่์อไปในพืน้ที่ของตนเอง ทัง้นี ้
ตอ้งอยู่ภายใตก้ารจ ากดัที่สมเหตผุล และเป็นการรกัษาผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของนกัปรบัปรุงพนัธุ์ 

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  

https://www.upov.int/edocs/infdocs/en/upov_inf_6.pdf
https://www.upov.int/about/en/faq.html
https://www.upov.int/overview/en/exceptions.html
https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
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ค าถามที ่ 2 การน าเมล็ดพันธุท์ีข่ึน้ทะเบียนคุ้มครองสายพันธุไ์ปแลกเปล่ียนกันในชุมชนหรือในท้องถ่ินน้ันท า
ได้หรือไม่ เกษตรกรจะมีความผิดหรือไม่ 
ค าตอบ 
 ไม่มีความผิด ในกรณีทีเ่กษตรกรต้องการทีจ่ะแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุท์ีเ่ก็บมาจากสายพันธุท์ีม่ีการจด
ปกป้องสิทธิ์ในท้องถ่ินของตนเองเพ่ือการยังชีพ หรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน (subsistence farming)  ใน
ลักษณะนีส้ามารถท าได้โดยทีไ่ม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสายพันธุ ์
 ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปเป็นประเทศทีม่ีเกษตรกรรายย่อยจ านวนมาก การขยาย
ความการน าไปใช้ในเชิงพาณิชยห์รือน าไปใช้ในท้องถ่ินของตนเองอาจมีความคลุมเครือ  ทางเหล่าสมาคม
เมล็ดพันธุภ์ูมิภาคยุโรป (Plantum, Euroseeds และ Oxfam) ได้ย่ืนเร่ืองต่อ UPOV เพ่ือตกลงในการจ าแนก
กิจกรรมของเกษตรกรรายย่อย โดยจะมีการพิจารณาในวันที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 อน่ึงเมื่อย้อนประวัติจากทาง UPOV ยังไม่เคยพบกรณีประเทศสมาชิกใช้กฎหมายคุ้มครองนักปรับปรุง
พันธุเ์พ่ือด าเนินการทางกฎหมายกับเกษตรกรรายย่อย (smallholder farmers)  
 

ขอ้มูลอา้งองิ  

• 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 – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upov.int/about/en/faq.html
https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf
https://www.upov.int/about/en/faq.html
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ค าถามที ่3 เกษตรกรสามารถน าผลผลิต เช่น ข้าว ทีไ่ด้จากการใช้เมล็ดทีไ่ด้รับการคุ้มครองไปขายในตลาดได้
หรือไม่ 
ค าตอบ  
 ท าได้ เพราะเกษตรกรซือ้เมล็ดพันธุท์ีไ่ด้รับการคุ้มครองสายพันธุใ์หม่ของนักปรับปรุงพันธุอ์ย่างถูกต้อง 
ถือว่าเกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุเ์พ่ือการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑเ์พ่ือขายส าหรับการบริโภค (มาตรา 
16) ได้ 
 
ค าถามที ่4 สิทธิของนักปรับปรุงพันธุม์ีอะไรบ้าง 
ค าตอบ ก่อนทีนั่กปรับปรุงพันธุจ์ะได้รับการคุ้มครองน้ัน นักปรับปรุงพันธุจ์ะต้องผ่านการตรวจสอบลักษณะ
ของสายพันธุทั์ง้ทางด้านกายภาพ และพันธุศาสตร ์ เพ่ือพิสูจนว์่าพันธุท์ีข่อรับการคุ้มครองน้ันเป็นพันธุใ์หม่
โดยผ่านหลักเกณด์ังนี ้(มาตรา 5)  
1) ความใหม่ 2) ลักษณะประจ าพันธุท์ี่แตกต่างจากพันธุอ์ื่น 3) ความสม ่าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ ์และ 4) 
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ ์ โดยทีค่วามใหม่ของพันธุพื์ชน้ัน นับจากวันทีย่ื่นค าขอคุ้มครองสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุ ์ จะต้องยังไม่มีการขายหรือแจกจ่ายส่วนขยายพันธุ ์ หรือส่ิงทีเ่ก็บเกี่ยวได้ไปให้แก่บุคคลอื่น ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ส าหรับการขอคุ้มครองในประเทศทีย่ื่นจด หรือไม่เกิน 4 ปี ในกรณีพืชเกษตรท่ัวไป หรือ 
6 ปี ในกรณีพืชยืนต้นหรือไม้เถา ส าหรับการคุ้มครองในประเทศอื่นทีเ่ป็นภาคีสมาชิก UPOV 1991    
 เมื่อได้รับการคุ้มครองแล้ว นักปรับปรุงพันธุจ์ะได้รับความคุ้มครองในทุกส่วนขยายพันธุข์องสายพันธุ์
น้ันๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการน าสายพันธุไ์ปขยายพันธุเ์พ่ือวัตถุประสงคใ์นการลอก หรือปลอมแปลงสาย
พันธุ ์ และน ามาขายลอกเลียนแบบในตลาด หรือการเจตนาท าให้เกิดสายพันธุใ์หม่ที่แตกต่างจากสายพันธุท์ี่

ได้รับการคุ้มครองเพียงเล็กน้อยในเชิงรหัสพันธุกรรมหรือกายภาพ (essential  derived variety-EDV) เพ่ือน า
เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุม์าขายในตลาด  สิทธิ์ทัง้หมดนีร้วมไปถึงการเจตนาปลอมแปลงสายพันธุเ์พ่ือการ
ส่งออก หรือน าเข้ามาในประเทศด้วย (มาตรา 14) ระยะเวลาทีไ่ด้รับความคุ้มครองคือ 20 ปีและ 25 ปี ส าหรับ
ไม้ยืนต้น 
 
ค าถามที ่5 เกษตรกรจะถูกจับด าเนินคดีไหม หากท าการขายต่อเมล็ดพันธุพื์ชทีไ่ด้รับการคุ้มครองตาม
อนุสัญญาของ UPOV1991 เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
ค าตอบ การด าเนินคดีเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสิทธิ์ในสายพันธุ ์ทีจ่ะสืบหาข้อเทจ็จริงและตัดสินใจว่า
ด าเนินคดีหรือไม่ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกิดเหตุละเมิด ทั้งนีก้ารด าเนินคดีทีเ่กิดขึน้ส่วนใหญ่เป็น
กรณีทีพิ่สูจนไ์ด้ว่า ผู้กระท าความผิดมี “เจตนา” หรือ ”ความพยายาม” ทีจ่ะละเมิดเพ่ือน าพันธุค์ุ้มครองไปขาย
เป็นเมล็ดพันธุ ์ ดังน้ันหากพิสูจนไ์ด้ว่าการได้มาซึ่งเมล็ดพันธุท์ีเ่ป็นข้อสงสัยน้ันเป็นไปโดยสุจริต เกษตรกร
เหล่าน้ันย่อมได้รับการคุ้มครองจากการด าเนินคดี 
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ค าถามที ่6 บริษัทค้าเมล็ดพันธุร์ายใหญ่จะเข้าครอบครองตลาดเมล็ดพันธุแ์ละจะท าให้ราคาของเมล็ดพันธุสู์ง
ตามไปด้วยจริงหรือไม่  
ค าตอบ  
 ข้อตกลงของ UPOV ไม่มีการก าหนดข้อตกลงในเร่ืองของการก าหนดราคาเมล็ดพันธุ ์ซึ่งเจ้าของสาย
พันธุส์ามารถปรับราคาตามกลไกของตลาดและคุณภาพของสายพันธุ ์เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกซือ้เมล็ดพันธุท์ีม่ี
ในท้องตลาดได้ตามความต้องการ และการตอบแทนในแง่ของผลผลิตทีไ่ด้จากสายพันธุท์ีซ่ือ้ไป ต้นทุนเมล็ด
พันธุถ์ือเป็นสัดส่วนเพียง 5 – 10% ของการลงทุนในการผลิต หากเมล็ดพันธุท์ี่ขายในตลาดมีราคาแพงขึน้แต่
สามารถให้ผลตอบแทนเชิงผลผลิตมากขึน้ เกษตรกรเหน็ก าไรในการขายผลผลิต หรือเห็นต้นทุนที่ลดลงใน
เร่ืองการใช้สารเคมีเน่ืองจากพันธุท์ีใ่ช้มีความต้านทานมากขึน้ เกษตรกรสามารถเลือกราคาเมล็ดพันธุไ์ด้ตาม
ผลก าไรทีจ่ะได้รับจากการลงทุนผลิตพันธุพื์ชชนิดน้ันๆ  
 ตัวอย่างจากประเทศเวียดนามแสดงถึงของราคาต้นทุนเมล็ดพันธุข์้าวกับผลตอบแทนทีเ่กษตรกรได้รับ
ระหว่างการใช้พันธุท์ีไ่ด้รับการคุ้มครองสายพันธุใ์หม่กับพันธุท์ีไ่ม่ได้รับการคุ้มครอง จะพบว่าแม้ว่าราคาเมล็ด
พันธุข์องสายพันธุท์ีไ่ด้รับการปกป้องสิทธิสายพันธุใ์หม่จะมีราคาสูงกว่าเดิม แต่เกษตรสามารถท าก าไรจาก
การขายผลผลิตข้าวได้มากกว่าเดิมอยู่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตวัอยา่งการเปรียบเทียบต้นทุน
และก าไรระหว่าง 

สายพนัธุท่ี์ได้รบัการคุ้มครอง 
กบั 

สายพนัธุท่ี์ไม่ได้รบัการคุ้มครอง 

สายพนัธุท์ีร่บัการคุม้ครอง สายพนัธุท์ีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครอง 

ราคาเมลด็พนัธุ์ขา้ว (ดอลล่าร ์/ 1กก) 

ราคาขา้วสารทีเ่กษตรกรขายได ้(เวยีดนามดอง / 1กก) 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ 1 เฮกเตอร ์(ดอลล่าร์) 

ขอ้ดขีองการใชส้ายพนัธุ์ที่
ไดร้บัการคุ้มครอง 

-คุณภาพดกีว่า ผลผลติมากกว่า 
-ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวน 
ทนโรคและแมลง 
-ลดค่าใชจ้่ายในการผลติ 
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ค าถามที ่7 บริษัทต่างชาติจะเอาพันธุพ์ืชดั้งเดิมและพืชประจ าถ่ิน ของประเทศไทยไปจดทะเบียนคุ้มครอง
สายพันธุไ์ด้หรือไม่  
ค าตอบ ไม่ได้ เพราะอนุสัญญา UPOV 1991 ไม่ครอบคลุมการคุ้มครองพันธุพื์ชดั้งเดิม หรือพืชประจ าถ่ิน จึงไม่
มีใครสามารถน าพันธุเ์หล่าน้ัน ไปจดคุ้มครองให้เป็นสิทธิของตนเองได้ 
 
ค าถามที ่8 UPOV1991 เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติสามารถน าพันธุข์องไทยไปปรับปรุงพันธุแ์ล้วน ากลับมา
ขายในราคาแพงให้คนไทยซือ้ได้หรือไม่  
ค าตอบ  ค าถามนีต้้องแยกพิจารณาเป็น 2 ขั้นตอนทีเ่กี่ยวเน่ืองกันคือ การปรับปรุงพันธุแ์ละการจ าหน่าย
พันธุท์ีไ่ด้รับการปรับปรุง 

ขั้นที ่ 1 การปรับปรับปรุงพันธุ:์ UPOV 1991 ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดปรับปรุงพันธุพ์ืชให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อมทีด่ี ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ให้การ
ยอมรับข้อตกลง UPOV1991 มีสิทธิ์ทีจ่ะออกกฎหมายของตนเองให้สอดคล้องกับกรอบของ UPOV 1991 โดย
ทีม่ีรายละเอียดการบังคับใช้หรือขั้นตอนปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับประเทศของตน ดังน้ันการทีบ่ริษัทต่างชาติหรือ
ประชาชนไทยหรือชาติใดก็ตาม จะสามารถน าพันธุพ์ืชของไทยไปปรับปรุงพันธุไ์ด้หรือไม่และอย่างไรน้ัน 
ขึน้กับข้อก าหนดทีป่ระเทศไทยจะต้องก าหนดขึน้ ซึ่งหากเทยีบกับสถานการณปั์จจุบัน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์
พืช พ.ศ. 2542 เปิดให้ผู้ใดสามารถน าพันธุพื์ชเหล่าน้ันไปปรับปรุงพันธุไ์ด้ โดยต้องมีการแจ้งและตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชนอ์ันจะเป็นผลลัพธจ์ากการปรับปรุงพันธุก์ับทางการของไทย และแม้แต่ในส่วนของพันธุพื์ชใหม่ที่
ได้รับการคุ้มครอง หากผู้ใดสามารถต่อยอดปรับปรุงพันธุใ์ห้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิน้เชิงตามข้อก าหนด
ของการพิสูจนพั์นธุ ์ ผู้น้ันสามารถน าพันธุท์ีต่่อยอดได้ใหม่ไปขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุใ์หม่ในสิทธิของตน 
และสามารถใช้ประโยชนใ์นสิทธิของตนได้ 

ขั้นที ่2 การจ าหน่ายพันธุท์ีไ่ด้รับปรับปรุง: UPOV 1991 เป็นข้อตกลงเพ่ือคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ ์
แต่ไม่มีข้อก าหนดเร่ืองการจ าหน่ายพันธุแ์ต่อย่างใด ดังน้ันการทีจ่ะจ าหน่ายอย่างไรให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
จ าเป็นต้องใช้หลักข้อบังคับกฎหมายอื่นเข้ามาก ากับดูแล ซึ่งประเทศทีใ่ห้การยอมรับ UPOV 1991 มีการ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการตลาด โดยส่งเสริมการปรับปรุงพันธุอ์ย่างถูกต้องให้เกิดขึน้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้มี
พันธุใ์หม่จ านวนมากออกมาให้เกษตรกรเลือก เน่ืองจากย่ิงมีตัวเลือกมาก เกษตรกรย่ิงได้รับประโยชนทั์ง้ด้าน
ราคาและตัวเลือก 
 
ค าถามที ่9 UPOV1991 ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง หรือพืชท้องถ่ินดั้งเดิมหายไปจริงหรือ  
ค าตอบ  ไม่จริง มีรายงานการศึกษาเร่ือง “การปรับปรุงพันธ์ุใหม่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
หรือไม่” การศึกษาพบว่าการพัฒนาสายพันธุใ์หม่ไม่ได้ท าให้สายพันธุด์ั้งเดิมหายหรือลดลงไป ในทางกลับกัน
สายพันธุท์ีไ่ด้รับการปรับปรุงใหม่ สามารถถูกน าไปพัฒนาต่อยอดจากสายพันธุท์ีม่ีการพัฒนาจากสายพันธุ์
ดั้งเดิมแล้ว ท าให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ในแง่พันธุกรรมของพืช อา้งอิงจาก "Genetic diversity trends in 
twentieth century crop cultivars: a meta analysis" (Theoretical and Applied Genetics 2010, 120:1241-1252)  
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ค าถามที ่10  จริงหรือไม่ ทีบ่ริษัทจะผูกขาดการขายเมล็ดพันธุเ์น่ืองจากระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุใ์นอนุสัญญา UPOV1991 ก าหนดระยะเวลาถึง 20 ปี  
ค าตอบ  ไม่จริง บริษัทไม่สามารถผูกขาดการขายเมล็ดพันธุไ์ด้ เพราะการขายเมล็ดพันธุเ์ป็นไปตามกลไก
การตลาด เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกซือ้เมล็ดพันธุท์ีม่ีในท้องตลาดได้ตามต้องการ หากเมล็ดพันธุท์ีป่รับปรุงมา
ใหม่ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรก็สามารถเลือกซือ้เมล็ดพันธุอ์ื่นๆ ได้เช่นกัน  
 ในส่วนของก าหนดระยะเวลา 20 ปี UPOV1991 ค านึงถึงระยะเวลาการได้มาซึ่งสายพันธุใ์หม่ ซึ่งปกติจะ
ใช้เวลาพัฒนา 10-15 ปี ทีเ่จ้าของสายพันธุจ์ะได้มาซึ่งสายพันธุใ์หม่ และยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปีในการ
ประชาสัมพันธุพั์นธุใ์ห้เกษตรกรรับทราบและตัดสินใจซือ้ ดังน้ันระยะเวลาทีก่ าหนดจึงเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือให้นักปรับปรุงพันธุส์ามารถได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นก าลังใจและมีทุนไป
ท างานวิจัยในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุใ์หม่เพ่ิมขึน้ต่อไป  
 
ค าถามที ่11  หากเกษตรกรซือ้เมล็ดพันธุท์ีไ่ด้รับการคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุไ์ปแล้วเกิดการกลาย
พันธุใ์นแปลง เกษตรกรจะถูกด าเนินคดี จริงหรือไม่ 
ค าตอบ ไม่จริง การกลายพันธุท์ีเ่กิดจากเหตุธรรมชาติ เกษตรกรทีม่ีพันธุก์ลายเหล่าน้ันสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตจากพันธุเ์หล่าน้ันได้ตามปกติ ส่วนในกรณีที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ ์ หากเกษตรกรผู้น้ัน
มิได้มีเจตนาหรือความพยายามทีจ่ะน าเอาพันธุค์ุ้มครองมาโดยมิชอบ เกษตรกรผู้น้ันย่อมได้รับการคุ้มครอง
จากการถูกด าเนินคดี  

แต่หากนักปรับปรุงพันธุเ์จ้าของสิทธิ สามารถพิสูจนไ์ด้ว่า ผู้ใดมีเจตนาและ/หรือความพยายามทีจ่ะ
น าเอาพันธุค์ุ้มครองมาโดยมิชอบ หรือการลักขโมยพันธุ ์ นักปรับปรุงพันธุผ์ู้ทรงสิทธิในพันธุน้ั์น ย่อมมีสิทธิที่
จะพิจารณาด าเนินคดีหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีการละเมิดหรือลักทรัพยอ์ื่นๆ  
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการกระจายเมล็ดพันธุข์องพันธุพ์ืชใหม่ ในประเทศเวียดนาม เปรียบเทยีบก่อนมีการคุ้มครองพันธุพ์ืช
ใหม่ และหลังจากมีกฎหมายคุ้มครองพันธุพ์ืชใหม่ 
  

เมลด็พนัธุม์คีุณภาพดขีึน้ 
เพราะการกระจาย 

เมลด็พนัธุม์รีะบบทีด่ขี ึน้ 

เมลด็
พนัธุม์ี
คุณภาพ
ต ่าและ 
ควบคุม
ยาก น 



 

 
 

 
กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม – รายได้ของเกษตรกรชาวเวียดนามเพิ่มขึน้ 24 % ตั้งแต่ปี 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนใบสมัครของผู้ย่ืนคุ้มครองสิทธนัิกปรับปรุงพันธุ ์ ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซียและเวียดนาม ตัง้แต่ปี 
2008 – 2017 ใบสมัครของประเทศเวียดนามเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญหลังจากเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV 1991 ขณะทีใ่บสมัคร
ของอกี 3 ประเทศมิได้เพิ่มขึน้มากนัก 
  



 

 
 

สิทธิในการเก็บเมล็ดพันธุข์องเกษตรกรเพ่ือน าไปขยายพันธุ ์เพาะปลูก แลกเปล่ียน และจ าหน่ายต่อ 

ประเภทของเกษตรกร ประเภทของพันธุพ์ืช จุดประสงคข์องการน าไปใช ้ ผลทางกฎหมาย 

เกษตรกรที่เพาะปลกู
เพื่อยงัชีพ 

พนัธุพ์ืชดัง้เดิม  
พนัธุพ์ืน้เมือง  
พนัธุพ์ืชของเกษตรกร 

เพื่อการอนรุกัษ์ เพื่อยงัชีพ ไม่อยู่ภายใตค้วามคุม้ครอง 
(เกษตรกรท าไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย) 

พนัธุพ์ืชจดทะเบียนปกป้อง เพื่อพฒันา ปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัพืน้ที่เพาะปลกู และ
เพื่อพฒันาคณุภาพชวีิต 

เกษตรกรสามารถท าได ้จากการไดร้บัการยกเวน้จากสิทธ์ินกัปรบัปรุงพนัธุ ์ซึ่งรวมถงึการ
กระท าเพื่อใชเ้ป็นการส่วนตวั และไม่มีวตัถปุระสงคท์างการคา้ 

เกษตรกรรายย่อย พนัธุพ์ืชดัง้เดิม  
พนัธุพ์ืน้เมือง  

เพื่อการอนรุกัษ์ และปรบัปรุงสายพนัธุ ์ พนัธุพ์ืชดัง้เดิม และพนัธุพ์ชืพืน้เมือง ไม่อยู่ภายใตค้วามคุม้ครอง (เกษตรกรจึงท าไดโ้ดย
ไม่หลกัการของ UPOV1991 และตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดปลีกยอ่ยของแต่ละประเทศ) 

พนัธุพ์ืชไดร้บัการคุม้ครอง เพื่อปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัพืน้ท่ีเพาะปลกู เกษตรกรท าได ้จากการไดร้บัการยกเวน้จากสิทธ์ินกัปรบัปรุงพนัธุ ์ 

พนัธุพ์ืชไดร้บัการคุม้ครอง ขยายพนัธุเ์พื่อเก็บเมล็ดพนัธุไ์วใ้ช ้โดยไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการอนรุกัษ์สายพนัธุ ์

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพนัธุข์องพนัธุท์ี่ไดร้บัการคุม้ครอง เพื่อใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี
ของตนเองได ้แต่ไม่สามารถน าไปจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนกบัผูอ้ื่น ยกเวน้ไดร้บัความ
ยินยอมจากนกัปรบัปรุงพนัธุผ์ูท้รงสิทธิในพนัธุค์ุม้ครอง 

เกษตรกรรายใหญ่ พนัธุพ์ืชดัง้เดิม  
พนัธุพ์ืน้เมือง  

เพื่อการอนรุกัษ์ และปรบัปรุงสายพนัธุ ์ ไม่อยู่ภายใตค้วามคุม้ครอง 
(เกษตรกรท าไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย) 

พนัธุพ์ืชไดร้บัการคุม้ครอง เพ่ือขยายพนัธุต์่อ (เก็บและใชสิ้ทธ์ิการเก็บเมล็ด
พนัธุข์องเกษตรกร) โดยไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการอนรุกัษ์
สายพนัธุ ์

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพนัธุข์องพนัธุท์ี่ไดร้บัการคุม้ครอง เพื่อใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี
ของตนเองได ้แต่ไม่สามารถน าไปจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนกบัผูอ้ื่น ยกเวน้ไดร้บัความ
ยินยอมจากนกัปรบัปรุงพนัธุผ์ูท้รงสิทธิในพนัธุค์ุม้ครอง 

 

Source: Euroseeds 



 

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/
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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 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


4 
 

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


7 
 

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
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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

