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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

-------------------------- 
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กิจกรรม   :  ผลกระทบของกฎหมายต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้

         ประโยชน์พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ผลกระทบของกฎหมายต่อแนวทางปฏิบัติ 

 ในการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on the Impacts of regulatory enforcement  

  of Local Domestic Plant Varieties 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายป่าน ปานขาว ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
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5. บทคัดย่อ 
 การศึกษา เรื่อง ผลผลกระทบของกฎหมายต่อแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
เป็นการศึกษาเพ่ือ วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการด าเนินงานบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พืช พ.ศ. 2542 ที่มีผลกระทบต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร และผู้มีส่วนได้-เสียอ่ืนๆ ศึกษา ผลกระทบของ
การบังคับใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกกฎหมายล าดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พืช พ.ศ. 2542 ให้สามารถปฏิบัติและใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมหากต้องมีการปรับตัว และเตรียมจัดท า
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มาตรการเพ่ือเยียวยาหรือรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทีเ่กี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการคุ้มครอง
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น โดยได้ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลง
ทางการค้าเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(CBD) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนชุมชน 
และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หนังสือและเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วยกร่างแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช หารือระดมความคิดเห็น 
ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง โดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์ เพ่ือประเมินข้อมูลผลกระทบที่กฎหมาย
ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชุมชน 5 ชุมชน แลว้ น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย มาเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เป็นไปได้ยาก เพราะว่า สาเหตุแรกชุมชนยังไม่เข้าใจกฎหมายเนื่องมาจากสถานที่ท่ีตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เข้าถงึ
ข้อมูลได้จ ากัด ชุมชนจึงไม่มีขบวนการการบริหารจัดการนวัตกรรมของตนให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย สาเหตุที่
สอง การบังคับใช้กฎหมายมีข้อจ ากัด มีสองแนวคิด แนวคิดที่หนึ่งความหมายของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็น
การก าหนดสมาชิกท่ีแคบยากแก่การพบพันธุ์พืชดังกล่าว แนวคิดท่ีสองการขึ้นทะเบียนชุมชนยากเพราะว่า
ก าหนดคุณสมบัติของชุมชนต้องมีพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเป็นองค์ประกอบ จึงยังไม่มีการข้ึนทะเบียนชุมชน ซ่ึง
จากการศึกษา ได้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบดังกล่าว ได้สองแนวทาง แนวทางท่ีหนึ่งไม่ต้องแก้
กฎหมาย เน้นการใช้เวลา การให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 
แนวทางท่ีสองก าหนดแนวทางแก้กฎหมายไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทาง 1) แก้ไขค านิยามของพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น เป็น “พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น” 2) แก้ไขให้การขึ้นทะเบียนชุมชนได้ง่ายขึ้น โดยแก้ไขคุณสมบัติของ
ชุมชนที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ต้องผูกติดกับพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แต่คงคุณสมบัติความเป็นชุมชนตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายอยู่ หากชุมชนดังกล่าว มีกิจกรรมร่วมกันอนุรักษห์รือพัฒนาพันธุ์พืชที่ไม่ปรากฏในท้องที่อ่ืน ก็
สามารถด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้ ในภายหลัง          

 
 
 
 
 
 
 

1/  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2940 7214  
2/  ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร  50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2940 5472  
3/  ส านักงานเลขานุการกรม  กรมวิชาการเกษตร  50 พหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2940 7452  
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6. ค าน า 
 พันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การการค้าโลก ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Right) หรือความตกลง TRIPs ที่ได้ก าหนดให้ประเทศภาคีองค์การการค้าโลกจะต้องให้ความ
คุ้มครองแก่พันธุ์พืช ไม่ว่าจะโดยระบบกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ (An 
Effective Sui Generic System) หรือทั้งสองระบบร่วมกัน มีผลท าให้ประเทศไทยต้องตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 โดยเลือกระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ
เป็นระบบกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย 2 ระบบกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย เป็น
ระบบกฎหมายที่น าระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช 2 ระบบมารวมไว้ด้วยกัน คือ ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช ที่มี
การคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders’ Right) และระบบการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน โดยระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้ง 2 ระบบมีที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ 
2 ฉบับ ดังนี้ 1) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for Protection of 
New Varieties of Plants หรือ UPOV) วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ ประเทศสมาชิกต้องให้ความ
คุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่นักปรับปรุงพันธุ์ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้โอกาสแก่นัก
ปรับปรุงพันธุ์ในการที่จะได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่และเพ่ือเป็นการรับรู้ถึงสิทธิในทางศีลธรรมของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้
ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นมาใหม่  2) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity) หรือ CBD วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ เพ่ืออนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและให้มีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ข้อตกลงนี้ได้ให้ความส าคัญ
กับเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  โดยวางหลักการเรื่องการน าทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์
ขึ้นมาใหม่ และยกเลิกแนวปฏิบัติเดิมที่ว่าทรัพยากรชีวภาพเป็นสมบัติของมวลมนุษย์  ซึ่งแนวคิดใหม่ที่
อนุสัญญาฯ  จัดท า คือ การให้ทรัพยากรชีวภาพเป็นสมบัติของประเทศ ดังนั้น การน าทรัพยากรชีวภาพไปใช้
ประโยชน์จึงขึ้นอยู่กับกฎระเบียบภายในประเทศนั้นๆ นอกจากนั้นอนุสัญญาฯ ยังได้วางหลักการเรื่องการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ หลักการนี้มีอยู่  3 ประการ คือ   
 1) การให้ประเทศเจ้าของทรัพยากรชีวภาพนั้นได้รับความยินยอมที่ได้แจ้งล่วงหน้าจากผู้ที่ต้องการใช้
ทรัพยากรชีวภาพ (Prior Informed Consent หรือ PIC) 
 2) การเจรจาตกลงเงื่อนไขการน าทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ระหว่างผู้จัดหาทรัพยากรชีวภาพกับ
ผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรชีวภาพ (Mutually Agreed Terms หรอื MAT 

 3) หนึ่งในเงื่อนไขการเจรจาตกลง คือ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร 
ชีวภาพนั้น ( Benefit Sharing) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้น าหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งสองฉบับ
มารวมกันโดยระบุไว้ ดังนี้ 
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 1. การคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ ได้มีการระบุไว้ใน มาตรา 33 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิ
แต่เพียงผู้ เดียวในการผลิต ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ฯลฯ 
 2. การคุ้มครองสิทธิของชุมชน ได้มีการระบุไว้ใน มาตรา 47 เมื่อได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้ว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น ฯลฯ และ มาตรา 48 ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัย เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าจะต้องท า
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น ฯลฯ 
 ระบบการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชและระบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ถือได้ว่า
เป็นแนวคิดและวิธีการที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันการศึกษาเรื่องกฎหมายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทยยังมีอยู่ในวงจ ากัด และรายงานและผลงานวิจัยการศึกษาสถานภาพและผลกระทบจาก
การใช้กฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก ท าให้ข้อมูลเรื่อง
การบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องดังกล่าวที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นยังไม่ชัดเจน  นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังขัดกับ
แนวความคิดหรือวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือสังคมไทยในหลายประการ ดังนั้น  การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาครัฐและชุมชน จึงจ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
เพื ่อหาแนวทางที ่เหมาะสมในการพ ัฒนากฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พ ืช ให ้เป ็น เครื ่องม ือที ่ส าค ัญ  มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้และมีแนวทางปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
ต่อไป  
 

7. วิธีด าเนินการ 
วิธีการ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลงทางการค้าเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา (TRIPs Agreement) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หนังสือและเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ยกร่าง แบบสอบถามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยการประชุมหารือระดมความคิดเห็น 
ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข  
 3. จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือประเมินข้อมูลผลกระทบที่กฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นมี
ต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จากแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก  
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5. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 6. สรุปผลและรายงานผลการศึกษา 
 
ระยะเวลาท าการทดสอง เริ่มต้น ตุลาคม 2553  และ สิ้นสุด กันยายน 2555  
สถานที่ท าการทดลอง ส านักผู้เชี่ยวชาญ   กรมวิชาการเกษตร  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  
  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร   
  กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ ส านักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตร 
  หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/บุคคลที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมือง 
   เฉพาะถิ่น 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลงทางการค้าเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา (TRIPs Agreement) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หนังสือและเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1) ข้อตกลงทางการค้าเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement) 
  กรณีของพันธุ์พืช ความตกลงทริปส์ก าหนดเป็นพันธกรณีว่าประเทศสมาชิก ขององค์การการค้าโลก
จะต้องให้การคุ้มครองโดยให้เป็นดุลยพินิจแต่ละประเทศว่า จะคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ระบบกฎหมายใด 
ระหว่างกฎหมายสิทธิบัตร (patents) กฎหมายหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ (an effective sui generis 
system) หรือจะคุ้มครองภายใต้กฎหมายทั้งสองลักษณะก็ได้ (any combination thereof) (จักกฤษณ์, 
2544) 
  2) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีข้อก าหนดเพื่อการส่งเสริมการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามมาตรา 8 (เจ) ก าหนดให้ภาคีต้องเคารพ ส่งเสริม รักษาและด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา นวัตกรรม  
ตลอดจนจารีตประเพณีของชุมชนพ้ืนเมืองหรือชุมชนท้องถิ่น ที่ปรากฏในการด าเนินชีวิตที่สืบทอดตาม
ประเพณี ซึ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Anon, 1992) 
 3) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และ กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึน
ทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์เพ่ือให้มี
พันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (นิรนาม, 2543) 
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การคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น นั้น มี ค าจ ากัดความ ที่ เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 3   ใน
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542  ได้แก่  "พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น"  หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชน
ใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  "ชุมชน"  หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง  และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้   "คณะกรรมการ "  
หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช "พนักงานเจ้าหน้าที่"  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  คุณสมบัติของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น คือ พันธุ์พืชที่จะขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (มาตรา 43) 
(1)  เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น  (2)  เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (นิรนาม, 2542) 

บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้
ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 43 อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ค าขออย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้  (มาตรา 44) (1)  พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และวิธีด าเนินการในการอนุรักษ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น (2)  รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน (3)  สภาพพ้ืนที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขต
พ้ืนที่ชุมชนและเขตติดต่อ การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (นิรนาม, 2542) ซึ่งกฎกระทรวง (เล่ม 123 ตอนที่ 33 ก ราชกิจจานุเบกษา  
29 มีนาคม 2549) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฉพาะถิ่น พ.ศ. 2549 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 และมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ หมวด 1 หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน ข้อ 1 
บุคคลจะร่วมกันขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย  (2) เป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะ (3) ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า  สิบปี และ  
(4) เป็นผู้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ประสงค์จะจดทะเบียนตาม  มาตรา 45 ข้อ 2 
การขอขึ้นทะเบียนชุมชน ให้สมาชิกชุมชนตั้งตัวแทนคนหนึ่งยื่นค าขอการแต่งตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้ท า
เป็นหนังสือ ข้อ 3 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนชุมชน ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิชาการเกษตรหรือ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณาค าขอขึ้น
ทะเบียนชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 4 เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียนชุมชนแล้ว ให้ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ถ้าเห็นว่าเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอด าเนินการส่งเอกสาร หลักฐานและรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน
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สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการยื่นเอกสาร  หลักฐาน และรายละเอียดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือได้ยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับค าขอ แล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้แก่ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นหรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่น พร้อมค าขอตามวรรคหนึ่ง 
หรือเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามวรรคสองถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้สั่ง
รับค าขอและเสนอค าขอดังกล่าวพร้อมความเห็นเบื้องต้นให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณาโดยเร็วข้อ 
5 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ได้รับค าขอตามข้อ 4 แล้ว  ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับขึ้นทะเบียนชุมชนตามค าขอ 
ให้แจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนชุมชนให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการพิจารณา ถ้าเห็นว่า
ควรรับขึ้นทะเบียนชุมชนตามค าขอ  ให้ออกหนังสือส าคัญการขึ้นทะเบียนชุมชนตามแบบ  คพ . 4 ท้าย
กฎกระทรวงนี้  

ตาม มาตรา 45  พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าว
แต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองให้
ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินแทนชุมชนดังกล่าวได้ เมื่อได้รับค าร้องจากชุมชนตาม
วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการ 
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัว
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสิทธิ
ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได้ (นิรนาม, 2542) 

มาตรา 46  การขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน และการออกหนังสือส าคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(นิรนาม, 2542) ซึ่งกฎกระทรวง (เล่ม 123 ตอนที่ 33 ก ราชกิจจานุเบกษา 29 มีนาคม 2549) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น พ.ศ. 2549 ก าหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ไว้ในหมวด 2 หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกร หรือสหกรณ์ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ กรมวิชาการ
เกษตร หรือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่
ชุมชนอยู่ในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง  ชุมชนดังกล่าวจะยื่นค าร้องขอต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 7 ค าขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้  (1) ส าเนาหนังสือส าคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน (2) 
หนังสือแสดงการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์  นั้น แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการจดทะเบียนแทน (3) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์  (4) เอกสารอื่น



8 
 

ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น
แล้วให้ ตรวจสอบค าขอ แหล่งก าเนิด คุณสมบัติของพืชที่จ าเป็น เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ถ้าเห็นว่าเอกสาร หลักฐานและ
รายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอด าเนินการส่งเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการยื่นเอกสาร หลักฐาน 
และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือได้ยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่รับค าขอแล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาให้ยื่นหรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเพ่ิมเติม แล้วแต่
กรณีในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นพร้อมค าขอตาม
วรรคหนึ่ง หรือเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตามวรรคสองถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ให้เสนอค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นพร้อมความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็วข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้รับค าขอแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นตามค าขอ ให้แจ้งการไม่รับจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเสร็จสิ้นการพิจารณาในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรรับจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามค า
ขอให้ประกาศค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ณ กรมวิชาการเกษตร และศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าคัดค้านภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศการยื่นค าคัดค้านให้
ระบุเหตุผล พร้อมทั้งแนบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดประกอบค าคัดค้าน โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าคัดค้านตาม
วรรคสอง ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ผู้ยื่นค าขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน  และหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ดังกล่าวประสงค์จะโต้แย้งค าคัดค้าน ให้ยื่นค าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้านเมื่อครบก าหนดเวลาที่ให้ยื่นค าโต้แย้งตามวรรคสามแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอค าคัดค้านพร้อมความเห็นประกอบค าคัดค้านต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว ข้อ 10 ในกรณีที่ไม่มี
ค าคัดค้าน ให้คณะกรรมการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ คพ. 6 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ 11 ในกรณีที่มีค าคัดค้าน และคณะกรรมการเห็นด้วยกับค าคัดค้าน ให้มีค าสั่งไม่รับ   
จดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับค าคัดค้าน  ให้สั่งรับจดทะเบียน
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น และออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ 
คพ. 6  

มาตรา 47  เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมีสิทธิ
แต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออก นอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่าย
ด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้ทรงสิทธิใน
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พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ (1) การ
กระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ 
(2)   การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระท าโดยสุจริต (3) การเพาะปลูก
หรือขยายพันธุ์ส าหรับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่
ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกิน
สามเท่าของปริมาณที่ได้มา (4) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า (นิรนาม, 2542) 

มาตรา 48  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
ดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องท าข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง 
และการท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ที่ได้รับ
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ท านิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน (นิรนาม, 2542) 

มาตรา 49  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นให้จัดสรร
แก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สิบ เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เป็นผู้ท านิติกรรมร้อยละยี่สิบการแบ่งผลประโยชน์ในระหว่าง
ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด  ๆ 
เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด (นิรนาม, 2542) 

มาตรา 50  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 31 มาใช้บังคับแก่อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม   อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง อาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้นยังประกอบด้วยลักษณะตาม
มาตรา 43 และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา 44 และมาตรา 45 การขอขยายอายุสิทธิและการ
อนุญาตให้ขยายอายุสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (นิรนาม, 2542) 

 มาตรา 51  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 36 และมาตรา 37 มาใช้บังคับกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น
โดยอนุโลม (นิรนาม, 2542) 
 4) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาระการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
 1) การแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ระหว่างกัน 
 การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันเมล็ดพันธุ์กันระหว่างญาติพ่ีน้อง ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดในช่วงของ
การเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก การแลกเปลี่ยนไม่ได้จ ากัดวงอยู่แค่เพียงภายในเครือญาติเท่านั้น การแลกเปลี่ยน
ภายในชุมชนที่ข้ามเครือญาติ หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน บางกรณีเป็นการแลกเปลี่ยนข้ามชาติพันธุ์เช่น 
ชาวกะเหรี่ยงบ้านผาผึ้งแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กับกลุ่มม้ง (วิเชียร, 2547)  ชาวขมุ บ้านห้วยจ้อได้แลกเปลี่ยน
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พันธุ์ข้าวเจ้าแม้ว พันธุ์ข้าวเจ้าเมี่ยน เป็นพันธุ์ข้าวที่ขมุแลกเปลี่ยนมาจากชาวม้งและเมี่ยนจากหมู่บ้านใกล้เคียง 
(เสถียร, 2547)  
 2) การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 
 การท านาในอดีต ของชาวไทยลื้อบ้านปางหัด ด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวแดงน้ าหมาก ข้าวดอกปุ๊ด ข้าวดอเหมย ข้าวบ่น้ าน้อย ข้าวบ่
น้ าหลวง ข้าวก๋าละวง ผักพ้ืนบ้าน เช่น ผักจุ่มป่า ผักแว่น เตา สมุนไพร เช่น หญ้าผมยุ่ง หญ้าเอ็นยืด หญ้าแห้ว
หมู ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการปลูกพืชในอดีตมีผลต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันพืช
เหล่านี้ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของระบบการผลิต พืชหลายชนิดหมดไปจากระบบนิเวศ
ดังกล่าว เช่น พันธุ์ข้าวที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่พันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มาจากภายนอก จากการส่งเสริมทาง
การเกษตรของรัฐ (เสถียร, 2547)   
 3) การคัดเลือกตามธรรมชาติ 
 ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสัญชาติญาณของการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด การดิ้นรนต่อสู้จาก
ภัยที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ ความร้อน ความหนาว ความชื้น การแข่งขันภายในชนิด หรือต่างชนิดกัน โดย
ธรรมชาติจะคัดเลือกให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนิเวศน์หนึ่งๆ มีชีวิตอยู่ได้อย่ างเหมาะสมกับสภาวะที่อยู่อย่างมีสมดุล
และถูกธรรมชาติคัดเลือกให้คงอยู่และขยายพันธุ์ได้ในสภาพนิเวศน์ธรรมชาติใดก็ตามก็จะมีความเหมาะสมกับ
สภาพนิเวศน์นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง (ชนวน, 2540)  การคัดเลือกตามธรรมชาตินั้น หากเกษตรกรน าพันธุ์พืชต่างๆ 
ม าท าการคัดเลือกซ้ าๆ ในสภาพไร่นาของตนเองตามหลักการของการคัดเลือกตามธรรมชาติก็จะท าให้เกษตรกร
ในแต่ละท้องถิ่นมีพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพตามธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน พันธุ์ต่างๆ
เหล่านั้นภายหลังคัดเลือกในไร่นาแต่ละคนแล้ว ก็จะเกิดความเหมาะสม ส าหรับวิธีการคัดเลือกพันธุ์ เช่นนี้
เกษตรกรไทยได้ท าการคัดเลือกพันธุ์กันมานานตั้งแต่โบราณหลายชั่วอายุคนจนได้พันธุ์พืชคุณภาพและปริมาณ
ที่ดีเฉพาะท้องถิ่นของแต่ละแห่ง เช่น ข้าวพันธุ์สังหยด พันธุ์ขาวมดริ้น พันธุ์เสาไห้ เป็นต้น (ชนวน, 2540)   
 
 2. ยกร่าง แบบสอบถามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยการประชุมหารือระดมความ 
คิดเห็น ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข 

ไดย้กร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนดังนี้ 
 1) ประเด็นการสอบถามถึงคุณสมบัติของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ดังนี้ 
ชนิดพืช ที่มาของพืช  ลักษณะของพันธุ์พืช การเก็บรักษาพันธุ์  ผู้ที่ปลูกพันธุ์นี้ และสถานที่ปลูก  
 2) ประเด็นการสอบถามถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ดังนี้ 
ชื่อชุมชน/กลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช จ านวนสมาชิก ขอบเขต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ระยะเวลาที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

 
3. จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้น าแบบสอบถามที่ได้ สอบถามผู้แทนชุมชน ผู้ประสานงาน และเกษตรกร ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
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1) นายสมชัย    อาศัยบุญ  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์หอมห่วงไชยา อยู่บ้านเลขที่ 61/1 ม.1  ต.ทุ่ง อ.
ไชยา  จ. สุราษฎร์ธาน ี
 2) ผู้ประสานงานชุมชนมลาบรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหยวก ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสะ จังหวัด
น่าน 
 3) ผู้ประสานงานชุมชนบ้านภูฟ้า ตั้งอยู่เลขท่ี 113 หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 
 4) ผู้ประสานงานชุมชนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
 5) ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนจันทร์รีสอร์ท  ซอยท่ามะขาม 20 ต.ท่า
มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 
 4. ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินข้อมูลผลกระทบที่กฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นมี
ต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จากแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก  

การศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกจากชุมชุนได้ผลดังนี้ 
 1) การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์หอมห่วงไชยา 

จากการศึกษาข้อมูลของการสอบถามเชิงลึก พบว่า นายสมชัย อาศัยบุญ ให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ปลูกข้าว
พันธุ์หอมห่วงไชยา เพียงแต่ผู้เดียวในพ้ืนที่  ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี โดยข้าวดังกล่าวมีลักษณะ ประจ า
พันธุ์ ได้แก่ การมีขนบนแผ่นใบ มีขนมาก สีของแผ่นใบ เขียว สีของกาบใบ เขียว ปลายใบตั้งตรง (ไม่ชัดเจน) สี
ของลิ้นใบ ขาว รูปร่างของลิ้นใบ ปลาย 2 แฉก สีของหูใบ ขาว สีของข้อต่อใบขาว สีของปล้อง เหลืองอ่อน สี
ของยอดเกสรเพศเมียขาว สีของปลายยอดดอกขาว สีกลีบรองดอกขาว หางข้าวไม่มี ความแข็งของล าต้น
อ่อนแอมาก มุมใบธงปานกลาง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น การโผล่พ้นรวงโผล่พ้นมาก ก้านรวง โค้งห้อยลง 
การแตกระแง้ ระแง้ถี่หรือมาก การแก่ของใบ ค่อนข้างแก่เร็ว การติดเมล็ดติดเมล็ดสมบูรณ์ การร่วงของ
เมล็ดร่วงน้อย การนวดง่าย สีเปลือกเมล็ด สีเหลืองสาแหลกสีน้ าตาล ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลลักษณะ
ประจ าพันธุ์แล้ว ไม่ปรากฏพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะข้างต้นในแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ มาก่อน  จากการสอบถามเกษตรกร 
ที่อาศัยอยู่ในพ้ีนที่ ต าบลทุ่ง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  แล้วพบว่าไม่มีผู้ใดปลูกข้าวพันธุ์หอมห่วงไชยา ข้อ
กฎหมาย ตามความในมาตรา 44   แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542  กล่าวว่า   บุคคลซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถ่ินฐาน และสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันโดยต่อเนื่อง   ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือ
พัฒนาพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น     และเป็นพันธุ์
พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่   จะเห็นได้ว่าข้าวพันธุ์หอมห่วงไชยาที่มีนายสมชัย  อาศัยบุญ เป็นผู้
ปลูกแต่ผู้เดียวในพ้ืนที่ ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยไม่มีผู้อื่นมีกิจกรรมร่วมปลูกด้วยในขณะนั้น  จึงขาด
คุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542   
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 2) การสัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนมลาบรี (ตองเหลือง) 
 ชุมชนมลาบรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหยวก ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสะ จังหวัดน่าน ชาวไทยชน
เผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) พอใจที่จะเรียกชื่อเชื้อชาติของตนเองว่า มระบรี มระหรือมรา Mrabri ซึ่งมีความหมาย
ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือคนที่อาศัยอยู่ในป่า ส าหรับเหตุผลทั่วไปของการเรียกชื่อชนกลุ่มนี้ว่า ผีตองเหลือง 
นั้น เนื่องจากชนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่เร่ร่อนหรือย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักแหล่ง บ้านหรือที่พักจะสร้าง
เป็นเพิง หลังคามุงด้วยใบตอง ใบปาล์ม ใบก้อ ใบหวาย ใบอ้อป่าหรือใบไม้ที่หาพบในป่า ขณะนั้น เป็นที่อยู่
อาศัยในระหว่างที่หาอาหาร แต่เมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นมีอาหารไม่พอเพียงกะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เพ่ือหาอาหาร
ต่อไป และเป็นความบังเอิญที่ว่าชาวบ้านในแถบนั้น เคยพบชนกลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างที่อยู่ และสังเกตว่าเมื่อใบไม้
ที่ใช้มุงหลังคาเปลี่ยนสีจากสีเขียว เป็นสีเหลือง พวกเขาจะย้ายหนีไป กอปรกับความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจจน
กลายเป็นลักษณะนิสัยของพวกเขาที่เชื่อว่าจะเป็นบาปหากพวกเขาได้พบกับคนจากพ้ืนที่ราบหรือคนแปลก
หน้าจากเผ่าอ่ืนที่ไม่เคยรู้จัก จะท าให้พวกเขาเกิดความไม่ไว้วางใจและความกลัวบาป จึงอพยพหลบหนี หรือ
หายตัวไปอย่างรวดเร็ว ราวกับเป็นผีหายตัวได้ พวกเขาจึงถูกเรียกชื่อว่า ผีตองเหลือง ดังนั้น ค าว่า ผี เป็นเพียง
อาอัปกิริยาเปรียบเทียบการอพยพย้ายที่อยู่อย่างรวดเร็วด้วยความช านาญพ้ืนที่ ปัจจุบัน เรื่องการรักษาโดยการ
ใช้ยาสมุนไพรได้เลือนหายไป ท าให้คนหลายคนไม่รู้จักสมุนไพรที่เคยใช้มากันแต่อดีต ไม่สบายก็ไปอนามัย ไป
โรงพยาบาล ใช้ยาแผนปัจจุบัน (นิรนาม , 2555) จากข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวร่วมกับการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบ
ว่า ชุมชนมลาบรีมักจะหาเก็บอาหารจากป่ามากิน เช่น หัวมัน และพืชอ่ืนๆ ที่เป็นอาหาร ซึ่งยังไม่มีความรู้ด้าน
การเกษตร จึงมีหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน (นิรนาม , 2555)   มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนาน่าน ได้สอนวิธีการเพาะกล้วยไม้ การน ากล้วยไม้มาติดกับกิ่งไม้  เพ่ือจ าหน่ายเป็นของที่ระลึก 
โดยให้ชื่อว่า มลาบรี ออร์คิด สวพ 1 น าถั่วพันธุ์ชนิดต่างๆ ไปให้ปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากวัชพืชเถา
เลื้อยใบกว้างตระกูลถั่ว โดยเก็บเถาที่อายุ 1 ปี ขึ้นไป มาลอกเปลือกออก และน าสีจากเปลือกไม้ที่ขึ้นใน
ธรรมชาติมาย้อมสี ก่อนน ามาถักเป็นย่ามและกระเป๋าเพ่ือจ าหน่ายในศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน จากข้อมูล
ดังกล่าวประกอบการสัมภาษณ์ พบว่า ชุมชนมลาบรีอาจจะมีคุณสมบัติเป็นชุมชนได้ แต่ยังไม่พบพันธุ์พืชที่มี
คุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
 3) การสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านภูฟ้า 
 ชุมชนบ้านภูฟ้า ตั้งอยู่ เลขที่  113 หมู่ที่  3 บ้านผาสุก ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (ข้าวไร่, ข้าวโพด, เลี้ยงวัว, สุกร, 
ไก่)  เพราะพ้ืนที่เป็นที่ลาดชัน มี่พ้ืนที่ราบเล็กน้อยสลับภูเขา จึงท าการเกษตรได้อย่างเดียว การท าการเกษตรไม่
ได้ผลเท่าที่ควรเพราะประชากรในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพที่ตนท าอยู่อีกทั้งต้องรอฝนตามฤดูกาล 
ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมได้แก่ การจักสานหวาย กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทาง
หลวง กลุ่มแปรรูปต่างๆ หาของป่า ฯลฯ เป็นต้น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีการอนุรักษ์ในชุมชน น้ าต้นกกชนิดหนึ่ง 
มาถักทอเป็นเครื่องใช้หลายชนิด น าดอกของวัชพืชใบแคบ “หญ้าก๋ง หรือหญ้าไม้กวาด” มาท าเป็นไม้กวาด 
(นิรนาม , 2555)  จากข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวร่วมกับการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบว่า ในพ้ืนนี้อาจจะมีคุณสมบัติ
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เรื่องของชุมชน คือ ประกอบด้วยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนะรรมร่วมกันมา ได้ร่วม
อนุรักษ์ หญ้าก๋ง แต่ขาดคุณสมบัติเรื่องของตัวพืชเองท่ีคาดว่าหญ้าก๋งนั้นจะมีอยู่ในชุมชนอ่ืนๆ ด้วย    

4) การสัมภาษณ์เกษตรกรในชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
 ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  เ ดิ ม เ ป็ น     
ราษฏรบ้านหนองค า โดยการน าของนายปิม  หอมดอกและได้เกิดเหตุการณ์ผู้น าถูกลอบท าร้ายและเสียชีวิต ท า
ให้ชาวบ้านต้องอพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยโก๋น อ าเภอทุ่งช้าง ปี พ.ศ. 2518 ฐานปฏิ บัติการห้วยโก๋นถูก
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โจมตีจนฐานปฏิบัติการแตก ชาวบ้านจึงอพยพไปอยู่บ้านหล่ายทุ่ง ต าบลบ่อน อ าเภอ
ทุ่งช้าง โดยการน าของนายก่ า ใจปิง ปี พ.ศ. 2526 ได้มีการกลับใจและมอบตัวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย ที่ต าบลห้วยโก๋น ชาวบ้านที่อพยพที่บ้านหล่ายทุ่งก็อพยพกลับมาอยู่ที่บ้านโป่งตม (บริเวณทิศ
เหนือของบ้านห้วยโก๋น) ด้วยบริเวณโป่งตมทุรกันดาร ห่างไกลเส้นทางคมนาคม และไกลโรงพยาบาล ชาวบ้าน
จึงได้ชักชวนกันอพยพอีกครั้ง มาตั้งอยู่บ้าน ณ ริมห้วยทรายขาว และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านห้วยทรายขาว 
และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านห้วยทรายข่าว ซึ่งขณะนั้นได้ขึ้นอยู่กับการปกครองผู้ใหญ่บ้านห้วยโก๋น คือ ผู้ใหญ่
กิ้ง และผู้ใหญ่เส็ง จนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดตั้งอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงแยกการปกครองมาขึ้นกับการ
ปกครองของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2541 บ้านห้วยทรายขาวได้แยกการปกครองจากบ้านห้วยโก๋นเป็น
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
คนแรก คือ นายโมง หอมดอก พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีการอนุรักษ์ในชุมชน ข้าวไร่ จ านวน 2 พันธุ์ คือ ข้าวดอและ
ข้าวปี โดยข้าวดอ นั้นปลูกเพ่ือให้ได้กินข้าวก่อนเพราะเก็บเกี่ยวได้ก่อน (นิรนาม , 2555) จากข้อมูลพ้ืนฐาน
ดังกล่าวและการสัมภาษณ์ พบว่า คุณสมบัติการเป็นชุมชนนั้นอาจเป็นได้ แต่อาจจะขาดคุณสมบัติในพันธุ์พืช
เพราะว่า ข้าวดังกล่าวอาจจะมีการแพร่กระจายเนื่องจากการย้ายถิ่น และการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

5) การสัมภาษณ์ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์กาญจนบุรี 
 ได้สัมภาษณ์นายอิศราวุธ ทองค า ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนจันทร์รีสอร์ท  
ซอยท่ามะขาม 20 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้ได้ก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแถบจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ โดยมีสมาชิกจ านวนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทางกลุ่มด าเนินการคือ เมื่อประมาณ
ปี 2540  ได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ อบเชย  มาปลูกไว้ที่บ้านสวนจันทร์รีสอร์ท ประมาณ  100 ต้น ซึ่งปัจจุบันมี
อายุ ประมาณ 5 ปี จากข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นและการสัมภาษณ์ พบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าพันธุ์พืชอบเชยที่รวบรวมไว้นั้น มีปรากฏในที่อ่ืนหรือไม่  
 

5. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อรับฟังความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ได้น าผลการสัมภาษณ์ มาสอบถามและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มย่อยซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการท่ี 
เกี่ยวข้อง ประกอบกับใช้ข้อมูลจากเอกสารที่ศึกษา   ซึ่งได้ข้อเสนอจากการศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น  ได้แก่ 
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  1) ข้อเสนอแนะไมต่้องแก้กฎหมาย 
 ประเด็นปัญหา จากการศึกษาขณะนี้ยังไม่พบพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามนิยาม แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   สาเหตุเพราะว่าชุมชนส่วนใหญ่ด าเนินวิถีชีวิตตามปกติ โดยไม่
ทราบว่าผลจากการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ตามประเพณี การพัฒนาพันธุ์ที่คัดเลือกตามธรรมชาติ  จนมีพันธุ์
พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ นั้นเป็นนวัตกรรม และไม่ทราบความเชื่อมโยงและวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 
กล่าวคือ ชุมชนไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายอย่างถ่องแท้ การเข้าถึงข้อมูลของชุมชนยังจ ากัดเพราะว่าที่ตั้งของชุมชน
ที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในที่การเดินทางไม่สะดวก จึงไม่วิธีการหรือกระบวนการใด ที่จะบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากกฎหมาย      
 ข้อเสนอแนะ  

- ไม่แก้กฎหมาย  
- บริหารจัดการเพื่อให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจถึง

เจตนารมณ์ของกฎหมาย และสิทธิที่พึงได้  
 ข้อดี  

- การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
- ชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกฎหมาย ส่งผลให้การตัดสินใจ

หรือการบริหารจัดการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง 
 ข้อเสีย 

- อาจจะต้องใช้เวลาและงบประมาณมาก จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมาย 
  
 2) ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้กฎหมาย 
 2.1) แนวทางท่ี 1 

 ปัญหา มีข้อจ ากัดเนื่องจาก ค านิยาม ของ “ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ” ตามมาตรา 3 แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีความเห็นว่าพันธุ์พืชของชุมชนนั้น มักจะขาดคุณสมบัติ
ความเป็นพันธุ์พืช ที่มีความคงตัว และมีความสม่ าเสมอ    
 ข้อเสนอแนะ 

- แก้กฎหมายและกฎกระทรวงดังนี้ 
มาตรา ๓  
เนื้อหาเดิม:  "พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น"  หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชน 

ใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  

เนื้อหาใหม่:   "พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น"  หมายความว่า พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชน 
หนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 เหตุผล: หากใช้ค าว่าพันธุ์ จะเป็นการก าหนดกรอบที่แคบลงเพราะพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น
บางพืชยังไม่จัดว่าเป็นพันธุ์เพราะว่าขาดความคงตัว และความสม่ าเสมอ 
  2.2) แนวทางท่ี 2 
  ประเด็นปัญหา จากการศึกษา พบว่า การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนชุมชนนั้น 
ต้องเป็นผู้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ประสงค์จะจดทะเบียน ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่ง
เมื่อ ก าหนดโดยใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการข้ึนทะเบียนชุมชน การบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงยังไม่เข้าใจจึงยังไม่สามารถบริหารจัดการองค์ประกอบได้ กล่าวคือ ตามปกติ
วิถีชีวิตของชุมชน มีการแบ่งปันพันธุ์พืชซึ่งกันและกัน พันธุ์พืชจึงแพร่กระจายออก บนพื้นฐานของการไม่เข้าใจ
ข้อกฎหมาย การที่ชุมชนนั้นจะมีคุณสมบัติครบคือมีพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องทีใดท้องที่หนึ่งนั้นจึงเป็นไปได้
ยาก   
 ข้อเสนอแนะ 

- แก้กฎหมายและกฎกระทรวงดังนี้ 
 หลักการ  

ก) ก าหนดคุณสมบัติของชุมชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนชุมชนโดยไม่ต้องผูกติดกับพันธุ์พืชพ้ืนเมือง 
เฉพาะถิ่น  

ข) ก าหนดคุณสมบัติของชุมชนที่จะยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ดังนี้ ชุมชนที่จะ 
ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น นั้น ชุมชนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามเงื่อนไข ตาม ก) และมีพันธุ์
พืชที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 43 คือ เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักร และ
เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งมีความประสงค์ที่ยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งเงื่อนไขเป็นไป ตาม
มาตรา 45  
 เป็นการก าหนดคุณสมบัติของชุมชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนชุมชนโดยไม่ต้องผูกติดกับพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น กล่าวคือ จะท าให้ชุมชนสามารถข้ึนทะเบียนได้ โดยมีองค์ประกอบของชุมชนครบ คือ 
บุคคลบรรลุนิติภาวะ ตั้งถิ่นฐาน สืบทอดระบบวัฒนธรรม ได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งหากชุมชน
นั้น ได้มีกิจกรรมดังกล่าวกับพันธุ์พืช ที่มคีุณสมบัติตามมาตรา 43 ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นตามมาตรา 45 ได้ หากชุมชนใดยังไม่มีพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว ก็ไม่มีคุณสมบัติในการยื่นขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้ แต่ชุมชนนั้นสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนชุมชนได้ และได้รับสิทธิตาม
กฎหมายทุกประการ ซึ่งรายละเอียดของการแก้เนื้อหาของกฎหมายและกฎกระทรวงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  มาตรา 44 
   เนื้อหาเดิม: บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย

ต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 43 อาจขอขึ้นทะเบียน
เป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที ่
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  เนื้อหาใหม่: บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืช อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ 

  ประเด็น เป็นการตัดเนื้อหาออกเพ่ือไม่ต้องเชื่อมโยงชุมชนกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ท าให้
คุณสมบัติของชุมชนที่สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องผูกไว้กับพันธุ์พืช แต่มีคุณสมบัติเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์
พืช ครบถ้วน  

  กฎกระทรวง 
 เนื้อหาเดิม: ..... แล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกัน

อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่ เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ 

 ค าขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (1)  พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และวิธีด าเนินการในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น 
 (2) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน 
 (3)  สภาพพ้ืนที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพ้ืนที่ชุมชนและเขตติดต่อ  
 (4) เป็นผู้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ประสงค์จะจดทะเบียน 
เนื้อหาใหม่: ..... แล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกัน

อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืช อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็น
หนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ 

    ..... แผนที่สังเขปแสดงเขตพ้ืนที่ชุมชนและเขตติดต่อ  
  (4) เป็นผู้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช 

ประเด็น เป็นการตัดเนื้อหา “ เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓” และ  ”พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่
ประสงค์จะจดทะเบียน” ใน (4) ออก เป็นการก าหนดคุณสมบัติของชุมชนโดยไม่ผูกไว้กับพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นแก้ไขให้สอดคล้อง ตามมาตรา 44 

 ตามมาตรา 45 
  เนื้อหาเดิม: พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่

ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองให้
ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้ 

 เนื้อหาใหม่: พันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา 43 และชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์หรือพัฒนา
พันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขต
ปกครองให้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้ 

 ประเด็น เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้  
ขึ้นมาใหม ่ต้องมี 2 องค์ประกอบ คือ  
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1) ชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช (ตามมาตรา 44 ใหม)่ 
2) คุณสมบัติพันธุ์พืช มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 43 และชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์หรือ

พัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว 
 ข้อดี 

- เป็นการก าหนดคุณสมบัติของชุมชนขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นไปตามเจตารมณ์ของกฎหมาย โดย
ไม่ต้องผูกไว้กับคุณสมบัติของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  ท าให้การขึ้นทะเบียนชุมชน
สามารถท าได้ง่ายขึ้น และยังคงสิทธิตามกฎหมายเดิม 

-    ไม่ต้องตีความหรือมีการบัญญัติกฎหมายล าดับรองเพ่ิมเติมเพราะการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายแม่บท 

   -    ได้ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการขึ้นทะเบียนชุมชนตามกฎหมายในระยะเวลาสั้น 
  6. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง สามารถสรุป
เป็นประเด็นและรายงานผลการศึกษาดังนี้ 
 1) จากการศึกษา เกี่ยวกับพันธุ์พืช พบว่า ยังไม่มีพันธุ์พืช ที่มีคุณสมบัติของพันธุ์พืช ตามนิยามของ 
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยมีข้อสังเกต 
ดังนี้  
 กรณีท่ี 1 พันธุ์พืชที่ศึกษา มีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืช แต่ก็ขาดคุณสมบัติ ในประเด็น มีอยู่ในท้องที่ใด
ท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักร  
 กรณีท่ี 2 พันธุ์พืชที่ศึกษา พบว่า อาจะมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายใน
ราชอาณาจักร (จากการส ารวจเบื้องต้นซึ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไป)   แต่ขาดคุณสมบัติ มาตรา 44 ใน
กรณีบุคคลที่ครอบครองพันธุ์พืชดังกล่าว มีเพียง 1 คนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ  และขาดจุดเชื่อมโยงการมี
กิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์กับชุมชน    
 กรณีท่ี 3 พบว่าบางชุมชนอาจจะมีพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ก าลังพัฒนาให้เป็นพันธุ์พืช ซึ่งจะ
ไม่มีปรากฏในพ้ืนที่อ่ืนๆ แต่การพัฒนาของชุมชนนั้นไม่มีเจตนาที่จะเก็บไว้เป็นส่วนของตัวเองจึงให้ส่วน
ขยายพันธุ์ไปยังชุมชนอื่น จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบพันธุ์พืชนั้นได้ทั่วไป  
  2) จากการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พบว่า ได้เสนอข้อแนะน า
ไว้ 2 ประเด็น 1) ไม่มีการแก้กฎหมาย เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย 2) แก้กฎหมาย แบ่งเป็น 2 
แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง แก้ค าจ ากัดความ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็น พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แนวทางที่สอง  
แก้ไขให้สามารถข้ึนทะเบียนชุมชนได้ง่ายขึ้นโดยแก้ไขคุณสมบัติของชุมชนที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ต้องผูกติดกับ
คุณสมบัติของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แต่ยังคงความเป็นชุมชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่          
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. ได้ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลงทางการค้า
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หนังสือและเอกสารทางวิชาการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
 2. ได ้ (ร่าง) แบบสอบถามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยการระดมความคิดเห็น ทดลองใช้
ในกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข ตามภาคผนวกท่ี 1 
 3. ไดข้้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวอย่างชุมชน 
จ านวน 5 ชุมชน แล้วน าข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือประเมินข้อมูลผลกระทบที่กฎหมายด้านการคุ้มครอง
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นมีต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
 4. ได้ข้อเสนอแนะการแก้ไขผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งได้
จากน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จนกระทั้งได้
ข้อเสนอแนะผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า 
ปัญหาการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเป็นไปได้ยาก เพราะว่า สาเหตุที่หนึ่งมาจากชุมชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย
เนื่องมาจากสถานที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เข้าถึงข้อมูลได้จ ากัด ชุมชนจึงไม่มีขบวนการการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของตนให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย สาเหตุที่ 2 ข้อจ ากัดของกฎหมาย ซ่ึงมีสองแนวคิด ตามแนวคิดท่ี
หนึ่งความหมายของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็นการก าหนดสมาชิกที่แคบยากแก่การพบพันธุ์พืชดังกล่าว 
ข้อจ ากัดของกฎหมายตามแนวคิดท่ีสอง การข้ึนทะเบียนชุมชนยากเพราะว่า กฎหมายก าหนดคุณสมบัติของ
ชุมชนโดยมีพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเป็นองค์ประกอบ จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนชุมชนในขณะนี้ และจากการ
ทดลอง ได้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาของผลกระทบดังกล่าว สามารถสรุปได้เป็นสองแนวทาง แนวทางท่ีหนึ่ง
ไม่ต้องแก้กฎหมาย เน้นการใช้เวลา การให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้อง แนวทางที่สองก าหนดให้แก้กฎหมายประกอบด้วย 2 แนวทาง 1) แก้ไขค านิยามของพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น เป็น “พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น” 2) แก้ไขให้สามารถขึ้นทะเบียนชุมชนได้ง่ายขึ้นโดยแก้ไขคุณสมบัติของ
ชุมชนที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ต้องผูกติดกับคุณสมบัติของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แต่ยังคงความเป็นชุมชนตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่      
     

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    
   การศึกษาผลกระทบของกฎหมายต่อแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบดังกล่าว สองแนวทาง แนวทางท่ีหนึ่งไม่ต้องแก้กฎหมาย เน้นการ

ใช้เวลา การให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง แนวทางที่สอง

ก าหนดแนวทางแก้กฎหมายไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทาง 1) แก้ไขค านิยามของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็น 
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“พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น” 2) แก้ไขให้การขึ้นทะเบียนชุมชนได้ง่ายขึ้น โดยแก้ไขคุณสมบัติของชุมชนที่ยื่นขอขึ้น

ทะเบียนไม่ต้องผูกติดกับพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แต่คงคุณสมบัติความเป็นชุมชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่ 

หากชุมชนดังกล่าว มีกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่ไม่ปรากฏในท้องที่อ่ืน ก็สามารถด าเนินการ

ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้ ในภายหลัง      

จากผลการทดลองที่ได้ สามารถน าไปขยายผล ดังนี้ 

1. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายด้านการ 

คุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการพัฒนากฎหมาย ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ต่อไป 

      
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นายสมชัย    อาศัยบุญ  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์หอมห่วงไชยา นายอิศราวุฒ ทองค า 
และสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี  ผู้ประสานงานและสมาชิกชุมชนมลาบรี ผู้ประสานงานและสมาชิกชุมชน
บ้านภูฟ้า ผู้ประสานงานและสมาชิกชุมชนบ้านห้วยทรายขาว เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   เกษตรอ าเภอ 
บ่อเกลือ เกษตรอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ทั้งส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืชและกรมวิชาการเกษตร  
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13. ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถามชุมชน 
ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนของชุมชน 
 1) ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อมูล        
 2) ชื่อชุมชน    
  3) สถานที่ตั้งชุมชน    
 4) สมาชิกของชุมชน จ านวน    
 5) กิจกรรมของชุมชน   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 6) พันธุ์พืชที่ชุมชนอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์   
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ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
1. ท่านทราบว่ามีกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือไม่   

 ทราบ   ไม่ทราบ     
 

2. ท่านทราบข้อมูลด้านการคุ้มคองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นด้วยวิธีใด (หากตอบทราบในข้อ 1) 
   
   
   

 
3. ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นอย่างไร 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


