การเข้ าถึงและการแบ่ งปันผลประโยชน์ จากการใช้ พนั ธุ์พชื พืน้ เมืองทัว่ ไปและพันธุ์พชื ป่ า
เพือ่ ใช้ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒
Research and Development Programme on Access and Benefit Sharing for the
Commercial Utilization of General Domestic Plant Varieties and Wild Plant Varieties
under Plant Varieties Protection Act 2001 (B.E. 2542)
เบญจวรรณ จารู ญพงษ์ 1 สุรไกร สังฆสุบรรณ์ 2 ชนภัทร วินยวัฒน์ 3
เรื องสิ ทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ 4 บุปผา เตชะภัทรพร 5 ธนิต ชังถาวร 5
เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 6 วินยั เพชรบุรี 7 จารุ วรรณ จาติกเสถียร 1
ป่ าน ปานขาว 1 ชุติมา รัตนเสถียร 1 ธิดากุญ แสนอุดม 1

บทคัดย่ อ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายเฉพาะที่นอกจากจะให้ความคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญาต่อพันธุ์พืชใหม่แล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายในการอนุ รักษ์และการป้ องกันการฉกฉวยทรัพยากร
พันธุ กรรมพื ชที่ มี อยู่แล้วในประเทศไทยด้วย เพราะ ได้บรรจุ หลักการเรื่ องการเข้าถึ งและการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชี วภาพของอนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพไว้รวมกับหลักการ
คุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ โดยกาหนดไว้ในมาตรา 52 ว่า การเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืชหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของพืชเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อประโยชน์ทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่มีอานาจหรื อจากผูเ้ ป็ นเจ้าของแล้วแต่กรณี และจะต้องทาข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ดว้ ย ในกรณี
ที่ มี ผลประโยชน์ที่ ได้รับจากข้อตกลงการแบ่ งปั นผลประโยชน์เป็ นรู ปตัวเงิ นจะต้องนาส่ วนหนึ่ งของรายได้
เหล่านี้ เข้ากองทุนคุม้ ครองพันธุ์พืช ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อช่ วยเหลือ และอุดหนุ นกิจการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ วิจยั พัฒนาพันธุ์พืช ในกรณี ที่ฝ่าฝื นไม่ทาการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ ผูฝ้ ่ าฝื นจะต้องระวางโทษจา
คุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
การศึกษาทดลองวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการเจรจาต่อรอง
เพื่อการแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้พนั ธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ ไปและพันธุ์พืชป่ าเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์
1

สานักคุม้ ครองพันธุ์พืช
2
สานักผูเ้ ชี่ยวชาญ
3
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
4
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
6
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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โดยมีการยกร่ างข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามมาตรา 52 (ร่ าง) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุ ญาตเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ ไปหรื อพันธุ์พืชป่ า เพื่อการ
ปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรื อวิจยั เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทาข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์
พ.ศ. .... (ฉบับสุ ดท้ายที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2549) ต่อมา กองคุม้ ครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จึงได้เริ่ มให้มีการศึกษากระบวนการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด โดย1) การประชุมระดมความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายครั้ง ได้แก่ เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2551, 25 มิถุนายน 2551, 3 และ 25 กรกฎาคม
2551 และ 27 สิ งหาคม 2551 2) การออกแบบสอบถาม เรื่ อง การศึกษา วิจยั ประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 ให้แก่หน่วยงาน และ/หรื อ ผูท้ ี่ดาเนิ นงานด้านการปรับปรุ งพันธุ์พืชไร่ เน้นข้าวโพด เป็ นหลัก และมี
แนวโน้มที่จะนาพันธุ์พืชดังกล่าวไปขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา และ/หรื อ ใช้ประโยชน์ในทาง
การค้า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เพื่อสารวจ รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากหน่ วยงานและ/หรื อ
บุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน (ร่ าง) ข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้พนั ธุ์พืช ตามมาตรา
52 ว่าสามารถบังคับใช้ได้จริ งหรื อไม่ เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้หรื อไม่ 3) หลังจากการ
ประมวลและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ้นของการบังคับใช้ (ร่ าง)
ข้อตกลงฯ ภายใต้ (ร่ าง) กฎกระทรวงฯ มาตรา 52 จึงได้จดั การสัมมนาเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วิจยั
พืชสวนจันทบุรี และเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ นครสวรรค์ เรื่ อง (ร่ าง) ข้อตกลงแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในการคุ ม้ ครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ ไปและพันธุ์พืชป่ า ตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้สอดคล้องกับ (ร่ าง) กฎกระทรวง ตามมาตรา 52 และการทาข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ โดย
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยใช้ขา้ วโพด เป็ นกรณี ศึกษาต่อเนื่ อง มีการแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มแยกเป็ น
ส่ วนที่หนึ่ ง พนักงานเจ้าหน้าที่ผบู้ งั คับใช้กฎหมาย ส่ วนที่สอง เป็ นผูป้ ระสงค์ยื่นคาขอคุม้ ครองเป็ นพันธุ์พืช
ใหม่ ผ่าน 4 กรณี ศึกษาของข้าวโพดที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ซึ่ งผลจากการศึกษาวิจยั กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
การเจรจาต่อรองผลประโยชน์โดยใช้ขา้ วโพดเป็ นกรณี ศึกษานั้น กล่าวได้ว่าเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทาง
วิชาการของกรมวิชาการเกษตรที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นหลักฐานรองรับและอ้างอิงได้ ดังนี้ 1) ได้ (ร่ าง)
ข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดใน (ร่ าง) กฎกระทรวงฯ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุ ญาตเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ ไปหรื อพันธุ์พืชป่ า เพื่อการปรับปรุ ง
พันธุ์ ศึกษา ทดลองหรื อวิจยั เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและการทาข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ พ.ศ. ....
(ฉบับสุ ดท้ายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ) 2) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมทางวิชาการ
ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีผลการศึกษาวิจยั เป็ นหลักฐานอ้างอิงสาหรับพนักงานเจ้า หน้าที่ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายในการดาเนินงานจัดทา (ร่ าง) ข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ให้สอดคล้องและรองรับกับ (ร่ าง) กฎ
กระทรวงฯ ในข้อ 1 เนื่องจาก ตามมาตรา 19 กาหนดให้ผยู้ ื่นคาขอรับความคุม้ ครองเป็ นพันธุ์พืชใหม่ หาก
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พันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอนั้น มาจากกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์ที่มีการใช้พนั ธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ ไป และพันธุ์พืชป่ า
(คือ เป็ นสายพันธุ์พ่อ และ/หรื อ แม่) พันธุ์พืชใหม่ตวั นั้นจะได้รับความคุม้ ครองเป็ นพันธุ์พืชใหม่ โดยมี
เงื่อนไข คือ ต้องมีการจัดทาข้อตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 ปัจจุบนั มีพืชหลายพันธุ์ที่ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการทดสอบเปรี ยบเทียบพันธุ์ในแปลงภาคสนามเสร็ จสิ้ นแล้ว แต่กรมวิชาการเกษตร
ไม่สามารถออกใบประกาศรับจดทะเบียนให้เป็ นพันธุ์พืชใหม่ได้ เนื่องจาก ไม่ครบตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย การที่พนั ธุ์พืชใหม่เหล่านั้นไม่ได้รับการจดทะเบียนทาให้เจ้าของพันธุ์พืชใหม่น้ นั มีความเสี่ ยงที่จะถูก
ละเมิดสิ ทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา และหากระยะเวลาเนิ่ นนานออกไปมากเท่าไร พันธุ์ดงั กล่าวอาจกลายไป
เป็ นพันธุ์ที่ไม่ได้รับความนิยมในตลาดไปเสี ยก่อนที่จะได้รับสิ ทธิ คุม้ ครองทางกฎหมาย 3) เมื่อรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามและประกาศกาหนดเป็ นกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว กรม
วิชาการเกษตรจะต้องออกประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยข้อตกลงแบ่งปั นผล ประโยชน์ และแนวทาง
ปฏิบตั ิและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 52 ภายในทันที หากเป็ นไปได้ควรจักได้มีการเตรี ยมการตั้งแต่
ขั้นตอนที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องลงนามในกฎกระทรวงฯ โดยดาเนินการเสนอให้
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปพร้อมกัน เพื่อจักได้มีผลใช้บงั คับได้ทนั ที 4) ได้แนวทาง วิธีการ และขั้นตอน
การกาหนดกรอบการเจรจาต่อรองเพื่ อจัดทาข้อตกลงแบ่ งปั นผลประโยชน์จากการใช้ป ระโยชน์พนั ธุ์ พื ช
พื้นเมืองทัว่ ไปและพันธุ์พืชป่ าในเชิ งการค้า ซึ่ งรายได้จากการแบ่งปั นผลประโยชน์ดงั กล่าวจะเข้าสู่ กองทุน
คุม้ ครองพันธุ์พืช เพื่อจัดสรรให้แก่ชุมชนและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น เพื่อใช้ในการดูแล บารุ งรักษา
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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