แถลงการณ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เรื่อง ผลกระทบตอขาวหอมมะลิและทรัพยากรชีวภาพ
กรณีการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
___________________________

ตามที่รัฐ บาลกําลัง ดําเนิน การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกั บประเทศสหรัฐ อเมริก า
โดยรวมถึงประเด็น เรื่องทรัพยสิน ทางปญ ญา เปน ประเด็น การเจรจาที่สําคัญ นั้น คณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแหงชาติรูสึกวิต กกังวลตอการเจรจาในเรื่องดังกลาววา จะทําใหเกิดผลกระทบตออนาคตของ
ขาวหอมมะลิและฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปน การลิดรอนสิท ธิของ
เกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพ และลิดรอนอํานาจอธิปไตยของประเทศ
จากการวิ เคราะห ของคณะอนุ กรรมการทรัพ ยากรชี ว ภาพและทรัพ ย สิน ทางป ญ ญา
คณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแหงชาติ เห็นวาประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกรองใหประเทศไทยยอมรับ
การจดสิท ธิบัตรในสิ่งมีชีวิต ยอมเขาเปนภาคีอนุสัญ ญายูปอฟ (UPOV 1991) ดังที่ไดดําเนินการสําเร็จ
มาแลวกับ ประเทศชิลี สิงคโปร และโมร็อกโค เปน ตน หากรัฐ บาลไทยยอมรับขอตกลงตามแนวทาง
ดังกลาว จะเปดโอกาสใหนักวิจัยและบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถจดสิทธิบัตรขาวที่พัฒนา
ไปจากขาวหอมมะลิ นําเอาทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยไปใชประโยชนและจดสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญา โดยไมตองขออนุญาตเขาถึง ไมตองทําสัญญาสวนแบงประโยชน รวมทั้งเกิดผลกระทบตอสิทธิ
และวิถีชีวิตของเกษตรกร เชน เกษตรกรจะไมสามารถเก็บรักษาเมล็ดพัน ธุที่จดสิทธิบัตรไปปลูกในฤดู
ถัดไป และไมสามารถแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุระหวางเพื่อนบาน เปนตน
การยอมรับขอตกลงทรัพยสินทางปญญาตามขอเสนอของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผล
ทําให ประเทศไทยตองแก ไขกฎหมายภายใน เชน กฎหมายคุมครองพั น ธุพื ช พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมาย
สิท ธิบัต ร พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนี้เพื่อตัดสิท ธิและการคุม ครองผลประโยชนของเกษตรกรและชุม ชนทองถิ่น
ในขณะที่ใหประโยชนตอบริษัทขนาดใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาไปพรอมๆ กันดวย
คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแหง ชาติข อเสนอจุดยืน ของประเทศไทย ในการเจรจา
ขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเจรจาในครั้งตอไป (ครั้งที่ ๔)
ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ เมืองมอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตอไปนี้
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๑. ประเทศไทยตองมีจุดยืนอยางมั่นคงที่จะไมย อมรับระบบกฎหมายทรัพ ยสิน
ทางปญญาของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาด ไมวาจะเปนการยอมรับระบบกฎหมายสิท ธิ
บัตรในสิ่งมีชีวิต การเขาเปน ภาคียูป อฟ และการนํากฎหมายเครื่องหมายการคามาแทนการ
คุมครองชื่อสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
การยอมรับระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก
จะทําใหเกิดความเสียหายตอตลาดและพันธุกรรมขาวหอมมะลิดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังจะสงผล
กระทบตอทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นชนิดและประเภทอื่นๆ ทั้งหมด
นอกเหนือจากนี้ การยอมรับกฎหมายสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตนอกจากจะทําใหประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดประโยชนแลว ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน กลุมประเทศสหภาพยุโรป และประเทศ
ญี่ปุน เปนตน ก็จะไดรับสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาเหมือนกับที่ประเทศไทยยอมใหกับประเทศสหรัฐ
อเมริกาดวย
ดังนั้น จุดยืนเรื่องทรัพยสินทางปญญาตองไมไปไกลเกินกวาขอตกลงทรัพยสินทาง
ปญญาในกรอบการเจรจาภายใตองคกรการคาโลก ซึ่งขณะนี้อยางนอยประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่น ที่
ไมตองใชกฎหมายสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ไมจําเปนตองเขาเปนภาคีของยูปอฟ และมีโอกาสสูงที่จะไดรับการ
คุมครองชื่อสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวหอมมะลิและสินคาเกษตรอื่นๆ ในระดับเดียวกับที่กลุมประเทศ
ยุโรปไดรับการคุมครองไวนและสุรา
๒. รัฐบาลไทยตองแสดงบทบาทการเจรจาในเชิงรุกในการคุมครองขาวหอมมะลิ
ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) เรียกรองใหประเทศสหรัฐ อเมริกาแกไ ขปญ หาการละเมิดทรัพ ยสิน ทางปญ ญา
ของไทยในกรณีขาวหอมมะลิ โดยหามมิใหบริษัทคาขาวในประเทศสหรัฐอเมริกาแอบอางเอาขาวพันธุอื่น
ขายในนาม “จัส มิน ไรซ ” ซึ่ง การแกไ ขเรื่องนี้ตองดําเนิน การใหแลวเสร็จ ก อนไดขอสรุปในการเจรจา
ซึ่ง ประเทศสหรัฐ อเมริก าตอ งใช บ รรทัด ฐานเดี ยวกั น กับ ที่ ไ ดก ดดั น ให รัฐ บาลไทยกวดขัน การละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ภาพยนต เพลง และซอฟทแวรคอมพิวเตอรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขึ้นและไดดําเนินการ
ใหเกิดผลไปแลว
๒) ประเทศไทยต องเรียกรองใหป ระเทศสหรัฐ อเมริกายอมรับ สิท ธิอ ธิป ไตยของ
ประเทศไทยเหนือทรัพยากรชีวภาพ การเขาถึง และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ ญา
ทองถิ่น การดําเนินการใดๆ จะตองขออนุญ าตลวงหนา ตองทําสัญญาสวนแบงประโยชนต ามกฎหมาย
คุ ม ครองพั น ธุ พื ช พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายคุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒ ของประเทศไทย ทั้งนี้ การคุม ครองทรัพยสินทางปญญาใดๆ ของทั้งสองฝาย จะตองแสดง
ที่มาของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญ ญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพิ่มเติมไปจากเงื่อนไขขอรับการคุมครอง
เดิมที่กําหนดไว
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๓. ในกรณีสินคาดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) นั้น รัฐบาลตองยืนยันอยางมั่นคงวา
ประเทศไทยมีสิทธิสมบูรณภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในอันที่จะใช
หลักการปองกันเอาไวกอน ที่จะหามมิใหมีการนําเขาจีเอ็มโอเขามาภายในประเทศ หากไมมั่นใจ
ถึงผลกระทบที่มีตอสุขภาพและสภาพแวดลอม
ประเทศไทยมี ค วามชอบธรรมทุ ก ประการในการห า มการนํ า เข า จี เอ็ ม โอจาก
ตางประเทศเขามาทดลอง หากเห็น วาการทดลองนั้น เสี่ยงที่จะทําใหเกิดการปนเปอนของจีเอ็ม โอจาก
แปลงทดลองกระจายไปในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อื่นใดนอกแปลงทดลอง ทั้งนี้ การทดลองเกี่ยวกับ
จีเอ็มโอในประเทศไทยนั้น ตองอยูภายใตกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีหลักการคุมครองสิทธิ
ของเกษตรกรและการชดเชยความเสียหายที่กําหนดไวอยางชัดเจน

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแหงชาติ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
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