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บทที่ 4
การคุมครองพืช สัตว และยีน

การคุมครองพันธุพืชและพันธุสัตวนั้นเปนประเด็นท่ีมีขอถกเถียงอยางกวางขวางมาโดยตลอด
เนื่องจากพืชและสัตวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศตางๆ การใหสิทธิผูกขาด
ในรูปแบบของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบในระยะยาวตอประเทศท่ีเขา
รวมในความตกลงทีพีพี ในบทนี้จะกลาวถึงพันธกรณีของความตกลงทีพีพีท่ีใหการคุมครองพืช สัตว และยีนท่ี
สกัดจากพืชหรือสัตว สําหรับการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากมีการยอมรับพันธกรณีดังกลาว
ตอไป โดยจะไดวิเคราะหผลกระทบของพันธกรณีความตกลงทีพีพีตอภาคการเกษตรของไทยในบทท่ี 9

4.1 การคุมครองพืช

ขอเสนอในรางความตกลงทีพีพี
 กําหนดใหการคุมครองพืช (Plants)
 ใหเขารวมอนุสัญญายูปอฟ (UPOV 1991) สนธิสัญญาบูดาเปสต (Budapest Treaty) และ

สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)

สาระสําคัญ

ความตกลงทริปสกําหนดสิ่งท่ีอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไวในขอ 27 ซึ่งถือเปน
บทบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองสิทธิบัตรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากปญหาการคุมครองสิทธิบัตร
ระหวางประเทศท่ีมีมาโดยตลอด เกิดจากท่ีกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศตางๆ มิไดคุมครองเทคโนโลยีการ
ประดิษฐอยางเพียงพอ ซึ่งการท่ีไมมีการคุมครองสิทธิบัตรอยางเพียงพอนั้น เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
จัดทําความตกลงทริปสข้ึน

ขอ 27 ของความตกลงทริปสกําหนดเปนหลักการวา รัฐภาคีตองใหสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองการ
ประดิษฐในทุกสาขา ท้ังท่ีเปนสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ และสิทธิบัตรในกรรมวิธี อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในขอ
นี้ไดกําหนดขอยกเวนของการคุมครองสิทธิบัตรไวในบางกรณี โดยรัฐภาคีอาจไมคุมครองการประดิษฐบาง
ลักษณะได เชน การประดิษฐบางลักษณะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอ 27.3 (บี) ซึ่งเปนบทบัญญัติเก่ียวกับ
การคุมครองเทคโนโลยีชีวภาพนั้น อนุญาตใหประเทศสมาชิกไมตองคุมครองเทคโนโลยีชีวภาพบางประเภท

ในระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงทริปสในสวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองเทคโนโลยีชีวภาพนั้น
ขอเสนอของประเทศท่ีรวมการเจรจาอาจจําแนกไดเปนสามแนวทางดวยกัน ดังนี้

แนวทางแรก ขอเสนอไมใหมีการกําหนดบทยกเวนสําหรับการประดิษฐในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลย โดยทุกประเทศตองคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐในสิ่งมีชีวิตโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ
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แนวทางท่ีสอง ขอเสนอท่ีวาควรมีการยกเวนการใหสิทธิบัตรแกพันธุพืช พันธุสัตว และกรรมวิธีทาง
ชีววิทยาท่ีจําเปนสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว ท่ีมิไดเปนกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีไดจาก
กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา

แนวทางท่ีสาม ขอเสนอวาควรจะมีการคุมครองพันธุพืชโดยกฎหมายสิทธิบัตร หรือโดยกฎหมาย
เฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพ หรือท้ังสองระบบรวมกัน

แนวทางแรกเปนขอเสนอท่ีมาจากประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพท่ีแข็งแกรง เชน
สหรัฐอเมริกา กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐ ไมได กําหนดขอยกเวนใดๆ สําหรับการประดิษฐในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ สวนขอเสนออีกสองแนวทางไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและ
บรรดาประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรป ท่ีประเทศสมาชิกเกือบท้ังหมดมีกฎหมาย
สิทธิบัตรท่ีสอดคลองกับขอ 53 (บี) ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป

การเจรจาในประเด็นนี้ไดขอสรุปลงดวยการท่ีสหรัฐฯ ยินยอมประนีประนอมรับเอาขอเสนอใน
แนวทางท่ีสองและสาม ภายใตเงื่อนไขวา ขอยกเวนในประเด็นนี้จะตองไมถูกกําหนดไวอยางถาวร หากแต
จะตองมีการทบทวนสาระสําคัญภายในเวลาท่ีกําหนด ดังท่ีปรากฏในตอนทายของขอ 27.3 (บี) ดวยเหตุนี้
บทบัญญัติในขอ 27.3 (บี) ของความตกลงทริปส จึงมีสาระสําคัญเปนไปตามขอเสนอในแนวทางท่ีสองและ
สามผสมผสานกัน

ความตกลงทีพีพีมีเจตนารมณท่ีจะอุดชองวางในความตกลงทริปส ยกระดับการคุมครองพันธุพืชให
สูงข้ึน จึงจะกําหนดใหประเทศคูเจรจาตองเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครอง
พันธุพืชใหม (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) หรือ
อนุสัญญายูปอฟ (UPOV Convention) เพราะแมขอ 27.3 (บี) ของความตกลงทริปส จะกําหนดใหประเทศ
สมาชิกใหการคุมครองพันธุพืช แตก็มิไดบังคับวาการคุมครองพันธุพืชตองกระทําโดยระบบกฎหมายใด ซึ่ง
อาจเปนระบบการคุมครองตามอนุสัญญายูปอฟหรือไมก็ได ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกหลาย
ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ปฏิเสธระบบอนุสัญญายูปอฟ และเลือกใชระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ
(sui generis) ซึ่งคุมครองผลงานการปรับปรุงพันธุพืช ท้ังท่ีเปนพันธุพืชใหม พันธุพืชพ้ืนเมือง และสาร
พันธุกรรมพืช ดังท่ีปรากฏตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

ในทางตรงกันขาม อนุสัญญายูปอฟกําหนดใหมีการคุมครองพันธุพืชเฉพาะท่ีเปนพันธุพืชใหมเทานั้น
ประเทศสมาชิกจะไมสามารถคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมือง และไมอาจอางไดวาพันธุพืชพ้ืนเมืองและสาร
พันธุกรรมพืชเปนของตนได การเขารวมในอนุสัญญายูปอฟจะทําใหประเทศไทยไมสามารถอางสิทธิใดๆ
เหนือพันธุพืชเศรษฐกิจของไทยไดอีกตอไป ไมวาจะเปนขาวหอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน ฯลฯ
นอกจากนี้ เนื่องจากอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 ซึ่งเปนฉบับลาสุด กําหนดใหมีสิทธิเด็ดขาดของนัก
ปรับปรุงพันธุท่ีเขมงวดใกลเคียงกับสิทธิผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตร จึงอาจทําใหเกิดการผูกขาดอาหาร
และสินคาเกษตรได ตัวอยางเชน พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 กําหนดใหนักปรับปรุงพันธุพืชมีสิทธิ
ผูกขาดเหนือสวนท่ีใชสําหรับการขยายพันธุพืชเทานั้น เชน มีสิทธิเหนือเมล็ดพันธุ ก่ิง กาน หัว หนอ ฯลฯ แต
อนุสัญญายูปอฟกําหนดใหผูทรงสิทธิมีสิทธิผูกขาดเหนือผลผลิตของพืช เชน ผล เมล็ด ใบ ลําตน และทุก
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สวนของพืช อันจะทําใหเกิดการผูกขาดผลผลิตทางการเกษตร ทําลายความม่ันคงทางอาหารของประเทศใน
ท่ีสุด

ระบบทรัพยสินทางปญญาถูกออกแบบมาเพ่ือคุมครองการประดิษฐท่ีไมเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต การ
นําระบบทรัพยสินทางปญญามาใชกับสิ่งมีชีวิต ถือเปนปรากฏการณท่ีเ พ่ิงเกิดข้ึนเม่ือไมนานมานี้
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกท่ีริเริ่มการคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายสิทธิบัตรฉบับป ค.ศ. 1930 และ
ตอมาภายหลังจึงไดเกิดระบบทรัพยสินทางปญญาสําหรับพันธุพืชโดยเฉพาะ ไดแก “สิทธิของนักปรับปรุง
พันธุพืช” (Plant Breeders’ Rights) ภายใตอนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม หรืออนุสัญญา
ยูปอฟ ป ค.ศ. 1961 (UPOV Convention) ซึ่งตอมาไดมีการแกไขอนุสัญญาในป ค.ศ. 1972, 1978 และ
1991 ตามลําดับ

ระบบกฎหมายเพ่ือการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชท่ีมีอยูในโลกนี้ อาจจําแนกออกไดเปน 6
ระบบดวยกัน คือ

 ระบบสิทธิบัตรพืช (plant patents) ท่ีมีใชอยูเฉพาะในสหรัฐ
 ระบบสิทธิบัตรท่ัวไปท่ีคุมครองพืช (utility patents) ซึ่งตามกฎหมายของบางประเทศ เชน

สหรัฐอเมริกา ใหการคุมครองสําหรับพืชและสวนของพืช เชน เซลล เปนตน
 ระบบสิทธิบัตรเพ่ือการคุมครองพันธุพืชเปนการเฉพาะ (plant variety patents) ซึ่งอนุญาต

ใหมีสิทธิบัตรสําหรับพันธุพืชได ซึ่งไดแก กฎหมายของสหรัฐ
 ระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ (Plant Breeders’ Rights) ตามระบบของอนุสัญญายูปอฟ ซึ่ง

ใชกันอยูในหลายประเทศ รวมท้ังในสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
 ระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ (sui generis) ซึ่งบางประเทศนํามาใชเพ่ือคุมครองพันธุพืชใหม

พันธุพืชดั้งเดิม และสารพันธุกรรมพืช ดังเชน พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ของไทย
 ระบบสิทธิบัตรสําหรับยีนและลําดับยีน (patents on genes and gene sequence) ซึ่ง

กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุนในปจจุบัน ไดใหการคุมครองลักษณะนี้

ดวยการเรียกรองและกดดันจากบรรษัทเมล็ดพันธุขามชาติ อนุสัญญายูปอฟไดรับการแกไขปรับปรุง
ในป ค.ศ. 1991 อนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991 ไดเปลี่ยนแปลงหลักการพ้ืนฐานจากเดิมหลายประการ
เพ่ือใหการคุมครองพันธุพืชเปนไปอยางเขมงวดมากยิ่งข้ึน ประเด็นสําคัญท่ีมีการแกไขไดแก

 คุมครองพันธุพืชทุกชนิดโดยไมตองมีการประกาศชนิดพืชคุมครองกอน
 อนุญาตใหมีการคุมครองซ้ําซอน
 แกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในเรื่อง “ความใหม”
 ขยายระยะเวลาการคุมครองพันธุพืช จากเดิม 15 ป เปน 20 ป สําหรับพืชท่ัวไป และเปน 25

ป สําหรับไมยืนตนและองุน
 ขยายขอบเขตของสิทธิใหกวางข้ึน โดยนักปรับปรุงพันธุมีสิทธิเด็ดขาดท่ีจะกีดกันผูอ่ืนมิให

นําเอาสวนท่ีใชในการขยายพันธุของพืชไปใชประโยชนท้ังในทางพาณิชย และในการเพาะปลูก
รวมท้ังมีสิทธิหามการสงออก นําเขา หรือเก็บรักษาสวนท่ีใชในการขยายพันธุของพืชเพ่ือการ
จําหนายหรือเพ่ือการเพาะปลูก
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 จํากัดขอยกเวนในเรื่อง “สิทธิพิเศษของเกษตรกร” (farmers’ privileges) ในอันท่ีจะเก็บ
รักษาและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุใหแคบลง โดยประเทศสมาชิกอาจไมใหการรับรองสิทธิพิเศษ
ของเกษตรกรก็ได

บทบัญญัติในขอ 27.3 (b) ของความตกลงทริปส ไดวางกรอบกวางๆ เก่ียวกับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต1 ภายใตบทบัญญัตินี้ ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกอาจใชดุลพินิจท่ี
จะคุมครองหรือไมคุมครองการประดิษฐตอไปนี้ พืช (plants) สัตว (animals) และกรรมวิธีทางชีววิทยาท่ี
จําเปนเพ่ือการผลิตพืชหรือสัตว (essentially biological processes for the production of plants or
animals) แตประเทศสมาชิกจะตองคุมครองจุลชีพ (micro-organisms) กรรมวิธีซึ่งไมใชกรรมวิธีทาง
ชีววิทยา (non-biological processes) และกรรมวิธีซึ่งไมใชกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา (non-
microbiological processes) แตสําหรับพันธุพืช (plant varieties) ประเทศสมาชิกขององคการการคา
โลกจําเปนตองใหการคุมครอง เพียงแตมีทางเลือกวาจะใหความคุมครองภายใตระบบกฎหมายใดระบบ
กฎหมายหนึ่งดังนี้ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลักษณะเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพ (effective sui generis
system) หรือท้ังระบบนี้รวมกัน

มีขอสังเกตวา บทบัญญัติของความตกลงทริปสดังกลาวยังคงขาดความชัดเจน และกอใหเกิดปญหา
ในการตีความถอยคําตางๆ หลายประการ ไมวาจะเปนการกําหนดความหมายของคําวา “พันธุพืช” “จุลชีพ”
และ “กรรมวิธีทางชีววิทยาท่ีจําเปน” และท่ีสําคัญคือความหมายของคําวา “ยีน” (gene)

ภายใตความตกลงทริปส ประเทศสมาชิกไมจําตองถือวายีนเปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได ประเด็น
ทางกฎหมายท่ีตามมาคือ “ยีน” ซึ่งไดมาจากสิ่งมีชีวิต (ไมวาจะเปนพืช สัตว หรือมนุษย ซึ่งมีอยูตาม
ธรรมชาติ หรือท่ีถูกแยกสกัดออกจากสภาพธรรมชาติและถูกทําใหบริสุทธิ์โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร) จะ
เปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรในประเทศสมาชิกไดหรือไม ปญหาขอกฎหมายนี้ใหเปนไปตามดุลพินิจของภาคี
สมาชิก และข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ

ระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ (effective sui generis system) สําหรับการคุมครองพันธุพืช
ไดถูกตีความวาอาจหมายถึงระบบกฎหมายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุภายใตอนุสัญญายูปอฟ หรือจะเปน
ระบบกฎหมายท่ีแตกตางจากอนุสัญญาดังกลาวก็ได ประเทศกําลังพัฒนาอยางไทยมองวา อนุสัญญายูปอฟ
ถูกออกแบบมาสําหรับสงเสริมเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวขนาดใหญ โดยไมเหมาะสมตอระบบการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีลักษณะเปนการเกษตรขนาดเล็กแบบผสมผสาน ประเทศกําลังพัฒนา

1 ขอ 27.3 (b) ของความตกลงทริปสบัญญัติวา
“3. Members may also exclude from patentability:

…
(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the
production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.  However,
Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective
sui generis system or by any combination thereof.  The provisions of this subparagraph shall be
reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.”
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หลายประเทศรวมท้ังไทย จึงไดใชกฎหมายลักษณะเฉพาะท่ีคุมครองไมเฉพาะแตพันธุพืชใหม แตรวมถึงพันธุ
พืชพ้ืนเมือง และสารพันธุกรรมหรือทรัพยากรพันธุกรรมพืชดวย2 ในขณะท่ีสหรัฐพยายามจะใหตีความวา
ระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะหมายถึง ระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืชตามอนุสัญญายูปอฟเทานั้น

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบการคุมครองพันธุพืชอนุสัญญายูปอฟและความตกลงทริปส

UPOV 1978 UPOV 1991 TRIPS
สิ่งท่ีคุมครอง พันธุ พืชท่ีแตละประเทศ

ป ร ะ ก า ศ เ ป น พั น ธุ พื ช
คุมครอง

พันธุพืชทุกชนิดพันธุ การประดิษฐ  ซึ่ งอาจ
รวมถึงพันธุพืชหรือไม
ข้ึนอยู กับการตีความ
ของประเทศสมาชิก

เง่ือนไขการคุมครอง - ความใหม
- มี ค ว ามแตกต า งขอ ง
ลักษณะประจําพันธุ
- ค ว ามส มํ่ า เ ส มอของ
ลักษณะประจําพันธุ
- มีความคงตัวของลักษณะ
ประจําพันธุ

- ความใหม
- มีความแตกตางของ
ลักษณะประจําพันธุ
- ความส มํ่า เสมอของ
ลักษณะประจําพันธุ
- มี ค ว า ม ค ง ตั ว ข อ ง
ลักษณะประจําพันธุ

- ความใหม
- มี ข้ันการประดิษฐ ท่ี
สูงข้ึน
- มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ท า ง
อุตสาหกรรม
- มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ประดิษฐอยางชัดเจน

ระยะเวลาคุมครอง อยางนอย 15 ป อยางนอย 20 ป อยางนอย 20 ป
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สิ ท ธิ
เด็ดขาด

สิทธิในการผลิต ขาย และ
นําเขาสวนขยายพันธุ

สิทธิ ในการผลิ ต  ขาย
และนําเขาทุกสวนของ
พืช

สิทธิในการผลิต ขาย ใช
นําเขา และศึกษาวิจัย
ทุกสวนของพืช

ขอหามการวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุ

ไมจํากัด จํากัดสําหรับพืชลูกผสม
และพืชท่ีพัฒนาจากพันธุ
พืชอนุพันธ

จํากัด หากกระทบตอ
ประโยชนและการใช
งานตามปกติของผูทรง
สิทธิ

สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ สํ า ห รั บ
เกษตรกรในการเก็บ
รักษาและแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ

มี ข้ึนกับกฎหมายภายใน ไมมี

ข อ ห า ม คุ ม ค ร อ ง
ซํ้าซอน

มี ไมมี ข้ึนกับกฎหมายภายใน

2 โปรดดู พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
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ความตกลงทีพีพีเดินตามความตกลงเอฟทีเอท่ีสหรัฐทํากับประเทศตางๆ ดวยการกําหนดวา
ประเทศคูคาตองเขารวมอนุสัญญายูปอฟวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหมฉบับป ค.ศ. 1991 (UPOV
Convention 1991) และในบางฉบับ เชน ความตกลงเอฟทีเอระหวางชิล-ีสหรัฐ กําหนดใหประเทศคูสัญญา
คุมครองสิทธิบัตรพืช3 ซึ่งท้ังหมดนี้ลวนแตลบลางหลักการของขอ 27.3 (บี) ของความตกลงทริปสท้ังสิ้น

ท้ังสิทธบิัตรพืชและอนุสัญญายูปอฟตางก็คุมครองเฉพาะพันธุพืชใหม การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมือง
และสารพันธุกรรมพืชจะกระทํามิได ประเทศคูสัญญาท่ีทําความตกลงทีพีพีจะไมอาจอางวา พันธุพืชพ้ืนเมือง
และสารพันธุกรรมพืชเปนของตน (อันเปนการสละประโยชนจากหลัก “สิทธิอธิปไตยแหงรัฐเหนือทรัพยากร
ชีวภาพ” ตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพและสนธิสัญญาทรัพยากรพันธุกรรมพืช) หากไทย
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาว ก็จะทําใหไทยไมอาจอางสิทธิเหนือพันธุพืชเศรษฐกิจของไทยไดอีกตอไป ไมวาจะ
เปนขาวหอมมะลิ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน ฯลฯ

นอกจากนี้ สิทธิตามสิทธิบัตร และสิทธิของนักปรับปรุงพันธุตามอนุสัญญายูปอฟฉบับป ค.ศ. 1991
ยังเขมงวดมีขอบเขตท่ีกวางกวาสิทธิตามกฎหมายไทยในปจจุบัน ตัวอยางเชนขณะท่ี พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืชฯ
กําหนดใหนักปรับปรุงพันธุมีสิทธิผูกขาดเฉพาะสวนขยายพันธุพืช เชน ใหมีสิทธิเหนือเมล็ดพันธุ ก่ิง กาน หัว
หนอ ฯลฯ เทานั้น อนุสัญญายูปอฟกําหนดใหผูทรงสิทธิมีสิทธิผูกขาดเหนือผลผลิตของพืช ไดแก ผล เมล็ด
ใบ ลําตน และทุกสวนของพืช อันเปนการสุมเสี่ยงตอการผูกขาดผลผลิตดานการเกษตร และทําลายความ
ม่ันคงทางอาหารของประเทศเปนอยางมาก4

สิทธิบัตรพืชและอนุสัญญายูปอฟป ค.ศ. 1991 จํากัดสิทธิท่ีจะเก็บรักษาผลผลิตไวใชเปนเมล็ดพันธุ
(rights over farm-saved seeds) เกษตรกรจะไมสามารถใชผลผลิตเปนเมล็ดพันธุ หากแตจะตองซื้อเมล็ด
พันธุผูกขาดจากบรรษัทขามชาติ กลายเปนลูกคาถาวรของบรรษัทในทุกฤดูกาลเพาะปลูก

หากรับเงื่อนไขดังกลาว ประเทศไทยจะตองแกไขยกเลิกบทบัญญัติท่ีเปนประโยชนใน พ.ร.บ.
คุมครองพันธุพืชฯ ท้ังบทบัญญัติท่ีใหผูขอรับการคุมครองพิสูจนวาพันธุพืชท่ีขอคุมครองมีความปลอดภัย ไม
เปนอันตรายตอระบบนิเวศน บทบัญญัติท่ีใหแสดงวาเชื้อพันธุท่ีใชในการปรับปรุงพันธุเปนเชื้อพันธุพืชท่ีไดมา
โดยชอบ ไดรับอนุญาตจากเจาของสารพันธุกรรม การรับหลักการในความตกลงทีพีพีจะปดก้ันโอกาสของ
ประเทศในการสรางระบบกฎหมายคุมครอง และปกปองทรัพยากรพันธุกรรมพืช ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

เงื่อนไขการคุมครองตามระบบอนุสัญญายูปอฟ เปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนพันธุพืชท่ีมีความ
แตกตางของลักษณะประจําพันธุเพียงเล็กนอย  โดยไมจําเปนตองมีการปรับปรุงลักษณะพันธุกรรมท่ีเปน
ประโยชน สงเสริมกลวิธีการตลาดของบริษัทดวยการทําใหเกิดความแตกตางของผลิตภัณฑ (product
differentiation) กฎหมายคุมครองพันธุพืชของประเทศกําลังพัฒนาจึงควรกําหนดเงื่อนไขการคุมครองท่ี

3 มีขอสังเกตวา เง่ือนไขน้ีจะมีผลตอชิลีเพียงฝายเดียว เน่ืองจากสหรัฐน้ันคุมครองสิทธิบัตรพืชอยูแลว
4 IFAD (2001) “Rural Poverty Report 2001 - The Challenge of Ending Rural Poverty”, IFAD, Rome, pp. 14-
15.
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แตกตางจากอนุสัญญายูปอฟ เชน กําหนดใหคุมครองพันธุพืชท่ีมีความแตกตางอยางสําคัญของพันธุพืชท่ีมี
อยูแลว ดังเชนท่ีปรากฏอยูในปจจุบันใน พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

4.2 การคุมครองสัตวและพันธุสัตว

ขอเสนอในรางความตกลงทีพีพี
 กําหนดใหการคุมครองสัตว (animals)
 ใหเขารวมสนธิสัญญาบูดาเปสต (Budapest Treaty) และสนธิสัญญาความรวมมือดาน

สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)

สาระสําคัญ

การคุมครองสัตวและพันธุสัตว ไมมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานดังเชนการคุมครองพันธุพืช
รวมท้ังไมไดมีการจัดตั้งระบบกฎหมายลักษณะเฉพาะ (sui generis law) เพ่ือคุมครองการประดิษฐประเภทนี้
ประเทศแรกท่ีออกกฎหมายรับรองผลงานการปรับปรุงพันธุสัตว ไดแก สหภาพโซเวียต กฎหมายสิทธิบัตร
ของสหภาพโซเวียตฉบับป ค.ศ. 1959 ไดบัญญัติการคุมครองพันธุสัตวไวดังนี้5 “การปรับปรุงพันธุข้ึนใหมซึ่ง
พันธุสัตวเกษตรและพันธุสัตวปก … จะไดรับประกาศนียบัตรความเปนนักประพันธหรือประกาศนียบัตรชนิด
สายพันธุท่ีไดรับการปรับปรุง”6

แมกฎหมายของสหภาพโซเวียตจะใหการคุมครองพันธุสัตว แตกฎหมายสิทธิบัตรของสหภาพ
โซเวียตในขณะนั้นก็ไมไดคุมครองในรูปแบบของสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศเสรีนิยม หากแตใชระบบ
การคุมครองท่ีเรียกวา “ระบบประกาศนียบัตร” (certificate system) ท่ีรัฐถือวาผลงานการสรางสรรคทาง
ปญญาทุกชนิดตกเปนของรัฐ โดยรัฐจะออกประกาศนียบัตรนักประดิษฐ (inventor’s certificate) ใหแกผู
ประดิษฐ ซึ่งจะทําใหผูประดิษฐมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากรัฐ ภายใตระบบการคุมครองนี้ สิทธิเด็ดขาดใน
ผลงานจะไมเปนของผูประดิษฐท่ีทําการคิดคนหรือพัฒนาการประดิษฐ หากแตเปนของรัฐ ผูประดิษฐจะไมมี
สิทธิเด็ดขาดท่ีจะกีดกันผูอ่ืนไมใหใชผลงานของตนดังเชนในระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ัวไป

กฎหมายสิทธิบัตรในแนวทางเสรีนิยมฉบับแรกท่ีใหการคุมครองการปรับปรุงพันธุสัตวก็คือ
กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศฮังการี7 กฎหมายสิทธิบัตรฮังการีฉบับป ค.ศ. 1969 ใหการคุมครองพันธุสัตว
ท่ีไดรับการปรับปรุงข้ึน หากพันธุสัตวนั้นมีความแตกตางจากพันธุอ่ืน (distinguishable) เปนพันธุใหม
(novel) มีความเหมือนกันในลักษณะประจําพันธุ (homogenous) และมีความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ
(stable)

5 Bent, S.A. et al (1987) Intellectual Property Rights in Biotechnology World-wide, Stockton Press, New
York, p.154.
6 Soviet Patent Law of 1959, Art. 5.
7 Bent et al, op.cit, p.154.
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นอกจากกฎหมายของสองประเทศนี้แลว ก็ไมปรากฏวามีกฎหมายของประเทศใดท่ีมีบทบัญญัติท่ี
ชัดแจงใหการคุมครองพันธุสัตวเลย ยิ่งกวานั้นกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศตางๆ หลายประเทศกลับมีบท
ยกเวนหามมิใหมีการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐท่ีเก่ียวของกับสัตวหรือท่ีเปนพันธุสัตว

4.2.1 กฎหมายสหรัฐวาดวยการคุมครองพันธุสัตว

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กอนหนาคดี Diamond v Chakrabarty8 ท่ีศาลสูงสุดของสหรัฐ ตัดสิน
เปนบรรทัดฐานใหรับรองสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตนั้น สํานักงานสิทธิบัตรและศาลสหรัฐ มักจะใชหลัก “ผลผลิต
ของธรรมชาต”ิ (product of nature) โดยถือวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองและท่ีมีอยูตามธรรมชาติ มิใชการประดิษฐท่ี
อาจขอรับสิทธิบัตรได คําพิพากษาของศาลและคําวินิจฉัยของสํานักงานสิทธิบัตร ก็ยึดถือหลักการนี้มาโดย
ตลอด จนกระท่ังศาลสูงสุดมีคําพิพากษาในคดี Diamond v Chakrabarty

ตอไปนี้เปนแนวคําวินิจฉัยของศาลในชวงกอนคดี Diamond v Chakrabarty
 คดี Ex parte Grayson9 ซึ่งเก่ียวของกับคําขอรับสิทธิบัตรในกุงท่ีไดมีการนําเอาศีรษะและเสน

เลือดดําสวนหัวออกไป ผูขอรับสิทธิบัตรอางวาการประดิษฐตามสิทธิบัตรนี้แตกตางจากกุงตาม
ธรรมชาติ และเปนประโยชนในการใชประกอบอาหาร คณะกรรมการอุทธรณของสํานักงาน
สิทธิบัตรสหรัฐ พิจารณาแลวมีความเห็นวา การขอรับสิทธิบัตรในสวนหนึ่งสวนใดของสัตวเปน
สิ่งท่ีไมอาจกระทําได เนื่องจากการประดิษฐดังกลาวเปนผลผลิตของธรรมชาติ

 คดี In re Merat10 ผูประดิษฐในคดีนี้ไดทําการสกัดยีนชนิดหนึ่งจากไก ซึ่งยีนนี้ทําหนาท่ี
ควบคุมขนาดของไก โดยทําใหไกมีขนาดท่ีแคระแกร็น การคนพบนี้สามารถนําไปใชประโยชน
ในการผลิตไกแคระ ซึ่งเม่ือนําไปผสมพันธุกับไกปกติท่ัวไปแลวจะทําใหไดลูกไกท่ีมีเนื้อแนน
เหมาะแกการเพาะเลี้ยงเปนไกเนื้อตอไป ผูประดิษฐไดขอรับสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตไกโดย
ใชไกท่ีแคระแกร็นเปนพอพันธุ และในผลิตภัณฑท่ีไดมาจากการใชกรรมวิธีดังกลาว อันไดแก
ไกท่ีเกิดข้ึนจากการผสมพันธุของไกท่ีแคระแกร็นนั้น คณะกรรมการอุทธรณของสํานักงาน
สิทธิบัตรสหรัฐวินิจฉัยวา กรรมวิธีท่ีขอรับสิทธิบัตรนี้ไมใชการประดิษฐ เนื่องจากมิไดเปน
กรรมวิธีทางเทคนิค ดวยเหตุนี้ ไกท่ีเกิดจากการใชกรรมวิธีดังกลาวก็ไมไดการประดิษฐ
เชนเดียวกัน หากแตเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

ในชวงแรกท่ีมีการขอรับสิทธิบัตรในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐไมถือวา
กรรมวิธีปรับปรุงพันธุสัตว และผลิตผลของกรรมวิธีดังกลาว เปนการประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได
คําวินิจฉัยในสองคดีนี้แสดงวา คําขอรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตไมไดรับการยอมรับวาเปนการประดิษฐท่ี
กฎหมายสิทธิบัตรใหการคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการประดิษฐในคดี In re Merat ท่ีเปนกรรมวิธีท่ีอาศัย
ธรรมชาติเปนสวนสําคัญ โดยไมปรากฏวาการแทรกแซงของมนุษยมีสวนสําคัญตอการสรางผลงานท่ีเกิดข้ึน
คดี Diamond v Chakrabarty ซึ่งตัดสินในป ค.ศ. 1980 นับเปนคดีแรกท่ีศาลสูงสุดของสหรัฐ ไดตัดสินวา

8 206 USPQ 193 (1980).
9 51 USPQ (BNA) 413 (PTO Bd. App. 1941).
10 519 F.2d 1390 (CCPA 1975).
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สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผลงานการพัฒนาของมนุษย ซึ่งมิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปนการประดิษฐท่ีอาจนํามา
ขอรับสิทธิบัตรได ศาลสูงสุดของสหรัฐตัดสินดวยคะแนนเสียง 5 ตอ 4 วา แบคทีเรียพันธุใหมซึ่งทําเทียมข้ึน
ดวยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรม เปนวัตถุแหงสิทธิซึ่งสามารถขอรับสิทธิบัตรได โดยแบคทีเรียดังกลาวมี
คุณสมบัติในการขจัดคราบน้ํามัน คําพิพากษาคดี Diamond v Chakrabarty นี้ ถือเปนบรรทัดฐานของการ
คุมครองเทคโนโลยีชีวภาพ

หลังจากคดี Diamond v Chakrabarty ตอมาไดมีคําวินิจฉัยของสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ อีกหลาย
คดี โดยสํานักงานสิทธิบัตรไดมีคําวินิจฉัยท่ีแตกตางไปจากแนวทางท่ีถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดวยการอนุญาต
ใหมีการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐท่ีเปนสัตว หากสิ่งนั้นเกิดข้ึนจากการพัฒนาของมนุษย ดังปรากฏใน
คดี Ex parte Allen11 ซึ่งเก่ียวของกับคําขอรับสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหอยมุกท่ีมีโครโมโซมในเซลลโซเมติค
จํานวนสามชุด ซึ่งมากกวาหอยมุกท่ัวไปท่ีมีโครโมโซมเพียงสองชุด (polyploid oysters) รวมท้ังเปนการ
ขอรับสิทธิบัตรในตัวหอยมุกดวย ประโยชนของหอยมุกชนิดนี้ก็คือ สามารถท่ีจะเลี้ยงดูและเติบโตไดรวดเร็ว
กวาหอยมุกท่ัวไป

ในเบื้องตน เจาหนาท่ีผูพิจารณาคําขอไดมีความเห็นไมรับคําขอดังกลาว เนื่องจากหอยมุกเปน
สิ่งมีชีวิตจึงไมอยูภายใตบังคับของสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดในมาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตร12 ซึ่ง
บัญญัติวา “กรรมวิธีใดๆ ท่ีใหมและมีประโยชน เครื่องจักรกล การผลิต หรือการประกอบเขาดวยกันของสิ่ง
ตางๆ … รวมท้ังการปรับปรุงใหดีข้ึนซึ่งสิ่งท่ีกลาวมานั้น”

ตอมาเม่ือคดีไดข้ึนมาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ คณะกรรมการอุทธรณไดมีคํา
วินิจฉัยใหออกสิทธิบัตรใหแกการประดิษฐดังกลาว โดยอางอิงคําพิพากษาคดี Diamond v Chakrabarty
ดังนี้ “ประเด็นในเรื่องนี้มีอยูวา การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรเปนสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไดตามมาตรา 101
หรือไม กลาวคือ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคนและพัฒนาของมนุษย หากสิ่งดังกลาวเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ สิ่งนั้นก็ไมใชสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดตามมาตรา 101 ซึ่งในกรณีนี้หอยมุกเปนผลิตผลท่ีเกิดข้ึน
จากกรรมวิธีทางเทคนิคท่ีพัฒนาและควบคุมโดยนักประดิษฐ จึงมีลักษณะเปนการผลิต (manufactures)
ตามบทบัญญัติมาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตร”13

หลังจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณในคดีนี้ ในป ค.ศ. 1987 สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ ได
ประกาศใชกฎเกณฑการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐท่ีเก่ียวกับสัตว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
“สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาพิจารณาเห็นวาสิ่งมีชีวิตหลายเซลล เชน สัตว ท่ีไมรวมถึงมนุษย
ท่ีมิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดตามบทบัญญัติมาตรา 101 แหงกฎหมาย
สิทธิบัตร … แตคําขอรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับหรือท่ีรวมถึงมนุษย จะไมไดรับการพิจารณาวาเปนการประดิษฐ

11 2 USPQ (BNA) 1425 (PTO Bd. App. & Int. 1987).
12 35 USC s. 101.
13 2 USPQ (BNA) 1427.
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ท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดตามบทบัญญัติมาตรา 101 แหงกฎหมายสิทธิบัตร ท้ังนี้เพราะการใหสิทธิเด็ดขาด
ในทางทรัพยสินเหนือมนุษยเปนสิ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ”14

กฎเกณฑการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรนี้ ไดแสดงใหเห็นวานับตั้งแตป ค.ศ. 1987 เปนตนมา
กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐ เปดโอกาสใหมีการขอรับสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล (multicellular
organism) เชน สัตว ได ยกเวนการประดิษฐนั้นจะเปนมนุษย หรือเก่ียวของกับมนุษย ซึ่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแกไขเพ่ิมเติมท่ี 13 (US Constitution, Thirteenth Amendment) ไดกําหนดหาม
การนําคนลงเปนทาส (slavery) เอาไว

สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐไดออกสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตหลายเซลลเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 2 เมษายน
ค.ศ. 1988 โดยใหการคุมครองสัตวดัดแปลงพันธุกรรม (transgenic animal) อันไดแก หนูท่ีไดรับ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยกรรมวิธีถายโอนยีนมะเร็ง (Harvard Mouse) นักวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัย
ฮารวารดไดสรางหนูดังกลาวดวยการนําเซลลมะเร็ง (onco-gene) ใสเขาไปในตัวหนู ประโยชนของหนูท่ีมี
การกลาวอางก็คือ การใชประโยชนในทางการแพทยโดยใชเปนตนแบบของการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งในมนุษย

กลาวโดยสรุป นับจากคดี Diamond v Chakrabarty เปนตนมา สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ ได
อนุญาตใหมีการขอรับสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตตางๆ โดยเริ่มตนจากจุลชีพไปสูกรรมวิธีการผลิตพืชหรือสัตว สาร
สกัดท่ีไดจากพืชหรือสัตว ตลอดจนพืชและสัตวโดยตรง จนในท่ีสุดสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ ไดออกสิทธิบัตร
ใหแกสารสกัดจากรางกายของมนุษย ซึ่งนับวาในปจจุบันกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐ ไดใหการคุมครอง
เทคโนโลยีชีวภาพอยางกวางขวาง ครอบคลุมการประดิษฐในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกือบทุกชนิด อาจกลาว
ไดวา การประดิษฐในสาขาดังกลาวเพียงชนิดเดียวท่ีไมไดรับการคุมครองในสหรัฐ (เนื่องจากยังไมเคยมีการ
ขอรับสิทธิบัตรตอสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ) ก็คือ การประดิษฐในมนุษยโดยตรง ซึ่งก็เปนท่ีนาสนใจวา หากมี
การขอรับสิทธิบัตรในมนุษย สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ จะมีคําวินิจฉัยเปนประการใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
มนุษยท่ีมีการขอรับสิทธิบัตรนั้น เกิดข้ึนจากผลงานการสรางสรรคทางปญญาของบุคคล โดยไดเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลในคดี Diamond v Chakrabarty ท่ีวา “กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐ
เปดโอกาสใหมีการคุมครองสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีอยูภายใตดวงอาทิตยซึ่งทําข้ึนโดยมนุษย (anything under the
sun made by man)”

4.2.2 อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปวาดวยการคุมครองพันธุสัตว

เม่ือประเทศในทวีปยุโรปตกลงรวมกันจัดทําอนุสัญญาสตราสบูรกในป ค.ศ. 1963 อนุสัญญา
ดังกลาวไดมีบทบัญญัติใหอํานาจประเทศสมาชิกท่ีจะเลือกไมคุมครองสิทธิบัตรในพันธุสัตวก็ได15 การท่ี
อนุสัญญาสตราสบูรกซึ่งเปนตนแบบของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป ไมคุมครองพันธุสัตวนั้น ในความเปนจริงก็
มิไดเกิดจากเหตุผลท่ีสลับซับซอนแตประการใด ความตกลงระหวางประเทศดานสิทธิบัตรของยุโรปยกเวน
พันธุสัตวออกจากการคุมครองนั้น หาไดเกิดจากเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือทางดานจริยธรรมไม หากแต

14 1077 Official Gazette Patent Office 24 (April 7, 1987).
15 Strasbourg Convention, Art. 2 (2).
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เปนเพราะวาในขณะท่ีมีการจัดทําอนุสัญญาสตราสบูรก (ค.ศ. 1963) วิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ยังคงมีความกาวหนาไมมากนัก ประเทศท่ีเขารวมจัดทําอนุสัญญาดังกลาวตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงปญหา
เทคนิคในการจัดการสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต และก็เลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงปญหาโดยวิธีงายๆ นั่นคือ ดวยการ
ยกเวนไมคุมครองการประดิษฐเหลานั้นเสีย16

โดยบทบัญญัติในอนุสัญญาสตราสบูรก ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปตางก็เลือกท่ีจะไมใหการ
คุมครองพันธุสัตว (ตลอดจนพันธุพืชและกรรมวิธีทางชีววิทยาสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว) ซึ่งการท่ี
กฎหมายของประเทศตางๆ มีบทบัญญัติหามการขอรับสิทธิบัตรไวเชนนี้แสดงวา โดยทางทฤษฎี กรรมวิธีการ
ปรับปรุงพันธุสัตวหรือพันธุพืชเปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาศาลสูงสุดของ
ประเทศเยอรมนีในคดี Rote Taube (Red Dove)17 ท่ีตัดสินวา กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุสัตวเปนการ
ประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได และถึงแมท่ีสุดวาศาลเยอรมันจะปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ
นั้นก็ตาม แตการไมใหการคุมครองก็เนื่องจากปญหาเทคนิคของกฎหมายสิทธิบัตร เก่ียวกับการเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐ มิใชเพราะวากรรมวิธีการปรับปรุงพันธุสัตวเปนสิ่งท่ีกฎหมายมิไดใหการคุมครอง

เม่ือมีการจัดทําอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปในป ค.ศ. 1973 บทยกเวนท่ีหามมิใหมีการคุมครองพันธุ
สัตว (รวมท้ังพันธุพืช และกรรมวิธีทางชีววิทยาท่ีจําเปนสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว) ก็ไดถูกนํามาบัญญัติไว
ในขอ 53 (บี) ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปดวย ท้ังๆ ท่ีกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1969 ศาลสูงของประเทศ
เยอรมนีก็ไดมีคําวินิจฉัยในคดี Red Dove แลววา การประดิษฐประเภทกรรมวิธีในการขยายพันธุสัตวเปนสิ่ง
ท่ีอาจไดรับความคุมครองสิทธิบัตร อันแสดงวาเหตุผลในคําพิพากษาของศาลเยอรมันในคดีดังกลาว มิไดมี
อิทธิพลและไมมีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะจูงใจใหประเทศอ่ืนๆ ท่ีรวมในการจัดทําอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเห็น
คลอยตามได

มีขอสังเกตวาอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปนั้นแตกตางจากอนุสัญญาสตราสบูรก กลาวคือ อนุสัญญา
สตราสบูรกใหอํานาจประเทศสมาชิกใชดุลพินิจท่ีจะคุมครองพันธุสัตวหรือไมก็ได แตอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป
ไดหามโดยเด็ดขาดมิใหมีการคุมครองสิทธิบัตรในพันธุสัตว

เนื่องจากอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปหามออกสิทธิบัตรแกการประดิษฐท่ีเปนพันธุสัตว และการท่ีใน
ปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งระบบกฎหมายเพ่ือคุมครองพันธุสัตวเปนการเฉพาะ ผลงานการคิดคนท่ีเปนสัตว
หรือท่ีเก่ียวของกับสวนหนึ่งสวนใดของสัตวซึ่งไดพัฒนาข้ึนโดยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะท่ีไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายหรือไมนั้น จึงข้ึนอยูกับการตีความบทบัญญัติในอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการตีความวาสัตวท่ีพัฒนาข้ึนนั้น มีลักษณะท่ีเปน “พันธุสัตว” (animal varieties) ซึ่งกฎหมาย
สิทธิบัตรไมประสงคจะใหมีการคุมครองหรือไม

16 Moufang, N. “Patentability of Genetic Inventions in Animals”, 20 International Review of Intellectual
Property and Competition Law, 830-831 (1989).
17 1 International Review of Intellectual Property and Competition Law 136 (1970).
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ปญหาในเรื่องนี้ก็คือ อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปมิไดใหคําจํากัดความของคําวา “พันธุ” (variety) ไว
เลย พจนานุกรม Webster’s ไดอธิบายคําวา “พันธุ” ไววา “กลุมของสัตวหรือพืชท่ีมีความสัมพันธกันทาง
สายพันธุ แตแตกตางไปจากกลุมสัตวหรือพืชอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน โดยความแตกตางนั้นเกิดจากรูปรางลักษณะ
ซึ่งไมมีความสมํ่าเสมอ หรือท่ีไมมีความสําคัญเพียงพอท่ีจะจัดเปนอีกชนิดพันธุหนึ่ง หรือกลุมของสัตวหรือพืช
นั้นมีรูปรางลักษณะท่ีข้ึนอยูกับการปรับปรุงพันธุท่ีมีการควบคุมโดยมนุษย โดยมักจะใชเรียกกลุมของสัตว
หรือพืชในระดับต่ํากวาชนิดพันธุ”

จากคํานิยามขางตนอาจสรุปไดวา คําวา “พันธุสัตว” นั้นนาจะหมายความถึงกลุมของสัตวท่ีมีความ
แตกตางจากสัตวท่ัวไป แตความแตกตางนั้นก็เปนเพียงเล็กนอยท่ีไมทําใหสัตวในกลุมนั้นมีลักษณะเปน
“ชนิดพันธุ” (species) นอกจากนี้ คําวา “พันธุ” ยังอาจใชเรียกกลุมของสัตว (หรือพืช) ท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุของนักวิทยาศาสตรอีกดวย

ปญหาสําคัญของการขอรับสิทธิบัตรตามอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปก็คือ การตีความถอยคําบทบัญญัติ
ในขอ 53 (บี) ท่ีหามมิใหมีการคุมครองสิทธิบัตรในพันธุสัตวนั้น จะมีความหมายเปนอยางไร กลาวคือ บท
ยกเวนดังกลาวจะรวมถึงสัตวโดยท่ัวไปดวยหรือไม หรือคําวา “พันธุสัตว” ในบทบัญญัติดังกลาวจะ
หมายความถึงสัตวท่ีมีลักษณะเฉพาะเทานั้น18

ในคดีท่ี T19/90, Harvard/Onco-mouse19 คณะกรรมการตรวจสอบคําขอของสํานักงานสิทธิบัตร
ยุโรป (EPO Examining Division) ไดมีคําชี้ขาดยินยอมใหมีการออกสิทธิบัตรแกการประดิษฐท่ีเปนสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม โดยการประดิษฐดังกลาวไดแก หนูท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยกรรมวิธีถายโอน
ยีน นักวิทยาศาสตรไดสรางหนูดังกลาวดวยการนําเซลลมะเร็ง (onco gene) ใสเขาไปในโครโมโซมของหนู
มหาวิทยาลัยฮารวารดในสหรัฐ ผูเปนเจาของการประดิษฐดังกลาว ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรโดยอางวา หนูท่ี
นํามาขอรับสิทธิบัตรนั้นจะเปนประโยชนตอวงการแพทยในการใชเปนตนแบบของการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง
การประดิษฐนี้ไดยื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐ มากอน โดยสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐไดออกสิทธิบัตรในการ
ประดิษฐดังกลาวในป ค.ศ. 1988 กลาวคือสิทธิบัตรเลขท่ี US Patent No. 4,736,86620 ดังท่ีกลาวแลวใน
ตอนตน

เม่ือมีการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐนี้ตอสํานักงานสิทธิบัตรยุโรปในป ค.ศ. 1989 นั้น ใน
เบื้องตน คณะกรรมการตรวจสอบคําขอของสํานักงานสิทธิบัตรมีความเห็นใหยกคําขอดังกลาวเสีย โดยอาศัย
เหตุผลหลายประการ อันไดแก การประดิษฐตามคําขอเปนการประดิษฐท่ีเก่ียวกับพันธุสัตวชนิดใหม (a new
animal variety) ซึ่งตองหามมิใหมีการคุมครองโดยอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป คณะกรรมการตรวจสอบคําขอ
ยังไดใหความเห็นดวยวา บทยกเวนในขอ 53 (บี) ของอนุสัญญามีเจตนารมณท่ีจะไมคุมครองสัตวทุกชนิด

18 Moufang, op.cit., at p.832.
19 OJ EPO (1990), 476.
20 1089 OGPO 703 (April 12, 1988).
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ตอมาไดมีการยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว คณะกรรมการอุทธรณฝายเทคนิค (EPO Technical Board
of Appeals) ไดมีคําวินิจฉัยกลับคําสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบคําขอโดยใหคณะกรรมการตรวจสอบคํา
ขอทําการพิจารณาวินิจฉัยใหมในหลายประเด็น รวมท้ังประเด็นท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา “พันธุสัตว”
และประเด็นท่ีวา การประดิษฐในสิ่งมีชีวิตท่ีมีการขอรับสิทธิบัตรนี้เปนการประดิษฐท่ีขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดี (public order and morality) หรือไม

หลังจากพิจารณาทบทวนแลว คณะกรรมการตรวจสอบคําขอไดมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติขอ 53
(บี) ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเปนบทยกเวนท่ีจําตองตีความโดยเครงครัด บทบัญญัติดังกลาวไดจําแนก
ความแตกตางระหวาง “สัตว” (animals) กับ “พันธุสัตว” (animal varieties) ไวอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ขอ
หามในขอ 53 (บี) จึงควรใชกับพันธุสัตวเทานั้น โดยไมรวมถึงสัตวท่ัวไปดวย เนื่องจากการประดิษฐตามคํา
ขอดังกลาวเก่ียวของกับหนูท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมดวยการตัดตอนํายีนของสัตวอ่ืนใสเขาไปใน
โครโมโซมของหนู การประดิษฐดังกลาวจึงไมใช “พันธุสัตว” ท่ีตองหามมิใหมีการคุมครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตร

สําหรับในประเด็นเรื่องเปนการประดิษฐท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี (inventions
contrary to public order or morality) คณะกรรมการตรวจสอบคําขอมีความเห็นวา กรณีเชนนี้
จําเปนตองพิจารณาโดยการชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบระหวางความทุกขทรมานท่ีสัตวไดรับ รวมท้ังความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากการประดิษฐนั้น กับผลประโยชนท่ีมนุษยชาติจะไดรับจากการประดิษฐ
คณะกรรมการตรวจสอบคําขอเห็นวา สําหรับในกรณีนี้ ประโยชนท่ีมวลมนุษยจะไดรับจากการคิดคนวิธีการ
รักษาโรคมะเร็งมีน้ําหนักมากกวาผลกระทบในแงลบ ดังนั้นการประดิษฐดังกลาวจึงไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดี

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปมีบทบัญญัติท่ีหามการคุมครองการ
ประดิษฐท่ีเปนพันธุสัตวอยางชัดแจง แตไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม (ซึ่งเปนไปไดวาอาจมีปจจัยทาง
การเมืองเขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะการล็อบบี้ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักงานสิทธิบัตรยุโรป
ไดใชวิธีการตีความถอยคําในอนุสัญญาเพ่ือเปดโอกาสใหมีการขอรับสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต

เนื่องจากคําวินิจฉัยในคดี Harvard/Onco-mouse ท่ีคอนขางจะเปดกวางตอการคุมครองสัตว
ดัดแปลงพันธุกรรม (transgenic animals) ดังเชนหนูของมหาวิทยาลัยฮารวารด ในปจจุบันมีการขอรับ
สิทธิบัตรในการประดิษฐลักษณะนี้จํานวนมาก การประดิษฐท่ีอยูในระหวางการขอรับสิทธิบัตรหรือไดรับ
สิทธิบัตรโดยสํานักงานสิทธิบัตรยุโรปก็เชน

 คําขอรับสิทธิบัตรในแกะชื่อ “เทรซี่” (Tracy) ซึ่งเปนแกะท่ีเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม
โดยมีการนําเอานํายีนของมนุษยใสเขาไปในโครโมโซมของแกะ ซึ่งจะทําใหแกะเทรซี่ผลิต
โปรตีนชนิดเดียวกันกับโปรตีนของมนุษย ซึ่งดวยวิธีการเชนนี้จะสามารถผลิตโปรตีนตางๆ ของ
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มนุษยท่ีเปนประโยชนในทางการแพทย เชน อินซูลิน (insulin) พลาสมิโนเยน แอ็คติเวเตอรส
(plasminogen activators) เปนตน21

 คําขอรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของกับสารสกัดจากรางกายของมนุษย เรียกวาคําขอ “Relaxin
Application” โดยคําขอดังกลาวเก่ียวกับยีนมนุษยท่ีสกัดออกมาเพ่ือนําไปใชในการผลิตยา
สาร “รีแลคซิน” (Relaxin) นั้น เปนฮอรโมนท่ีรางกายของสตรีหลั่งออกมาจากรังไขเพ่ือผอน
คลายกลามเนื้อในระหวางคลอดบุตร เฉพาะแตในชวงเวลาใกลคลอดเทานั้นท่ีรางกายของสตรี
จึงจะหลังฮอรโมนชนิดนี้ออกมา ผูประดิษฐไดสกัดยีนออกจากเซลลรังไข และนําไปใสไวใน
จีโนมของแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งเม่ือนําไปเพาะเลี้ยงในหองทดลอง จะทําใหแบคทีเรียท่ีมี
ฮอรโมนรีแลคซินมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหสามารถผลิตฮอรโมนดังกลาวในระดับ
อุตสาหกรรม เพ่ือนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมยาได

4.3 การคุมครองยีนและลําดับยีน

ขอเสนอในรางความตกลงทีพีพี
 กําหนดใหคุมครองสิทธิบัตรสําหรับยีน (genes) และลําดับยีน (gene sequences)

สาระสําคัญ

ในประเทศอังกฤษ การคุมครองสิทธิบัตรไดกระทําภายใตหลักการวา วัตถุแหงสิทธิท่ีมีการขอรับการ
คุมครองนั้นมี “ลักษณะการผลิต” (manner of manufacture) หรือไม ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรอังกฤษไมได
ใชคําวา “การประดิษฐ” (invention) ดังเชนกฎหมายของประเทศอ่ืน หากแตใชคําวา “ลักษณะการผลิต”
มาตั้งแตมีการประกาศคุมครองสิทธิบัตรเปนครั้งแรกในกฎหมายวาดวยการผูกขาด ค.ศ. 1623 (Statute of
Monopolies 1623) เรื่อยมาจนถึงกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปจจุบัน (Patents Act 1977) ในป ค.ศ. 1971
ศาลสูงของอังกฤษมีคําพิพากษาในคดี American Cynamide (Dann’s) Patent22 อนุญาตใหมีการขอรับ
สิทธิบัตรสําหรับกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงจุลชีพชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนจุลชีพสายพันธุท่ีมีอยูในธรรมชาติ

ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ในป ค.ศ.1968 หลังจากท่ีไดมีการแกไขกฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือใหการ
คุมครองแกผลิตภัณฑทางเคมี สํานักงานสิทธิบัตรของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีไดออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การตรวจคําขอรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) ในแนวทางตอไปนี้23

“ขอสันนิษฐานพ้ืนฐานมีอยูวา ผลผลิตของธรรมชาติโดยตรงเปนสิ่งท่ีไมอาจขอรับการคุมครอง
สิทธิบัตรได อยางไรก็ดี อาจมีการออกสิทธิบัตรใหแกการประดิษฐซึ่งเก่ียวของกับสิ่งท่ีไมเปนท่ีรูจักมากอน

21 Schatz, U. “Patentability of Genetic Engineering Inventions in the European Patent Office Practice”,
(1998) International Review of Intellectual Property and Competition Law, pp. 2-16.
22 [1971] RPC 425.
23 White, A.W. “The Novelty-Destroying Disclosure: Some Recent Decisions”, [1990] 9 EIPR 315.
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หรือสิ่งท่ีไดมีการสกัดจากสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ แตสําหรับสารสังเคราะหท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไมให
ถือวาเปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได”

อยางไรก็ดี คําพิพากษาของศาลในคดีตางๆ ไมไดเดินตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคําขอรับ
สิทธิบัตรดังกลาว ศาลเยอรมันไดมีคําพิพากษามาโดยตลอดวา สารเคมีท่ีไดจากการสันดาปจากสิ่งมีชีวิต เชน
ยาปฏิชีวนะท่ีสันดาปมาจากจุลชีพ รวมท้ังจุลชีพโดยตรงเปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได ดังปรากฏในคํา
พิพากษาของศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐในคดี Bcherhafe (Baker’s Yeast)24

ในป ค.ศ.1977 ศาลสิทธิบัตรแหงสหพันธรัฐเยอรมนีไดมีคําพิพากษาในคดี Antamanide25 วาแนว
ปฏิบัติของสํานักงานสิทธิบัตรเก่ียวกับการตรวจคําขอรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับผลผลิตของธรรมชาติ ไม
สอดคลองตอบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร โดยศาลใหเหตุผลดังนี้ “กฎหมายไมไดมีบทบัญญัติยกเวน
อยางชัดแจงวาไมใหมีการคุมครองสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ดังนั้น บรรดาสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติจึงตองมี
สถานะท่ีไมแตกตางไปจากสารชนิดอ่ืนๆ”

คําขอรับสิทธิบัตรในคดีนี้เปนการขอรับสิทธิบัตรในสาร “Antamanide” ท่ีสกัดจากเชื้อราท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ ศาลสิทธิบัตรเยอรมันใหความเห็นวา สิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรตามคําขอนี้มีลักษณะท่ีอาจถือไดวา
เปนการประดิษฐ โดยศาลตัดสินตามหลักกฎหมายเก่ียวกับการประดิษฐตามกฎหมายสิทธิบัตรเยอรมัน ซึ่ง
ภายใตกฎหมายเยอรมันนั้น การประดิษฐไดแก “การสอนในกิจกรรมทางเทคนิค” (teaching for
technical activity) ศาลในคดีนี้เห็นวา สารเคมีใดจะมีลักษณะเปน “การสอนในกิจกรรมทางเทคนิค” ได
นั้น นอกจากจะตองเปนการนําเสนอผลิตภัณฑทางเคมีใหมตอสังคมแลว ยังจะตองนําเสนอสูตรและกรรมวิธี
การตระเตรียมสารเคมีนั้นดวย

ในสหรัฐอเมริกา มีคดีท่ีนาสนใจเก่ียวกับสิทธิบัตรในยีนของมนุษยคือคดี Moore v. Regents of
the University of California26 ซึ่งเปนคดีท่ีนาสนใจคดีหนึ่ง โดยคดีนี้เก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรในสาร
สกัดท่ีไดจากรางกายของมนุษย ขอเท็จจริงในคดีมีอยูวา นายจอหน มัวร (John Moore) เปนชาว
แคลิฟอรเนีย ไดปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกวา “แฮรี-เซลล-ลิวคีเมีย” นายจอหน มัวร ได
เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ ในแคลิฟอรเนีย แพทยไดผาตัดเอามามของนาย
จอหน มัวรท่ีมีขนาดใหญมากออก อันเปนข้ันตอนหนึ่งของการรักษาพยาบาล นายแพทยผูรักษาไดนําเอา
มามท่ีตัดออกไปนั้นไปทําการวิจัย เนื่องจากโรคแฮรี-เซลล-ลิวคีเมียนี้พบไดนอยโดยมีอยูประมาณรอยละ 2
ของโรคลิวคีเมียท้ังหมด แพทยไดสกัดเซลลไลนชนิดหนึ่งจากเซลลตับของจอหน มัวร จึงตั้งชื่อวา “Mo
Cell” และไดทําการสกัดสารคัดหลั่งชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนสารโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติชวยกระตุนการเจริญของเซลล

24 BGH of March 11, 1975, 6 International Review of Intellectual Property and Competition Law, 207
(1975).
25 Decision of 28 July 1977, 10 International Review of Intellectual Property and Competition Law, 494
(1979).
26 51 Cal. 3d 120, 271 Cal. Rptr. 146, 793 P.2d 479, cert. denied 499 U.S. 936 (1991).
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เม็ดเลือดขาวแกรนูโลซัยทและมาโครฟาจ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอระบบภูมิคุมกันของรางกายมนุษย
โดยเฉพาะสําหรับคนไขท่ีปวยเปนโรคมะเร็งและโรคเอดส

นายแพทยและมหาวิทยาลัยไดขอรับสิทธิบัตรในสารสกัดดังกลาวในป ค.ศ. 1984 และตอมา
สํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ ก็ไดออกสิทธิบัตรใหแกการประดิษฐดังกลาว และไดขายสิทธิตามสิทธิบัตรดังกลาว
ใหแกบริษัทยาชื่อ แซนดอซ เปนเงินจํานวนมาก ตอมาเม่ือขาวถูกเผยแพรออกไป นายจอหน มัวร ไดยื่นฟอง
นายแพทยผูทําการรักษาพยาบาลตนและโรงพยาบาลยูซีแอลเอ อางสิทธิในเซลลตับและในสิทธิบัตรดังกลาว
แตในท่ีสุดศาลสูงสุดแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ไดพิพากษายกคําฟองของจอหน มัวร โดยตัดสินวานายมัวร ไม
มีสิทธิใดๆ ในเซลลท่ีสกัดจากรางกายของตนและในสิทธิบัตรดังกลาว

ในทวปียุโรป พัฒนาการของสิทธิบัตรยีนก็เปนสิ่งท่ีนาสนใจเชนกัน ในการจัดทําอนุสัญญาสิทธิบัตร
ยุโรป (European Patent Convention) ในชวงกอนป ค.ศ. 1973 นั้น รางอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปมี
บทบัญญัติวา “การคนพบสารท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไมถือเปนการประดิษฐ” แตตอมาไดมีการแกไข
ขอความดังกลาวเสียใหม โดยขอ 53 ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเพียงแตบัญญัติยกเวนไมใหคุมครอง “การ
คนพบ” โดยหลีกเลี่ยงท่ีจะใชถอยคํา “ผลผลิตของธรรมชาติ”

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคําขอของสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO Guidelines of
Examination) ในสวนซี บทท่ี 4 ขอ 2.1 กําหนดวา “สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเปนเพียงการคนพบท่ีไม
อาจขอรับสิทธิบัตรได อยางไรก็ตาม หากสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาตินั้นจําเปนตองผานการสกัดจาก
สภาพแวดลอมท่ีเปนอยู โดยใชกรรมวิธีท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน เชนนี้กรรมวิธีดังกลาวเปนสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตร
ได ยิ่งกวานั้น ถาสิ่งดังกลาวเปนสิ่งท่ีสามารถกําหนดรูปลักษณะไดอยางถูกตอง ไมวาจะโดยโครงสรางของสิ่ง
นั้นเอง หรือโดยวิธีการในการทําใหไดมาซึ่งสิ่งดังกลาว หรือโดยตัวแปรอยางอ่ืน และถาสิ่งนั้นเปน “สิ่งใหม”
อยางสิ้นเชิงดวยการไมเคยปรากฏมากอน ก็ถือวาสิ่งนั้นโดยตัวเองเปนสิ่งท่ีอาจไดรับการคุมครองสิทธิบัตร
ตัวอยางของกรณีดังกลาวไดแก สิ่งซึ่งถูกคนพบโดยอาศัยจุลชีพในการผลิต”27

นอกจากนี้ สวนซี บทท่ี 4 ขอ 2.3 ของแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคําขอ ยังไดจําแนกความแตกตาง
ของการประดิษฐและการคนพบไวดังนี้ “หากบุคคลคนหนึ่งพบคุณสมบัติใหมของวัตถุหรือสิ่งท่ีเปนท่ีรูจัก
เชนนี้ถือวาเปนเพียงการคนพบ และไมอาจขอรับสิทธิบัตรได แตถาบุคคลไดนําเอาคุณสมบัติดังกลาวไปใช
ในทางปฏิบัติ ดังนี้ถือวาบุคคลนั้นไดทําการประดิษฐซึ่งอาจไดรับสิทธิบัตร”28

จากแนวปฏิบัตินี้แสดงใหเห็นวา สํานักงานสิทธิบัตรยุโรปถือวายีนท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เปนเพียง
การคนพบ เนื่องจากมิไดเกิดข้ึนจากการคิดคนพัฒนาของมนุษย ดังนั้น จึงเปนการไมสมควรท่ีจะใหบุคคล
อางสิทธิเด็ดขาดเหนือสิ่งนั้น การท่ีกฎหมายไมถือวาสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติเปนการประดิษฐยอมทําใหบุคคล
ท่ัวไปสามารถนําสิ่งนั้นไปใชไดโดยเสรีในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินสาธารณะ (public domain) อยางไรก็ตาม
ถาหากสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาตินั้นไดถูกสกัดหรือแยกออกมาจากธรรมชาติโดยใชกรรมวิธีท่ีมนุษยได

27 Part C, Chapter IV, 2.1.
28 Part C, Chapter IV, 2.3.



4-17

พัฒนาข้ึน เชนนี้สิ่งท่ีสกัดออกมาจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนยีน ดีเอ็นเอ อินซูลิน ฯลฯ รวมท้ังกรรมวิธีท่ีใชใน
การสกัดสิ่งดังกลาว ยอมมีสถานภาพเปนการประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได

นักวิชาการในยุโรปใหความเห็นวา การจะดูวาสิ่งใดเปนการคนพบหรือเปนการประดิษฐ จะตอง
พิจารณาจากระดับของการแทรกแซงของมนุษย (human intervention) ในกรรมวิธีท่ีทําใหเกิดผลนั้นเปน
สําคัญ ในความเห็นของนักวิชาการเหลานี้ ผลงานการสรางสรรคทางปญญาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมิได
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เพราะหากไมมีการแทรกแซงของมนุษยแลว ผลงานดังกลาวก็มิอาจเกิดข้ึนได29 ซึ่ง
ศาลของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีก็ไดตัดสินโดยอาศัยแนวนี้ในคดี Red Dove โดยวินิจฉัยวา สิ่งมีชีวิตก็
อาจมีลักษณะทางเทคนิคและเปนการประดิษฐได

มีขอสังเกตวา ฝายอนุรักษนิยมในยุโรปนําโดยพรรคกรีน (Green Party) ไดคัดคานการขอรับ
สิทธิบัตรในยีนและสารสกัดของสิ่งมีชีวิต โดยยกเหตุผลหลายประการข้ึนสนับสนุนขอคัดคาน ขอคัดคาน
ประการหนึ่งของกลุมอนุรักษนิยมก็คือ สารสกัดท่ีพบในรางกายของสิ่งมีชีวิตเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ จึง
ไมอาจเปนการประดิษฐตามกฎหมายสิทธิบัตร การคนพบสารสกัดในรางกายก็เหมือนกับการท่ีคริคและวัต
สันคนพบดีเอ็นเอ ซึ่งไมใชการประดิษฐ30

อยางไรก็ดี สํานักงานสิทธิบัตรยุโรปดูเหมือนจะไมเห็นพองกับความเห็นนี้ จากแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณไดแสดงใหเห็นวา สํานักงาน
สิทธิบัตรยุโรปพิจารณาถึงวิธีการท่ีทําใหไดมาซึ่งสารสกัดดังกลาวเปนสําคัญ หากการทําใหไดมาซึ่งสารสกัด
นั้นไดกระทําโดยใชกรรมวิธีทางเทคนิค สิ่งท่ีถูกสกัดออกจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ก็จะมีสถานภาพ
เปนการประดิษฐไดเชนกัน

เนื่องจากบรรดาสํานักงานสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ยังคงใชหลักการพิจารณา
ปญหา “การประดิษฐและการคนพบ” ในแนวทางท่ีแตกตางกันออกไป รัฐสภายุโรปจึงไดออกกฎหมาย
สหภาพยุโรปวาดวยการคุมครองการประดิษฐเทคโนโลยีชีวภาพ ในป ค.ศ. 1998 เรียกวา “Directive of
the European Parliament and of the Council on the Legal Protection of Biotechnological
Inventions”31 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เปนผลมาจากความตองการของคณะกรรมาธิการยุโรป ในอันท่ีจะทําให
กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศสมาชิกมีความสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

29 Overwalle, G.V. (1999) “Patent Protection for Plants: A Comparison of American and European
Approaches, IDEA - Journal of Law and Technology, Vol. 39, 143-194, at p.173.
30 Schatz, op.cit., at pp.2-16.
31 No. 98/44/EC of 6 July 1998.
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ขอ 3.2 ของกฎหมายยุโรปวาดวยการคุมครองการประดิษฐเทคโนโลยีชีวภาพบัญญัติวา32

“วัตถุทางชีวภาพซึ่งไดถูกแยกจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติหรือถูกผลิตข้ึน โดยวิธีการ
ท่ีใชกรรมวิธีทางเทคนิคอาจเปนการประดิษฐ ถึงแมวาจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติก็ตาม”

ขอ 5.1 บัญญัติวา
“รางกายของมนุษยในข้ันตอนตางๆ ของการกอรูปและการพัฒนา และการคนพบสวน

สําคัญสวนหนึ่งสวนใดของรางกายมนุษย รวมท้ังลําดับยีนหรือบางสวนของลําดับยีน ไมอาจเปนการ
ประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได”33

ขอ 5.2 บัญญัติวา
“สวนสําคัญท่ีไดแยกออกจากรางกายของมนุษยหรือถูกผลิตข้ึนโดยวิธีการท่ีใชกรรมวิธีทาง

เทคนิค รวมท้ังลําดับยีนหรือบางสวนของลําดับยีน อาจเปนการประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได
ถึงแมวาโครงสรางของสวนสําคัญนั้นจะเหมือนกันกับโครงสรางของสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติก็ตาม”34

กฎหมายของสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครองการประดิษฐเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีเจตนารมณท่ีจะ
แกปญหาความไมชัดเจนสอดคลองกันในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไดบัญญัติ
หลักการในแนวเดียวกันกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคําขอของสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป โดยถือวาสิ่งท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือผลผลิตของธรรมชาติ และมีลักษณะท่ีอาจเปนการประดิษฐได หากสิ่งดังกลาวได
ถูกแยกจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ หรือถูกผลิตข้ึนโดยใชกรรมวิธีทางเทคนิค นอกจากนี้จากขอ 5.2
สิ่งท่ีถูกแยกออกจากรางกายของมนุษย หรือถูกผลิตข้ึนโดยวิธีการท่ีใชกรรมวิธีทางเทคนิค ก็อาจเปนการ
ประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรไดเชนกัน ท้ังนี้โดยไมคํานึงวาสิ่งดังกลาวจะมีลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตาง
จากสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ

จะเห็นไดวา สถานภาพทางกฎหมายเก่ียวกับคําขอรับสิทธิบัตรในยีนและลําดับยีน ยังคงขาดความ
แนนอนในปจจุบัน กฎหมายของหลายประเทศ รวมท้ังกฎหมายไทย ยังไมอนุญาตใหมีการขอรับสิทธิบัตรใน
สวนประกอบท่ีไดจากการสกัดจากรางกายของมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  สิ่งดังกลาวท่ีไดมาจากการใช
กรรมวิธีทางเทคนิค เชน ยีน (genes) และลําดับยีน (gene sequences) อาจไดรับการยกเวนสิทธิบัตรโดย
เหตุไมใชการประดิษฐ หรือขาดความใหม หรือข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน แตความตกลงทีพีพีจะใหถือวา ยีน
และลําดับยีน เปนการประดิษฐท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได หากมีการใชกรรมวิธีทางเทคนิคเพ่ือทําใหไดมาซึ่งสิ่ง
ดังกลาว แมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติก็ตาม กฎหมายของประเทศคูเจรจาความตกลงทีพีพี
จะตองถือวาสิ่งท่ีไดมานั้นเปนการประดิษฐท่ีอาจนํามาขอรับสิทธิบัตรได สิทธิบัตรยีนและลําดับยีนจะ
กอใหเกิดผลกระทบหลายประการดังจะกลาวถึงตอไป

32 EU Directive on Legal Protection of Biotechnological Inventions, Art. 3.2.
33 EU Directive on Legal Protection of Biotechnological Inventions, Art. 5.1.
34 EU Directive on Legal Protection of Biotechnological Inventions, Art. 5.2.


