สนธิสัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยทรัพยากรพันธุ์พชื เพื่ออาหารและการเกษตร (International
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultural: ITPGR)
หลักการและสาระสํ าคัญ
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ กรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(ITPGR) แต่เดิมมีสถานะเป็ น “ข้อปฏิบตั ิระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
(International Undertaking on Plant Genetic Resources-IUPGR)” ที่ไม่ได้มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ซึ่ งจัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ สงวน ประเมินค่า และดํารงไว้ ซึ่ง
ทรัพยากรพืชที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด้านการเกษตร เพื่อการปรับปรุ ง
พันธุ์พืช และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
หลักการสําคัญที่กาํ หนดไว้ คือ ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชเป็ น “มรดกร่ วมกันของ
มนุษยชาติ” ที่บุคคลใดจะหวงกันเป็ นเจ้าของไม่ได้ โดยทรัพยากรพันธุ กรรมพืชมี
ความหมายรวมถึง พืชป่ า พืชดั้งเดิม พืชที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ และพืชที่เกิดจากการพัฒนา
ปรับปรุ งพันธุ์ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ท้ งั นี้การอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรม
พืชนี้ จํากัดอยูเ่ ฉพาะวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
ปรับปรุ งพันธุ์พืช หรื อเพื่อการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช และต้องอยูบ่ นพื้นฐานหลักการ
“จัดทําข้อกําหนดที่เห็นชอบร่ วมกัน” แต่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศปฏิเสธที่จะลง
นามเข้าร่ วม เพราะเห็นว่าพันธุ์พืชที่ปรับปรุ งใหม่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ใช่ “มรดก
ร่ วมกันของมนุษยชาติ”
วัตถุประสงค์ของสนธิ สัญญาฯ นี้คือ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
เพื่ออาหารและเกษตรยัง่ ยืน และการแบ่งปั นผลประโยชน์ซ่ ึ งเกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น
อย่าง เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อการเกษตรที่ยงั่ ยืนและความมัน่ คงทางอาหาร สนธิ สัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยทรัพยากรพันธุ กรรมเพื่ออาหารและการเกษตร มี 35 มาตราหลักการสําคัญใน
สนธิ สัญญาฯ คือ

(1) การรับรองสิ ทธิ อธิ ปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
(2) การรับรองสิ ทธิ เกษตรกร โดยเน้นยํ้าถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนพื้นเมือง
ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกร ในการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุ กรรมพืช นอกจากนี้
ยังระบุวา่ จะไม่มีการตีความบทบัญญัติในลักษณะที่ไปจํากัดสิ ทธิ ของเกษตรกรในการเก็บ
ใช้ประโยชน์ แลกเปลี่ยนและขายเมล็ดพันธุ์หรื อส่ วนขยายพันธุ์ที่ได้จากการทําการเกษตร
โดยขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของประเทศภาคีและความเหมาะสม
(3) เงื่อนไขในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมพืช จากแนวคิดว่าการเข้าถึงแหล่ง พันธุ กรรม
พืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งพันธุ์พชื เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและก่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนของภาคเกษตรกรรม จึงกําหนดให้มีการจัดตั้ง “ระบบพหุ ภาคีเพื่อการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชและเพื่อการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร
พันธุ กรรมพืช” โดยครอบคลุมพันธุ กรรมพืช 2 แหล่งคือ ทรัพยากรพันธุ พืชที่ประเทศภาคี
เห็นชอบร่ วมกันตามรายชื่อที่ระบุในสนธิ สัญญาฯ รวม 64 รายการ ได้แก่ พืชอาหาร 35
รายการ และพืชอาหารสัตว์ 29 รายการ และทรัพยากรพันธุ กรรมพืชที่อยูน่ อกถิ่นที่อยูอ่ าศัย
เช่น ที่ถูกเก็บรวบรวมอยูใ่ นธนาคารพันธุ กรรมต่างๆ เงื่อนไขการเข้าถึงที่สนธิ สัญญาฯ
กําหนดไว้
(4) การเข้าถึงจะต้องเป็ นไปเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุ รักษ์ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชเพื่อ
การศึกษาวิจยั ปรับปรุ งพันธุ์ และการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ดา้ นอาหารและการเกษตรเท่านั้น ไม่
รวมด้านธุ รกิจเคมีภณั ฑ์ ยา หรื อธุ รกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดา้ นอุตสาหกรรมอาหารหรื ออาหาร
สัตว์
(5) ต้องกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงตํ่าที่สุด เป็ นไปตามข้อตกลงการถ่ายโอน
พันธุ กรรม (The Standard Material Transfer Agreement)
(6) ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้เข้าถึงจะต้องไม่ขอรับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
สิ ทธิ ใดๆ ที่จะเอื้ออํานวยต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมพืชหรื อสารพันธุ กรรมหรื อ
องค์ประกอบของพืชในรู ปแบบที่ได้มาจากระบบ พหุ ภาคีเพื่อการเข้าถึง
(7) การเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมพืชที่ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
สิ ทธิ ใดๆ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย

ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ
(8) การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา ห้ามมิให้นาํ ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชหรื อ สาร
พันธุ กรรมหรื อองค์ประกอบพืชในรู ปแบบที่ได้มาจากระบบพหุ ภาคีเพื่อการเข้าถึง ไป
ขอรับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อสิ ทธิ ใดที่จะก่อให้เกิดการจํากัดการ
เอื้ออํานวยต่อ การเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
(9) การแบ่งปั นผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าถึงและ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริ มสร้างขีดความสามารถ และการแบ่งปั นผลประโยชน์ทางการ
เงินและจากการค้า การจัดการทรัพยากรพันธุ กรรมพืชทั้งในและนอกถิ่นกําเนิด
พันธกรณีของภาคี
หลักการกว้างๆ ของภาคีสมาชิกในการดําเนิ นการตามสนธิ สัญญา ได้แก่ การอนุ รักษ์ การ
สํารวจ การแยกแยะลักษณะ การประเมินคุณค่า และการรวบรวมเป็ นเอกสารเกี่ยวกับ
ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชเพื่ออาหาร และการเกษตร การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ กรรม
พืชอย่างยัง่ ยืน ความร่ วมมือระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือทางเทคนิค สําหรับ
พันธกรณี ที่กาํ หนดให้ภาคสมาชิกดําเนินการตามความเหมาะสม โดยไม่ขดั กับกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย
(1) การคุม้ ครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
(2) สิ ทธิ ในการร่ วมแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุ กรรมพืช
(3) สิ ทธิ ในการร่ วมตัดสิ นใจเรื่ องการอนุ รักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ กรรมพืชใน
ระดับชาติ

