
สาระสำคัญของความตกลง CPTPP ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

๑. ความตกลง CPTPP หมายถึง ความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP) 
เป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กชิโก 
เปรู ซิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม โดยความตกลง CPTPP ได้มีการลงนามไป
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศชิลี และมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
โดยปัจจุบันคงเหลือ ๓ ประเทศท่ียังไม่ได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ คือ ชิลี มาเลเซีย และบรูไน 

๒. ความตกลง CPTPP มีเป้าหมายที่จะขยายประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาไปสู่เขตการค้าเสรี
เอเชียแปซิฟิก (The Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ในอนาคต โดยประเทศที่สนใจจะเข้า
เป็นสมาชิกใหม่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑) เป็นสมาชิก APEC หรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก CPTPP 
๒) จะต้องยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศผู้รับมอบสัตยาบัน

และเป็นผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา 
๓) จะต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิกเดิมท้ังหมดในการยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก 
๔) การเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะไม่สามารถเจรจาต่อรองปรับแก้ไขข้อบทความตกลง CPTPP  

ท่ีสมาชิกเดิมได้ลงนามไปแล้ว 
๓. ปัจจุบันมีหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมความตกลง CPTPP โดยประเทศที่ยื่นหนังสือ

ขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP (accession request) อย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(เมื่อวันท่ี๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จีน (เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) จีนไทเป (เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔) 
และเอกวาดอร์ (เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) ซึ่งประเทศสมาชิก CPTPP อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

๔. ความตกลง CPTPP ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง (Comprehensive) และมี
มาตรฐานสูง (High Standard) เมื ่อเทียบกับความตกลง FTA ทั้งหมดทั่วโลก ครอบคลุมข้อบทการเจรจา 
รวม ๓๐ ข้อบท ทั้งในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ตลอดจนการปฏิรูป และ  
การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เช่น ด้านนโยบายการแข่งขัน  
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

๕. ข้อบทที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พืช คือ ข้อบทที่ ๑๘ ทรัพย์สินทางปัญญา  
ข้อบทย่อยท่ี ๑๘.๒ ให้เป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การอำนวยความสะดวก
ในการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Patent Cooperation Treaty) การคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม (Paris Convention) การคุ้มครองลิขสิทธิ ์ (Berne Convention) การอำนวยความสะดวก 
ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol) และ/หรือ กระบวนการ
จดทะเบียนเครื ่องหมายการค้า (Singapore Treaty) การฝากเก็บจุลชีพเพื ่อกระบวนการจดสิทธิบัตร 
(Budapest Treaty) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. ๑๙๙๑ (International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants หร ือ UPOV1991) สิทธ ิน ักแสดงและ
ผู้ผลิตส่ิงบันทึกเสียง (WIPO Copyright Treaty และ WIPO Performances and Phonograms Treaty) 
 
 
ที่มา : กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช  สำนักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๑๔  www.doa.go.th/pvp/ 

 

http://www.doa.go.th/pvp/


เอกสารมาทำความรู้จัก 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/


 

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 ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ภายใต้ “อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ
การค ุ ้มครองพ ันธ ุ ์พ ืชใหม่” (International Convention for the Protection of New Varieties of 
Plants) ที่ต่อมาได้ทำการปรับปรุงเมื่อปี 1972 1978 และ 1991 

พันธะกิจ UPOV “ให้และส่งเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในพืชพันธุ์ใหม่ เพื่อผลักดัน
การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ประโยชน์กับสังคม” 

UPOV จึงเป็นองค์กรที่ผลักดันด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยการให้การรับรองสิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
โดยการให้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีพืชพันธุ์ใหม่ 

สมาชิก UPOV  ประกอบด้วย 76 ประเทศ และ 2 องค์การระหว่างประเทศ (ครอบคลุม 97 ประเทศ 
แสดงด้วยพื้นที่สีเขียว ในจำนวนนี้เป็นสมาชิก UPOV 1978 จำนวนเพียง 17 ประเทศ) 

 

 

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


• พัฒนาการของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

 

• สกุล ชนิดพืช (Species) กับ พันธุ์พืช (Varieties) 
https://www.upov.int/overview/en/variety.html 
ชนิดพืช (Species) เป็นการจัดกลุ่มพืชในชนิดเดียวกันตามหลักวิชาชีววิทยา ซึ่งภายในกลุ่มมี            

ความหลากหลายในประเภทของพืช  เกษตรกรและผู้ปลูกมีความต้องการพืชที่เฉพาะเจาะจงในการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาวะแวดล้อมเฉพาะท้องถิ่นและการเขตกรรม 

พันธุ์พืช (Varieties) คือ กลุ่มของพืชที่คัดเลือกจากในกลุ่มชนิดพืช (Species) ที่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง 

อาทิเช่น คุณภาพ ผลผลิต การต้านทานโรคและเมลงศัตรูพืช  
 

         

ชนิดพืช (Species)                 พันธุ์พืช (Varieties) 

 
                                            ** อนุสัญญา UPOV จะให้การคุ้มครองเฉพาะในระดับพันธุ์เท่านั้น ** 
 
 

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


 

ตอนที่ 2  ความต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Varieties) 

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

ทำไมเกษตรกรและผู้ปลูกจึงต้องการพันธุ์พืชใหม่ (New Varieties) จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์พืชใหม่ (New Varieties) การที่จะเป็น พันธุ์พืชใหม่ ต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ เช่น คุณภาพ

ที่สูงขึ้น  ผลผลิตที่ดีขึ ้น  ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการที่จะเพ่ิม

ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ไม้ผล และป่าไม้ โดยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก จึงกล่าวได้

ว่า ความก้าวหน้าทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกเรานี้เกิดมาจากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่เป็น

พื้นฐานที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 3  UPOV กับ ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ 

 
ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก UPOV      https://www.upov.int/overview/en/benefits.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษา - การปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed 
ความสำคัญและขนาดของการให้ประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืช จากตัวอย่างกรณี Rapeseed 

ในอดีตนั้น น้ำมันที่ได้จาก Rapeseed มีไว้ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรไอน้ำ จนกระทั่งนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ไดน้ำมาทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนกลายเป็นพืชสำคัญทางการเกษตร โดยในลำดับแรก ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์
ให้มปีริมาณสาร glucosinolate ลดลง จนสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้ ต่อมานักปรับปรุง
พันธุ์พืชได้ทำปรับปรุงเพื่อลดปริมาณกรด erucic ลงมาจนทำให้สามารถใช้เป็นน้ำมันเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้ 
และในปัจจุบัน นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้กำลังทำการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีปริมาณกรด oleic 
เพ่ิมข้ึน และลดปริมาณกรด linoleic ลง อันยังประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้นต่อผู้บริโภค 
 

 
 

ตัวอย่างประโยชน์ที่สังคมจะได้รับกรณีการปรับปรุงพันธุ์พืช Rapeseed 

 
 

นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์พืชใหม่ 

เกษตรกร & ผู้ปลูก 

ผลิตผล 

ผู้บริโภค/อุตสาหกรรม 

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


ตอนที่ 4  การที่จะได้รับการคุ้มครอง และนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders) 
 

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

โดยการให้สิทธิคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญากับนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีพันธุ์พืชใหม่ เมื่อพันธุ์ได้รับการ
คุ้มครองจากสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช หากจะทำการผลิตพันธุ์พืชเหล่านี้เพื่อการค้าจะต้องได้รับการอนุญาต
จากนักปรับปรุงพันธุ์พืช ซ่ึงสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (The Plant breeder’s Rights - PBR) ออกให้โดยแต่ละ
ประเทศสมาชิก 

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

นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักปรับปรุงพันธุ์พืชในคำจำกัดความของ UPOV จะเป็นผู้ใดก็ได้ โดยไมมี่ข้อจำกัด ตัวอย่าง
ของนักปรับปรุงพันธุ์ เช่น เกษตรกร นักวิจัยทดลอง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น  สัดส่วนนักปรับปรุงพันธุ์พืชในแต่ละกลุ่มพืช เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 

- กลุ่มพืชผัก : บริษัทเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานท้องถิ่น เกษตรกร บริษัทเก่ียวกับอาหาร หน่วยงานกลาง สหกรณ์การเกษตร 

- กลุ่มพืชอาหารหลัก : หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเก่ียวกับอาหาร เกษตรกร บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร 

- กลุ่มพืชผลไม้ : เกษตรกร หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกลาง บริษัทเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร บริษทัเกี่ยวกับอาหาร 

- 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


ตอนที่ 5 ข้อยกเว้นสิทธิ และเงื่อนไข 
 

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

ภาคบังคับ (Compulsory) ทางเลือก (Optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เงื่อนไขท่ีจะทำให้ได้รับความคุ้มครอง  https://www.upov.int/overview/en/conditions.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
               Distinctness                                             Uniformity                                               Stability 

               ความแตกตา่ง                                            ความสม ่าเสมอ                                           ความเสถียร 
 

ใช้ในการปรับปรุงพันธุพ์ืช 
“ข้อยกเว้นสำหรับการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช” 

ใช้ในวัตถปุระสงค์เพื่อการ
ทดลอง เช่น ชาวสวนมือ
สมัครเล่น งานอดิเรก 

ใช้ในวัตถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชนส์่วนตนเองและเพื่อ
ยังชีพ รวมถึงไม่ใช่เพื่อการค้า 

การเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ 
(Farm save seed) 

Commercial farmers 

เป็นพนัธุท์ี่มีความใหม ่

Novelty 

การตัง้ชื่อพนัธุ ์
Variety Domination 

ผ่านพิธีการ และจา่ยคา่ธรรมเนียม 
Formalities & Payment of Fees 

เป็นพนัธุท์ี่มีคณุสมบตัิ “DUS” 
Distinctness + Uniformity + Stability 

ความแตกต่าง + ความสม ่าเสมอ + ความเสถียร 

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


ตอนที่ 6  ผลกระทบ 

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

จากการนำระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชของ UPOV ไปใช้สมาชิกของ UPOV พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่อไปนี้ คือ 

1. มีกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้น 
2. มีพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงมากขึ้น 
3. มีจำนวนพันธุ์พืชใหม่ ๆ มากข้ึน  
4. นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความหลากหลายมากขึ้น (นักปรับปรุงพันธุ์พืชเอกชน นักวิจัยทดลอง) 
5. จากการที่มีจำนวนพันธุ์พืชจากต่างประเทศมากขึ้น จึงเกิดการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
6. มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดกับต่างประเทศมากขึ้น และ 
7. เกิดการปรับปรุงการเข้าถึงพันธุ์พืชต่างประเทศ และทำให้การปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศดีข้ึน 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


ข้อแตกต่างระหว่างอนุสัญญา UPOV1991 กับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 ประเด็นที่แตกต่าง อนุสัญญา UPOV1991 พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑. นิยามนักปรับปรุงพันธ์ุพืช - หมายถึง ผู้ทำการปรับปรุงพันธ์ุพืช ผู้ค้นพบและ

พัฒนาพันธ์ุพืช นายจ้าง ทายาท 
- หมายถึง ผู้ทำการปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุ
จนได้พันธ์ุพืชใหม่ 

๒. ชนิดพืชที่ให้ความคุ้มครอง
พันธ์ุใหม่ 

- ให้พันธ์ุใหม่ของพืชทุกชนิดและ/หรือสกุล 
สามารถย่ืนขอรับการคุ้มครองได้ภายหลงัจาก 
เป็นภาคีแล้ว ๑๐ ปี 

- ให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดพืชชนิดใดที่พันธ์ุใหม่
สามารถย่ืนขอรับการคุ้มครองได้  
(ปัจจุบันรัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ๑๐๐ รายการ) 

๓. เงื่อนไขในการรับจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุใหม่ 

- ความใหม่ (Novelty)  
- ความแตกต่าง (Distinctness)  
- ความสม่ำเสมอ (Uniformity)  
- ความคงตัว (Stability)  
- การต้ังชื่อตามหลักเกณฑ์ (Denomination) 

- ความใหม่ (Novelty)  
- ความแตกต่าง (Distinctness)  
- ความสม่ำเสมอ (Uniformity)  
- ความคงตัว (Stability)  
- การต้ังชื่อตามหลักเกณฑ์ (Denomination) 
- พันธ์ุพืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม 
จะจดทะเบียนฯ ได้ต่อเมื่อผ่านการประเมินผล
กระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
- คำขอจดทะเบียนต้องมีรายละเอียดแสดงที่มา 
ของพันธ์ุพืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืชใหม่  
- คำขอจดทะเบียนต้องมีข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในกรณีที่มีการใช้พันธ์ุพืชพ้ืนเมือง
ทั่วไปหรือพันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุ
พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุสำหรับใชป้ระโยชน์
ในทางการค้า 

๔. เงื่อนไขความใหม่ - ต้องยังไม่ขายหรือจำหน่ายส่วนขยายพันธ์ุหรือ 
สิ่งที่เก็บเกี่ยวได้เกินกว่า ๑ ปี ภายในประเทศ  
และในต่างประเทศ ๔ ปี สำหรับพืชทั่วไป ๖ ปี  
สำหรับไม้ยืนต้น ก่อนวันย่ืนขอจดทะเบียน 

- ต้องยังไม่ขายหรือจำหน่ายส่วนขยายพันธ์ุ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกินกว่า ๑ ปี
ก่อนวันย่ืนขอจดทะเบียน  

๕. การให้ความคุ้มครอง
ชั่วคราว 

- กำหนดให้มีการคุ้มครองชั่วคราว (Provisional 
protection) ต้ังแต่วันที่ย่ืนขอจดหรือวันที่ประกาศ 
โฆษณาจนถึงวันที่ได้รับการคุ้มครอง 

- ไม่กำหนดให้มีการคุ้มครองชั่วคราว 

๖. ขอบเขตของสิทธิครอบคลุม - ส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุคุ้มครอง 
- ผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์ ท่ีได้มาจากส่วน
ขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชที่ได้รับการคุ้มครอง  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักปรับปรุงพันธ์ุ 
- พันธ์ุที่มีอนุพันธ์ุสำคัญของพันธ์ุคุ้มครอง  
(พันธ์ุ EDVs)  
- พันธ์ุที่จำเป็นจะต้องใช้พันธ์ุคุ้มครองในการผลิต
ทุกครั้ง เช่น ลูกผสมชั่วที่ ๑ (F1 Hybrid) 

- เฉพาะส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุคุ้มครอง 

๗. ข้อกำหนดเก่ียวกับ 
การอนุญาตให้เกษตรกร
สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุพืช
ใหม่ไว้ปลูกต่อได้  

- กำหนดให้สมาชิกอาจพิจารณายืดหยุ่นให้สามารถ 
ทำได้ในพืชที่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดและมีความสำคัญ 
ต่อวิถีปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกร (common 
practice) 

- กำหนดให้รัฐมนตรีสามารถประกาศจำกัดสิทธิ
เกษตรกร โดยให้ขยายส่วนขยายพันธ์ุได้ไม่เกิน  
๓ เท่าจากที่ได้มา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศ
จำกัดสิทธิเกษตรกร 

๘. อายุการคุ้มครอง - ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี สำหรับพืชทั่วไป 
- ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี สำหรับไม้ยืนต้นและไม้เถา 
ยืนต้น (vines) 

- ๑๒ ปีสำหรับพืชอายุสั้น  
- ๑๗ ปีสำหรับไม้ผล และ  
- ๒๗ ปีสำหรับพืชให้เน้ือไม้ 

๙. การต้ังชื่อพันธ์ุพืชใหม่ - ระบุหลักเกณฑ์อยู่ในกฎหมายหลัก - ระบุหลักเกณฑ์อยู่ในกฎหมายลำดับรอง 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช  สำนักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๑๔  www.doa.go.th/pvp/ 

http://www.doa.go.th/pvp/


แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ 
“การเตรียมความพร้อมกรณีเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 ในการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP” 

โปรดเลือกข้อท่ีตรงกับตัวท่านและ/หรือความคิดเห็นของท่าน และโปรดระบขุ้อมูลและ/หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ก ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น 

๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)      
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ โทรศัพท์    โทรสาร   
อีเมล์       Line ID       
อาชีพ     ตำแหน่ง (หากมี)          
ช่ือหน่วยงาน (หากมี)         จังหวัด       
 

๒. ท่านเปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการสำรวจความคิดเห็นคร้ังนี้ในฐานะ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ๑) ผู้ปรับปรุงพันธุ์ 

 ผู้วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ภาครัฐ/สถาบันการศึกษา 
 ผู้วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ภาคเอกชน    
 ผู้วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช อิสระ/เกษตรกร       

 ๒) ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ ์
 ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์       
 ผู้ผลิตส่วนขยายพันธุ์ เช่น กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ       

 ๓) ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ ์
 ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์       
 ผู้จำหน่ายส่วนขยายพันธุ์ เช่น กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์       

 ๔) ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ ์
 ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ : เกษตรกร (พื้นท่ีปลูกมากกว่า ๒๕ ไร่)       
 ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ : เกษตรกร (พื้นท่ีปลูกไม่เกิน ๒๕ ไร่)       
 ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ : ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรืองานอดิเรก       
 ผู้ใช้ส่วนขยายพันธุ์ เช่น กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ       

 ๕) องค์การพัฒนาเอกชนท่ีไม่แสวงหากำไร 
 ๖) ประชาชนท่ัวไป 
 ๗) อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

 

  



๒ 
 

ส่วนที่ ข ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมกรณีเข้าเป็นภาคีอนสุัญญา UPOV1991 ในการเจรจาเข้า
ร่วมความตกลง CPTPP 

 

๓. ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุกรรมพืชที่มีจำนวนมากและมีคุณค่าสูง 
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

    ทราบ  ไม่ทราบ                   ไม่แน่ใจ 
 

๔. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากจะต้องเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 ด้วย 
  ทราบ  ไม่ทราบ 

 

๕. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้เวลาก่ีปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการให้สัตยาบันอนสุัญญา UPOV1991 
(เลือกได้เพียงข้อเดียว) 
 ๕.๑  ควรมีระยะเวลาปรับตัว ๕ ปี 
 ๕.๒  ควรมีระยะเวลาปรับตัว ๑๐ ปี 
 ๕.๓  ควรมีระยะเวลาปรับตัว ๑๕ ปี 
 ๕.๔  ควรมีระยะเวลาปรับตัว (โปรดระบุจำนวนปีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสม)         

 

๖. หากรัฐบาลจะเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีอนสุัญญา UPOV1991 ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้  
ท่านคิดว่ามีข้อใดบ้างที่จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ๖.๑  การสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกร ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภายใน 

และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช การนำทรัพยากรพืช
ไปใช้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชของคนไทย  

 ๖.๒  การสำรวจความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์/พันธุพ์ืชของเกษตรกร 
 ๖.๓  การผลิตเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ท่อนพนัธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร ตามข้อ ๖.๒ 
 ๖.๔  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ให้กับเกษตรกร 
 ๖.๕  การพัฒนา/ยกระดับให้เกษตรกรเป็นนักปรับปรุงพันธุไ์ด้ 
 ๖.๖  การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชและพันธุ์พืชของประเทศไทยท่ีทันสมัย 
 ๖.๗  การเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)       

   
   

  

๗. ท่านคิดว่าหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 จะมีผลกระทบต่อตัวท่านมากน้อยเพียงใด 
 ไม่มีผลกระทบ  มีผลกระทบน้อย  มีผลกระทบมาก 

 

๘. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ        
  
  
  
 

****************************  



๓ 
 

โปรดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวชิาการเกษตร 
ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
แบบแสดงความคิดเห็น Google form  https://bit.ly/3g82vRr 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
https://www.doa.go.th/pvp/wp-content/uploads/2022/10/6-paper.pdf 
 
       

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : นายป่าน  ปานขาว  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
 นางสาววิวรรณยา  คล้อยสาย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  

https://bit.ly/3g82vRr
https://www.doa.go.th/pvp/wp-content/uploads/2022/10/6-paper.pdf

