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สถานการณการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน 

และสมุนไพร ประกอบดวย ๕ สถานการณหลัก คือ (๑) สถานการณดานกฎหมายใน

การคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่น (๒) สถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่ม ีผลตอ 

การคุมครองภูมิปญญาไทย (๓) การดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ความกาวหนาใน

การคุมครองภูมิปญญาไทย (๔) ความกาวหนาการเจรจาคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นใน

เวทีระหวางประเทศ (๕) สถานการณการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยภายใตพระราชบัญญัติการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗ การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   
การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 

บทที่ 
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๗.๑ สถานการณดานกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวคิดดานกฎหมายในการคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่นอาจจำแนกไดเปน ๒  

แนวทางใหญๆ คือ แนวทางเชิงตั้งรับ (Defensive Protection) และแนวทาง 

เชิงรุก (Positive Protection) ทั้งนี้การดำเนินงานเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

สวนใหญของประเทศตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชน อยูในแนวทางเชิงรับ เปนการ

จัดการแกไขปญหาจากการฉกฉวยนำภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนโดยมิชอบ 

หรือไมเปนธรรม (หรือที่เรียกกันวา โจรสลัดชีวภาพ) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำไป  

จดคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตระบบกฎหมายสิทธิบัตร๑ 

 

๗.๑.๑ แนวทางเชิงตั้งรับ (Defensive Protection) 

แนวทางนี้มีลักษณะในเชิงการปองกันปญหาผลกระทบที่เกิดขึ ้นตอภูมิปญญา 

ทองถิ่นจากการคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ ขอเสนอ

หรือการดำเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก 

(๑) การปรับปรุงแกไขกฎหมายสิทธิบัตร โดยกำหนดใหแจงเปดเผยแหลงที่มา

ของภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรพันธุกรรมในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร 

(๒) การจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  

 

ระบบทรัพยสินทางปญญาที่เปนอยูในปจจุบันอาจเอื้อใหมีการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบจากภูมิปญญาทองถิ่น (และ/หรือทรัพยากรพันธุกรรม) เนื่องจากเปดโอกาสให

มีการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาขอรับความคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

แมวาการไดภูมิปญญาทองถิ่นนั้นมาจะเปนไปโดยมิชอบก็ตาม กลายเปนปญหาการละเมิด

สิทธิของชุมชนทองถิ่นดังตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน การจดสิทธิบัตรกรณีขมิ้นชันและสะเดา

ของอินเดีย การจดสิทธิบัตรกรณีเปลานอยของไทย เปนตน ดังนั้นจึงจำเปนที่ตองมีการ

พัฒนาปรับปรุงกฎหมายในสวนกฎหมายทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะในสวนกฎหมาย

สิทธิบัตร โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ เพื่อสรางความเปนธรรมตอการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่นหรือทรัพยากรพันธุกรรม และปองกันปญหาการละเมิดนำภูมิปญญาทองถิ่นหรือ

ทรัพยากรพันธุกรรมมาจดขอรับความคุมครองโดยมิชอบ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

๑ Dutfield, G. 2004. Alternative Approaches to Traditional Knowledge Protection, Chapter 11. in 
Intellectual Property, Biogenetic Resources. pp.110-124. 
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แนวทางการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวอาจ

กระทำโดยใหมีการเปดเผย แจงแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากรพันธุกรรม

ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐที่มาขอรับความคุมครอง นอกจากนี้ อาจกำหนดใหแสดงหลัก

ฐานการทำขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากร

พันธุกรรมเปนสวนสำคัญในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐนั้น แนวทางขางตนนี้ เปนหลักการ

ที่กลุมประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทยไดแสดงเปนจุดยืนในการเจรจาทบทวนความ

ตกลงทริปส (TRIPs) ภายใตองคการการคาโลก๒ 

สำหรับขอพิจารณาวาการกำหนดใหเปดเผย แจงแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น

ในขั ้นตอนการขอรับสิทธิบัตร จะขัดแยงกับขอกำหนดในมาตรา ๒๙ ของความ

ตกลงทริปสขององคการการคาโลกหรือไมนั้น ความเห็นในเรื่องนี้แยกเปน ๒ กลุม ทั้งที่

เห็นวาขัดและไมขัด ขณะนี้ยังไมไดขอยุติที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม ไดมีการนำมาตรการ 

ดังกลาวไปใชดำเนินการอยูบางแลวในประเทศตางๆ ตัวอยางเชน 

✿ สหภาพยุโรปไดกำหนดเปนมาตรการแบบสมัครใจ (Voluntary Measure) อยู

ใน EU Directive on the Legal Protection of Biotechnological Invention. 

(Recital 27) 

✿ ประเทศเบลเยี่ยม ไดมีการปรับแกไขกฎหมายสิทธิบัตร (Belgian Patent Act 

1984) ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยในการยื่นขอสิทธิบัตร ตองใหมีการแจงแหลง

กำเนิดของพืชหรือสัตวที่เกี่ยวของกับการประดิษฐดวย 

✿ ประเทศอินเดีย ในการแกไขกฎหมายสิทธิบัตรป ๒๐๐๒ ไดเพิ่มเหตุผลในการ

เพิกถอนสิทธิบัตรเพิ่มเติม ๒ ขอ คือ ไมมีการแจงขอมูลแหลงที่มาของ

ทรัพยากรชีวภาพ (biological material) อยางครบถวน และกรณีขอถือสิทธิ

ในสิทธิบัตรซ้ำซอนกับความรูของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่มีอยูใน

อินเดียหรือที่อื่นๆ 

✿ ประเทศบราซิล ในมาตรา ๓๑ ของ Brazil’s Provisional Measure 

No.2.186-16 ไดกำหนดใหการขอรับสิทธิบัตรตองแจงระบุแหลงที่มาของ

ทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปญญาทองถิ่นแลวแตกรณี 

 

๒ WTO. 2004. Elements of the Obligation to Disclose the Source and Country of Origin of the 
Biological Resources and/or Traditional Knowledge Used in an Invention, 27 September 2004. 
WTO Official Document. IP/C/W/429/Rev.1 
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สำหรับในเรื่องการจัดทำฐานขอมูล (Database) เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน จะเปนประโยชนทั ้งในดานการใชเปนหลักฐานสำหรับ 

ผูตรวจสอบสิทธิบัตรที่จะระบุวา สิ่งที่นำมายื่นจดสิทธิบัตรนั้นไมใหม (Non-novel) หรือ

เปนการตรวจสอบวาไดมีการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นหรือ 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาของหรือไม นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องชวยในเรื่องการแบงปนผลประโยชนไปยัง

ชุมชน หรือกลุมบุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมพื้นบานนั้นดวย 

กรณีตัวอยางที่ดีของการดำเนินงานตามแนวทางนี้ คือ ประเทศอินเดียซึ่งไดมี 

การขึ ้นทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น (Community Biodiversity 

Registers-CBRs) เพื่อการบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น นวัตกรรม และวิธีการใชสอย 

เครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรตางๆ ของชุมชน และมีการทำจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับ 

ภูมิปญญาการแพทยและยาแผนเดิมของอินเดีย ทั้งที่เปนที่รูจักกันแพรหลายและยังไมเปน

ที่รู จักไวเปนชุดๆ โดยเรียกเปนหองสมุดดิจิตอลของภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional 

Knowledge Digital Library-TKDL)  

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ทางสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ไดเห็นชอบในหลักการ

ที่จะพยายามหาทางปองกันการฉกฉวยนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นของอินเดียโดยเฉพาะใน

ดานการแพทย มาขอรับสิทธิบัตรโดยมิชอบ โดยจะมีขอตกลงรวมกันระหวางทาง

สำนักงานสิทธิบัตรยุโรปกับรัฐบาลอินเดียในเร็วๆ นี้ เพื่อใหสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป

สามารถเขาถึงฐานขอมูล TKDL ของประเทศอินเดีย ซึ่งเก็บขอมูลเรื่องยาพื้นบานกวา 

๑๓๖,๐๐๐ รายการ และใชเปนขอมูลในการตรวจสอบการขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับพืช๓ 

  

๗.๑.๒ แนวทางเชิงรุก (Positive Protection) 

การดำเนินงานตามแนวทางนี ้ คือ การพัฒนาจัดทำระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) ใหมีความเหมาะสมตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

เนื่องจากระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในปจจุบันมีขอจำกัดและอุปสรรค

ไมอาจใชเพื่อการรับรองและคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

และในบางกรณีอาจสรางผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีการพัฒนา

ระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับ

๓ EU to protect India’s traditional knowledge. Times News Network, May 16, 2005. 
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สภาพและเงื่อนไขของการอนุรักษ การใชประโยชน และการพัฒนาสงเสริมภูมิปญญา 

ทองถิ่น โดยคำนึงถึงบริบทแตละประเทศและสภาพปญหาในระดับสากล 

แนวคิดในการพัฒนากฎหมายเฉพาะนี้อาจมีหลายแนวทาง คือ การใชระบอบ

ทรัพยสิน (Property Regimes) หรือระบอบความรับผิดชอบ (Liability Regimes) หรือ

การผสมผสานทั้งสองระบอบ  

หากเปนระบอบทรัพยสิน จะอยูบนหลักการให “สิทธิเด็ดขาด” (Exclusive 

Right) แกผูเปนเจาของ เปนสิทธิในการเขาถึงภูมิปญญา สิทธิปฏิเสธการเขาถึง สิทธิใน

การกำหนดเงื่อนไขตางๆ ในการเขาถึง การแบงปนผลประโยชน สำหรับระบอบความ 

รับผิดชอบนั้นจะอยูบนพื้นฐานหลักการของความรับผิดชอบในการเขาถึงภูมิปญญาอาจ

เปนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ แตตองมีกลไกใหเกิดความรับผิดชอบใน 

ภายหลัง (Ex-post Compensation) ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพความเปนจริง ภูมิปญญา 

ทองถิ่นจำนวนมากมีการเผยแพรอยางกวางขวาง อยูในสภาพที่เปน “สมบัติสาธารณะ” 

(Public Domain) ไมสามารถระบุผูเปนเจาของภูมิปญญาที่แทจริงได ระบอบความรับผิด

จึงเปนแนวทางที่ชวยแกไขปญหาดังกลาว 

รูปธรรมของการดำเนินงานปกปองภูมิปญญาทองถิ่นแบบเชิงรุก เชน ประเทศ

เปรูไดผานกฎหมายในป ๒๕๔๕ เพื่อการคุมครองภูมิปญญาของชนพื้นเมืองโดยมีชื่อวา 

“Regime of the Protection of the Collective Knowledge of Indigenous People” 

เปนกฎหมายที่จัดทำโดยหนวยงานของรัฐบาลเปรูที่ชื่อ INDECOPI (National Institute for 

the Defense of Compensation and Intellectual Property) โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคประชาสังคม กฎหมายดังกลาวใหการคุมครอง “ภูมิปญญารวม” (Collective 

Knowledge) ของชนพื้นเมืองที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัพยากรชีวภาพ การเขาถึงภูมิปญญา

ดังกลาวเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม ตองไดรับความยินยอมลวงหนา 

(Prior Informed Consent) จากผูเปนเจาของภูมิปญญากอน โดยมีการทำสัญญาแบง

ปนผลประโยชนจากผลกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตไมนอยกวารอยละ ๕ ของมูลคาการขาย 

(กอนหักภาษี) นำเงินเขากองทุนพัฒนาชนพื้นเมือง กฎหมายนี้มีขอยกเวนการขออนุญาต

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนสำหรับการเขาถึงและใชภูมิปญญาระหวางชนพื้นเมือง

ดวยกัน หรือการใชเพื่อตลาดภายในประเทศที่ไมใชเปนระดับอุตสาหกรรม๔ นอกเหนือ

๔ Aguirre, Begona. 2003. The Peruvian Law on Protection of the Collective Knowledge of 
Indigenous Peoples Related to Biological Resources, Chapter 30. in Bellmann, Dutfield and 
Melendez-Ortiz (eds.), Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPs, Trade and 
Sustainability. pp.285-292. 
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จากกรณีประเทศเปรูแลว ยังมีกรณีตัวอยางการดำเนินงานตามแนวทางเชิงรุกอีก 

บางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย เปนตน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอที่ ๗.๒.๔) 

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดดานกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

ตามที่ Dutfield (๒๐๐๔) เสนอไว ประเทศไทยไดมีการดำเนินงานดานการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในแบบเชิงรับและเชิงรุก 

ในแนวทางเชิงตั ้งรับ จากปญหากรณีโจรสลัดชีวภาพหลายครั ้งที่เกิดขึ ้นกับ

ประเทศไทย เชน กรณีเปลานอย กรณีกวาวเครือ กรณีขาวหอมมะลิ ฯลฯ ทำใหเกิด

ความตื่นตัวของภาคประชาสังคมตอการปองกันแกไขปญหาดังกลาว ไดมีขอเสนอจาก

องคกรภาคประชาชนเพื่อผลักดันการแกไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร ใหมีเงื่อนไขการเปด

เผยแหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชในการประดิษฐ สำหรับ

ในดานการจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น/ความหลากหลายทางชีวภาพ ได

เริ่มมีการดำเนินงานตามกฎหมายคุมครองพันธุพืชและกฎหมายภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย และมีการจัดเก็บขอมูลกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

องคกรภาคประชาชน ยังขาดการจัดทำเปนเครือขายฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

ในการคุมครองตามแนวทางเชิงรุก หนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม

ไดรวมกันผลักดันกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่นดานการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุพืช และดานภูมิปญญาการแพทยดั ้งเดิม จน

ประสบผลสำเร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครอง

พันธุพ ืช และ พระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

นอกจากนี ้ ยังมีความพยายามมาเปนระยะที่จะผลักดันใหมีกฎหมายเฉพาะดานการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นใหครบถวน นอกเหนือจากภูมิปญญาทองถิ่นดานพันธุพืชและ

ดานการแพทยดั้งเดิม 

 

๗.๒ การทบทวนสถานการณและความเปล่ียนแปลงท่ีมผีลตอการคุมครองภมูปิญญาไทย๕ 
สาระสำคัญของกฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยเนนภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย จุดแข็ง จุดออนและ 

ขอจำกัดของกฎหมายที่มีอยู รวมถึงความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น มีดังนี้ 

 

๕ เนื้อหาสวนใหญในหัวขอนี้เปนการสรุปและปรับปรุงเพิ่มเติมจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม และ เจษฎ โทณะวณิก. 
๒๕๔๘. การศึกษาเรื่องบทบาท/ทาทีของไทยตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น. รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. 



บ
ท
ท
ี่ ๗

 
การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 

333

๗.๒.๑ กฎหมายภายในประเทศ 
๗.๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีปรากฏ

เปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ โดยระบุไวในมาตรา ๔๖ วา 

“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั ้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟ นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี

สวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

อยางไรก็ตาม องคกรภาครัฐสวนใหญยังคงยึดถือกฎหมายตางๆ ที่มีอยูกอนที่

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีผลบังคับใช ซึ่งไมไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิของ

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว รวมถึงการอางถึงความจำเปนที่จะตองมี

กฎหมายรองรับสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมกอนจึงจะสามารถปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ได 

ทำใหการดำเนินงานคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในทางปฏิบัติยังมีปญหาอยูคอนขางมาก 

นอกจากนี ้ ยังมีปญหาในแงการตีความ นิยามของ “ชุมชนทองถิ่นดั ้งเดิม” วามี

คุณลักษณะของชุมชนอยางไร 

ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ สภารางรัฐธรรมนูญไดตระหนักถึงปญหาที่

เกิดขึ้นในการบังคับใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิชุมชนดั้งเดิม” ดังนั้น 

จึงไดขยายการรับรองสิทธิของ “ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม” เปน “ชุมชน ชุมชนทองถิ่น 

หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม” เพื่อแกไขปญหาขอถกเถียงเกี่ยวกับความหมายหรือคำนิยาม

ของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังไดตัดถอยคำ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ออกไป เพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที๖ 

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตามมาตรา ๖๖ ในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มี

ดังนี้ 

“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ

ของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ 

ยั่งยืน” 

  

๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ. 
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. หนา ๖๑. 
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๗.๒.๑.๒ กลุมกฎหมายดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

กฎหมายของไทยที่มีเนื ้อหาสาระเชื่อมโยงตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

คอนขางมาก มี ๓ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ  

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ขอบเขตของกฎหมายนี้จะใหการคุมครองทั้งในสวนที่เปนภูมิปญญาดาน 

การแพทยแผนไทย ไดแก สูตรตำรับยา และตำราการแพทยแผนไทย และในสวนที่ 

เปนสมุนไพร ซึ่งมีการคุมครองทั้งในสวนที่เปนสมุนไพรโดยตรง และพื้นที่ที่เปนแหลง

กำเนิดสมุนไพร 

 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามกฎหมายนี้ ไดมีการจำแนกออกเปน ๓ 

ประเภท คือ (๑) ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาติ (๒) ตำรับยา

แผนไทยท่ัวไปหรือตำราการแพทยแผนไทยท่ัวไป และ (๓) ตำรับยาแผนไทยสวนบุคคล

หรือตำราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล การกำกับดูแลคุมครองภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยแตละประเภทมีหลักเกณฑที่แตกตางไป การนำเอาตำรับยาแผนไทยของชาติไปใช

ประโยชนในทางการคาตองขออนุญาต มีการตกลงแบงปนผลประโยชน และมีเงื่อนไข

จำกัดสิทธิ วิธีการและเงื่อนไขจะเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง 

 ในสวนการคุมครองสมุนไพร ไดจำแนกสมุนไพรออกเปน ๓ กลุม คือ 

สมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่

ใกลจะสูญพันธุ โดยมีการควบคุมและใชประโยชนที่แตกตางกันไปในแตละประเภท ทั้งนี้

สมุนไพรไมไดมีความหมายเฉพาะพืชเทานั้น แตมีความหมายรวมถึง สัตว จุลชีพ ธาตุ

วัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวดวย 

 การควบคุมการเขาถึงสมุนไพรตามกฎหมายนี้มี ๒ วิธี คือ (๑) ดวยการ

ประกาศเปน “สมุนไพรควบคุม” สำหรับสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษา มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ หรืออาจสูญพันธุ (มาตรา ๔๔) และ (๒) ดวยการประกาศเปน “เขตพื้นที่

คุมครองสมุนไพร” ในกรณีที่พื้นที่นั้นเปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่อาจถูกทำลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทำของมนุษย 

หรือการเขาไปใชประโยชนจากสมุนไพรอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธุหรือการ
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ลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงคจะสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่นั้น โดยที่พื้นที่

นั้นยังไมไดถูกประกาศกำหนดเปนเขตอนุรักษ (มาตรา ๖๑) เมื่อไดประกาศเปนเขตพื้นที่

คุ มครองสมุนไพรแลว จะมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อการ

คุมครอง เชน การเขาถึง การใชประโยชน วิธีการจัดการ ฯลฯ 

 

(๒) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ตามกฎหมายนี้ไดจำแนกพันธุพืชออกเปน ๔ ประเภท คือ พันธุพืชปา 

พันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไป พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุพืชใหม การเขาถึงและใช

ประโยชนจากพันธุพืช แตละประเภทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กำหนดไวตามกฎหมาย 

 เงื่อนไขการเขาถึงและการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

คือ การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชหรือสวนใดสวนหนึ่งของพืช เพื่อการปรับปรุง

พันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจาก 

พนักงานเจาหนาที่ และทำขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนำเงินรายไดตามขอตกลง

แบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช (มาตรา ๕๒) หรือถาเปนการเขาถึงที่

มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

คุมครองพันธุพืชกำหนดขึ้น (มาตรา ๕๓) 

 กฎหมายคุมครองพันธุพืช ใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร

ของชุมชนโดยใหการคุมครอง “พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น”๗, การคุมครองสิทธิเกษตรกร 

ประเพณี การปฏิบัติ เชน การแลกเปลี่ยนพันธุพืชระหวางเกษตรกร/ระหวางชุมชน  

การเก็บพันธุพืชที่ตนเองผลิตไวใชในฤดูถัดไป (มาตรา ๓๓) รวมถึง การพัฒนาและ 

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โดยการจัดตั้งกองทุนคุมครองพันธุพืชขึ้นมา โดยนำเงินจาก

กองทุนไปชวยเหลือหรืออุดหนุน กิจกรรมใดๆ ของชุมชน เพื่อการอนุรักษ การวิจัย 

และพัฒนาพันธุพืช (มาตรา ๕๕) 

 

๗ พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึง พันธุพืชที่มีอยูในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น (มาตรา 
๔๓) 
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(๓) พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 กฎหมายฉบับนี้ ใหการคุมครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ

ของรัฐและเอกชน มาตรการในการควบคุม คือ การควบคุมการทำสิ่งเทียมโบราณวัตถุ

และสิ่งเทียมศิลปวัตถุ (มาตรา ๑๘ ทวิ) โดยโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่ประกาศควบคุม 

การทำเทียมจะตองเปนโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร

หรือกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนและมีประโยชน/คุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร 

หรือโบราณคดีเปนพิเศษ  

 ตามขอกำหนดในกฎหมาย ผู ประสงคจะผลิต คา หรือมีไวในสถานที่ 

ทำการคาซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ/สิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม จะแจงการผลิต

และปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทำการคาซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียม 

ศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม  

 

๗.๒.๑.๓ กลุมกฎหมายดานยาและสาธารณสุข 

มีกฎหมาย ๒ ฉบบัท่ีเก่ียวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก พระราช- 

บัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต

กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มุงควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือการผลิต ขาย นำหรือสั่งเขา

มาซึ่งยาแผนโบราณ ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะใหความคุมครองแกภูมิปญญาการแพทยของ

ไทยไดตามเจตจำนงที่ตองการใหมีการปกปอง อนุรักษ หรือรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

ของไทยที่เกี่ยวกับการแพทย การพยาบาล การเภสัชกรรม ฯลฯ  

 

๗.๒.๑.๔ กลุมกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา 

ในกลุมกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาของไทย มีกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยง

กับการคุมครองภูมิปญญาไทย ๔ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติ

ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๔๖  
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กฎหมายท้ัง ๔ ฉบบัดงักลาว มีโอกาสท่ีจะนำมาใชคุมครองปกปองภูมิปญญาไทย 

ไดในหลายกรณี แตมีเงื่อนไขและอุปสรรคสำคัญหลายประการ ปญหาและขอจำกัดของ

การคุมครองภูมิปญญาไทยภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้๘ 

ก. ปรัชญาของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา คือ การคุมครองผลิตผลทางความ

คิดของมนุษยที่เปนสิ่งใหม สิ่งที่ปรากฏตอสาธารณชนอยูแลวหรือเปนการคน

พบซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญของภูมิปญญาไทย จึงไมอาจไดรับการคุมครอง 

ข. กฎหมายทรัพยสินทางปญญารูปแบบตางๆ มุงใหสิทธิแกปจเจกบุคคล ซึ่ง

แตกตางจากแนวคิดการคุมครองภูมิปญญาไทย ซึ่งเปนสิทธิหรือสมบัติรวม

ของชุมชน 

ค. กฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหสิทธิเด็ดขาดแกผูทรงสิทธิในระยะเวลาชวง

หนึ่ง เมื่อหมดอายุคุมครองก็จะกลายเปนสมบัติสาธารณะ หลักการนี้ขัดกับ

วัตถุประสงคของการคุ มครองภูมิปญญาไทย ซึ่งไมไดมุงหมายเรื่องสิ่ง

ตอบแทนหรือรางวัล แตเนนใหมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางเคารพ รับรูถึง

สิทธิของชุมชน โดยไมจำกัดระยะเวลา 

ง. กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เปนอยูในปจจุบัน อาจเปนเครื่องมือชวย 

สงเสริมการฉกฉวยเอาภูมิปญญาไทย (รวมทั้งของประเทศกำลังพัฒนา) ไป

ใชประโยชนโดยมิชอบ และไมเปนธรรม 

 

โดยสรุป กฎหมายของไทยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาไทย

ดานการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย มีกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) 

ที่เกี่ยวของอยู ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ กฎหมาย 

ดังกลาวใหความคุมครองตอภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน สิทธิ

เกษตรกร สิทธิชุมชน และภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากพันธุพืช จนถึงใน

ขณะนี้ยังไมเปนที่ชัดเจนวา ประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับจะมีมากนอย

เพียงใด เนื่องจากยังไมไดมีการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่ สวนกฎหมายดานการแพทย

๘ จักรกฤษณ ควรพจน. ๒๕๔๔. สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห. สำนักพิมพนิติธรรม. และ นันทน 
อินทนนท. ๒๕๔๖. ความตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญาและผลกระทบตอภูมิปญญา
ทองถิ่น. ใน จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม, (บก.) สูการปฏิรูปฐานทรัพยากร. โครงการ
ยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติยา ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเนื้อหาบางสวนที่เปนขอจำกัดตอการพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาไทย 

 

๗.๒.๒ ความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาไทย 

ในปจจุบันมีความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับที่มีเนื ้อหาเกี่ยวโยงกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยดานการแพทย สาระโดยสังเขปของความ

ตกลงระหวางประเทศบางฉบับที่สำคัญและเกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาไทย 

ดานการแพทย มีดังนี้ 

 

๗.๒.๒.๑ อนุสัญญาเบอรนวาดวยการคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

(Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works) 

การคุมครองภายใตอนุสัญญาเบอรนนั้นมีขอบเขตในเรื่องงานวรรณกรรม และ

ศิลปกรรมในลักษณะที่คอนขางกวาง โดยรวมถึงการสรางสรรคงานวรรณกรรม งานทาง

วิทยาศาสตร และงานศิลปกรรมทุกรูปแบบ ไมวาจะไดแสดงออกอยางไร เชน หนังสือ 

เอกสาร สิ่งตีพิมพ หรือการเขียนอื่นๆ เชน สมุดจดบันทึก ปาฐกถา คำเทศนา และ

งานที่มีธรรมชาติคลายคลึงกัน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงงานการละคร ละครเพลง การ

เตนรำตามจังหวะ และละครใบ งานดนตรีกรรม งานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวาการคุมครองนั้นกำหนดไวในลักษณะที่กวางมาก 

สิ่งที่ควรจะใชอนุสัญญาเบอรนในการคุ มครองคือ งานที่ม ีพื ้นฐานมาจาก 

ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การนำตนแบบจากที่คนโบราณไดสรางสรรคไว มาทำเปนงาน 

รูปแบบใหมที่ยังคงคุณคาของงานดั้งเดิมไว อยางการสรางสถาปตยกรรมที่มีความ

คลายคลึงกบัโบราณสถาน หรือการเขียนตำรบัตำรายาทีอ่าศยัองคความรู หรือภมิูปญญา 

ดั้งเดิมมาเปนพื้นฐาน เปนตน 

 

๗.๒.๒.๒ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื ้อหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง 

ภูมิปญญาไทยอยูใน ขอ ๘ (j) โดยกำหนดเปนหลักการใหประเทศภาคีสมาชิก “เคารพ 

ปกปกษ และรักษาไวซึ่งความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ

ทองถิ่น ซึ่งประกอบกันเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่มีความเกี่ยวพันกับการอนุรักษและใช 

ประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมใหมีการนำความรู 
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นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติเหลานั้นไปใชประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถ ือครองความรู เหลานั ้น และจะตองสงเสริมใหมีการแบงปน 

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนของความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัตินั้น

อยางเปนธรรม” 

ภูมิปญญาไทยดานการแพทยและสุขภาพนับเปนความรู นวัตกรรมและประเพณี

ปฏิบัติของชุมชนในแนวทางที่สอดคลองกับหลักการอนุรักษและใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ดังนั้นภูมิปญญาไทยจึงอยูในขอบขายที่จะไดรับการ

คุมครองตามหลักการที่กำหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้  

เนื่องจากขอบัญญัติในมาตรา ๘ (j) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เปนเพียงหลักการกวางๆ ที่ใหประเทศภาคีสมาชิกรับไปปฏิบัติ ภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญา วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจึงไดพยายามที่จะผลักดันการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดผลอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น ในการประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ ๔ ใน

ป ๒๕๔๑ ไดมีมติที่ IV/๙ ใหจัดตั ้งคณะทำงานเฉพาะกิจวาดวยขอ ๘ (j) และขอ

บัญญัติที่เกี่ยวของ คณะทำงานไดมีการประชุมไปแลว ๕ ครั้ง ผลสำเร็จของการดำเนิน

งานที่สำคัญคือ การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ชุมชนพื้นเมืองหรือชุมชนทองถิ่นไดใชประโยชน

หรือครอบครองอยู นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ไดมีขอเสนอใหพัฒนาระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) เพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในระดับประเทศ ในขั้น 

ตอไปคณะทำงานจะไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญของระบบกฎหมายเฉพาะนี้  

 

๗.๒.๒.๓ สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ือ

อาหารและการเกษตร 

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture) เปนกฎหมายระหวางประเทศที่ไดรับการรับรองจัดทำขึ ้นเมื่อวันที่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อยูภายใตการบริหารจัดการขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ สำหรับประเทศ

ไทยไดลงนามรับรองสนธิสัญญาไปแลวแตยังไมไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีสมาชิก อยู

ในระหวางกระบวนการพิจารณา  
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เนื้อหาของสนธิสัญญาที่เกี่ยวโยงกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นอยูในสวนของ

การคุมครอง “สิทธิเกษตรกร” ซึ่งในสนธิสัญญานี้ไดใหการรับรองสิทธิเกษตรกรไว

อยางชัดเจนในขอ ๙ ของสนธิสัญญาฯ โดยเนนย้ำถึงความสำคัญและบทบาทของชุมชน

พื้นเมือง ชุมชนทองถิ่นและเกษตรกร ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

และไดบัญญัติใหประเทศสมาชิกควรดำเนินมาตรการตามที่เหมาะสม และขึ ้นอยูกับ

กฎหมายของแตละประเทศที่จะทำการคุมครองและสงเสริมสิทธิเกษตรกรในดานตางๆ 

ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืช สิทธิในการ 

รวมแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช สิทธิในการรวม 

ตัดสินใจเรื่องการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืนในระดับชาติ 

นอกจากนี้ยังระบุดวยวา จะไมมีการตีความของบทบัญญัตินี้ในลักษณะที่จะไปจำกัดสิทธิ

ของเกษตรกรที่มีอยูในการเก็บ ใชประโยชน แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุหรือสวน

ขยายพันธุที่ไดจากการทำการเกษตร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับกฎหมายของประเทศสมาชิกและ

ตามความเหมาะสม  

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตสนธิสัญญาฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตของความ

คุมครองที่แคบกวาบทบัญญัติตามขอ ๘ (j) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เนื่องจากจำกัดอยูในขอบเขตการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชสำหรับอาหาร

และการเกษตรเทานั้น สวนความรูเกี่ยวกับการใชพันธุกรรมพืชในการบำบัดโรคหรือในทาง

อุตสาหกรรมไมอยูในกรอบสนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ (Correa, 2001) 

อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการใชประโยชนจากสมุนไพรในชุมชนทองถิ่นของ

ประเทศเขตรอนนั้น มีรูปแบบและวิธีการใชที่ผสมผสานกันไปทั้งในเรื่องอาหารและสุขภาพ 

นอกจากนี้เกษตรกรและหมอยาพื้นบานก็อาจเปนคนคนเดียวกันได ดังนั้นการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามสนธิสัญญาฉบับนี้ 

จึงมีสวนสนับสนุนการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทย และดานอื่นๆ ดวย 

 

๗.๒.๒.๔ ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on 

Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights : TRIPs) หรือความ

ตกลงทริปส เปนความตกลงฉบับหนึ่งจากผลการเจรจาการคาเสรีรอบอุรุกวัยที่สิ้นสุดลง

ในป ๒๕๓๔ วัตถุประสงคสำคัญของความตกลงทริปส คือ เพื่อสงเสริมใหมีการ

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และตองไมให
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มาตรการในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนอุปสรรคตอการคาเสรีระหวางประเทศ 

กำหนดเงื่อนไขใหประเทศสมาชิกตองใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ 

โดยไดกำหนดบรรทัดฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑในการคุมครอง สิ่งที่ไดรับความคุมครอง 

ขอบเขตของสิทธิ การบังคับใชสิทธิ รวมถึงกลไกการระงับขอพิพาท ประเทศสมาชิก

องคการการคาโลกตองยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของความตกลงฉบับนี้ อยางไร

ก็ตาม ประเทศสมาชิกสามารถบัญญัติกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหมีระดับการ

คุมครองที่สูงกวาความตกลงทริปสได ตราบเทาที่ไมขัดหรือแยงตอหลักการที่บัญญัติไวใน

ความตกลงฉบับนี้ (TRIPs ขอ ๑.๑) 

เนื้อหาของความตกลงที่เกี่ยวโยงกับการคุมครองภูมิปญญาไทย คือ เงื่อนไขที่

บัญญัติไวในขอ ๒๗ เรื่องสิ่งที่ไดรับสิทธิบัตร ตามบทบัญญัติดังกลาว ประเทศสมาชิก

จะตองใหความคุมครองสิทธิบัตรแกการประดิษฐในทุกสาขาเทคโนโลยี โดยมีขอยกเวนใน

ขอ ๒๗.๓(b) วา ประเทศสมาชิกอาจไมคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตร แต

ตองใหการคุมครองแก “พันธุพืช” โดยอาจใชกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมาย

เฉพาะที่มีประสิทธิภาพ หรือโดยวิธีการคุมครองทั้งสองระบบรวมกัน 

การใชพันธุพืชสมุนไพรเปนสวนสำคัญในภูมิปญญาไทย การที่ความตกลงทริปส

ใหประเทศสมาชิกเลือกใชระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) มาคุมครอง 

พันธุพืชได ประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญซึ่งพึ่งพาภาคเกษตรกรรมจึงสามารถบัญญัติ

กฎหมายคุมครองพันธุพืชที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และขีด

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีของประเทศ มีการปรับเงื่อนไขและสิทธิการคุมครองให

เหมาะสม ไมเขมงวดจนกลายเปนปญหากระทบตอเกษตรกร รวมถึงใหการคุมครองสิทธิ

เกษตรกรและภูมิปญญาไทยได โดยไมขัดกับหลักการของความตกลงทริปส 

Leskien and Flitner (๑๙๙๗)๙ ไดใหความเห็นวา ประเทศสมาชิกสามารถ

บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชได แตกฎหมายเฉพาะนั้นจะตองเปน

กฎหมายที่ใหสิทธิเด็ดขาด (exclusive rights) ในลักษณะของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

และตองคุมครองภายใตหลักการพื้นฐานตางๆ ของความตกลงทริปส ทั้งเรื่องหลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (MFN) 

ดังนั้นจึงไมสามารถจัดทำระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืช (และภูมิปญญาทองถิ่น) ที่มี

หลักการที่เปนการเลือกปฏิบัติตอคนตางชาติ หรือมีหลักการที่เปนการใหสิทธิพิเศษแกคน

๙ Leskien, D. and M. Flitner. 1997. Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for 
a Sui Generis System, IPGRI, Rome. 
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ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะ ในประเด็นดังกลาว จักรกฤษณ ควรพจน 

และสมศักดิ์ ฎาราณุท (๒๕๔๑)๑๐ มีความเห็นโตแยงวา ประเทศสมาชิกความตกลง 

ทริปสสามารถกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชและภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี

หลักการคุมครองที่เปนอิสระและเปนเอกลักษณของตนเอง โดยไมจำเปนตองสอดคลอง

กับระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศที่พัฒนาแลว ตราบเทาที่หลักการ

ดังกลาวไมขัดตอบทบัญญัติของความตกลงทริปส และในการบังคับใชกฎหมายเฉพาะ 

ไมจำเปนตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความตกลงทริปสดวย เชน การปฏิบัติเยี่ยง

ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored Nation), การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

(National Treatment) เพราะหลักการพื้นฐานเหลานั้นใชบังคับกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาประเภทหนึ่งประเภทใดใน ๗ ประเภทที่กำหนดไวในขอ ๑(๒) ของความ

ตกลงทริปสเทานั้น 

ภายใตขอกำหนดตามขอ ๒๗.๓ (b) ในความตกลงทริปส ที่ใหประเทศสมาชิก

สามารถจัดทำระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชไดนั้น ไดมีขอกำหนดดวยวา

ใหมีการทบทวนเนื้อหาของขอ ๒๗.๓ (b) ภายหลัง ๔ ปของการบังคับใชความตกลงซึ่ง

ก็คือ นับตั ้งแตป ๒๕๔๒ เปนตนมา ทั้งนี ้ ในการเจรจาทบทวนเนื ้อหาความตกลง 

ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดผลักดันใหมีการแกไขขอบัญญัติดังกลาว 

โดยใหตัดทางเลือกในการใชระบบกฎหมายเฉพาะออกไป ตองการใหใชระบบสิทธิบัตร

เพียงอยางเดียวและขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คือ พืช สัตว 

จุลินทรีย ถาผลของการเจรจาเปนไปในทิศทางที่สหรัฐอเมริกาไดพยายามผลักดันอยู จะ

สรางผลกระทบอยางมากตอประเทศกำลังพัฒนา เพราะเปนการตัดสิทธิของประเทศ

สมาชิกในการเลือกกำหนดระบบกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อการคุมครองทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาไดรวมกันยื่นขอเสนอให

มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น หลักการที่สำคัญ

คือ ใหมีการแจงเปดเผยที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของกับ 

สิ่งประดิษฐที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 

 

๑๐ จักรกฤษณ ควรพจน และ สมศักดิ์ ฎาราณุท. ๒๕๔๑. มาตรการทางกฎหมายและนโยบายระหวางประเทศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและการคุมครองสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น. มูลนิธิการแพทย 
แผนไทยพัฒนา งบประมาณประจำป ๒๕๔๑. 
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๗.๒.๒.๕ คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญากับทรัพยากร

พันธุกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

ทองถิ่น ภายใตองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 

ในระยะหลังของการประชุมองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual 

Property Right Organization: WIPO) ไดมีผูแสดงความหวงใยเกี่ยวกับการที่บุคคลที่สาม

นำเอาภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ในประเทศใดประเทศหนึ่งไปใชอยางไม 

ถูกตอง (Misappropriation) เชน การนำการออกแบบดั้งเดิมของทองถิ่นไปใช การนำ

เพลงและการเตนรำไปใชโดยไมไดรับอนุญาตโดยวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ทั้งหลายเพื่อสรางสรรคงานซึ่งจะไดรับการคุมครองโดยระบบทรัพยสินทางปญญาใน 

ทายที่สุด  

ในป ๒๕๔๓ ที่ประชุมสมัชชาใหญ (General Assembly) ของ WIPO ตกลงที่

จะจัดตั้งองคกรระหวางรัฐ (Intergovernmental Body) ขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นทาง

ดานทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่น เมื่อภาคีสมาชิกมีขอตกลงกันเชนนี้ WIPO จึงไดจัดใหมี

คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญากับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่น (Intergovernmental Committee on 

Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore-ICG) 

ขึ ้นมา โดยคณะกรรมการชุดนี ้ไดประชุมกันไปแลวทั ้งหมด ๑๓ ครั้งที่กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด (การประชุมครั้งลาสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) 

ในบรรดาแนวความคิด และขอเสนอทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการประชุม ICG นั้นสิ่งที่

สมาชิกตองการใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดคือ การคุมครองในเชิงตั้งรับ คือ การสรางฐาน

ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นไวเพื่อปองกันการถูกนำไปจดสิทธิบัตรอยางไมถูกตอง

หรืออยางไมเปนธรรม โดยการสรางความเขาใจรวมกันวาหากภูมิปญญาเหลานี้เปนเพียง

การถายทอดกันปากตอปาก ก็ยอมเปนการยากที่ผู ตรวจสอบสิทธิบัตรจะทราบไดวามี

การนำภูมิปญญาใดไปใชในคำขอสิทธิบัตรฉบับไหนบาง อีกทั้งยังพยายามรางแนวทางใน

การเจรจาสำหรับผูรักษาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใชในการปกปองผลประโยชนของตนภายใต

ระบบทรัพยสินทางปญญา และการตกลงในเรื่องการแบงปนผลประโยชน 

นอกจากนี้ทาง WIPO ก็ยังไดมีการแกไขระบบการบริหารจัดการสิทธิบัตร และ

การพัฒนาเครื่องมือในการสรางศักยภาพเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงตั้งรับ 

(Defensive protection) เชน การขยายการใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูลทางดานเทคนิค

ตางๆ ที่เก ี่ยวของกับสิทธิบัตร และการกำหนดประเภทสิทธิบัตรระหวางประเทศ 
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(International Patent Classification-IPC) ใหครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่เกี่ยวของกับยาและการรักษาโรค โดยมุงเนนที่ภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการใช

สมุนไพรโดยเฉพาะพืชเปนหลัก  

ในสวนของการสรางฐานขอมูลเพื่อใชในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นนั้น ทาง 

WIPO ไดเสนอความคิดในอันที่จะสรางหองสมุดดิจิตอลในการรวมรวมภูมิปญญา 

ทองถิ่น (Traditional Knowledge Digital Library Project–TKDL) ขึ้นมา ซึ่ง

แนวทางการดำเนินงานในดานนี้เปนความริเริ่มของหนวยงานในประเทศอินเดียหลายๆ 

หนวยงานรวมกันจัดสรางขึ้นเปนตนแบบกอน แลวนำเสนอเพื่อที่จะใหสามารถทำฐาน

ขอมูลระดับโลกที่จะใหมีการเขาไปคนหาเพื่อทราบถึงความมีหรือคงอยูของภูมิปญญา 

ทองถิ่นใดๆ จะไดไมมีการถูกนำไปจดสิทธิบัตร หรือนำไปใชผิดประเภท หรือนำไปใช

อยางไมเปนธรรมเกิดขึ้น 

แมวาเปาหมายของการจัดทำ TKDL จะเปนไปเพื่อการปกปองคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่น แตในอีกดานหนึ่งก็มีขอควรตระหนักเกี่ยวกับการจัดทำ TKDL หลายประการ๑๑ 

เชน TKDL เปนขอมูลที่พรอมสำหรับการเขาถึงและการใชประโยชนทั้งโดยถูกตองและ 

โดยมิชอบ ขอมูลใน TKDL ตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพิ่มเติมขอมูลภูมิปญญาที่

คนพบใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ ้นในภายหลัง ภูมิปญญาทองถิ่นหลายประเภท 

ไมสามารถจัดทำใหอยูในรูปแบบขอมูลที่แนนอน/ตายตัวได ขอพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนใน

การดำเนินงาน ขอบเขตของขอมูลที่จะจัดเก็บอยูในฐานขอมูล ขอมูลใดไมควรจัดเก็บ 

เปนตน 

 

๗.๒.๓ การเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement) 

รัฐบาลไทยตั้งแตในยุครัฐบาลทักษิณจนมาถึงปจจุบันใหความสำคัญแกการเจรจา

การคาเสรีแบบทวิภาคีมากกวาระบบพหุภาคี ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดเรงรัดผลัก

ดันใหมีการเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement : FTA) 

กับประเทศตางๆ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย บาหเรน ออสเตรเลีย ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เปนตน  

๑๑ Oguamanam, C. 2006. International Law and Indigenous Knowledge : Intellectual Property, 
Plant Biodiversity, and Traditional Medicine. p.151. 



บ
ท
ท
ี่ ๗

 
การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 

345

(๑) การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา 

 การเจรจากับสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มมีการเจรจาครั้งแรก ณ มลรัฐฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ โดยไดมีการเจรจาไปแลว ๖ 

รอบ (รอบที่ ๖ เจรจาที่ จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙) การเจรจาได

หยุดชะงักไปภายหลังที่มีการยุบสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ และเกิดเหตุการณ

รัฐประหารในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ จากการจัดทำ FTA ของสหรัฐกับประเทศตางๆ ที่

ผานมา เชน สิงคโปร ชิลี ไดมีขอตกลงเพื่อยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ระดับที่เขมงวดและกวางขวางขึ้นทั้งสิ้น 

 หากประเทศไทยตองยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐตามแนวทางของความ

ตกลง FTA ระหวางสหรัฐกับสิงคโปร ผลกระทบที่เห็นเดนชัดจะเปนในเรื่องของสิทธิบัตร

ซึ่งกำหนดไวในขอ ๑๖.๗ ของขอตกลง FTA ระหวางสหรัฐกับสิงคโปร เนื้อหาโดยรวม

เปนการใหความคุมครองแกการประดิษฐตางๆ ภายใตระบบสิทธิบัตรเชนเดียวกับที่ปรากฏ

ในความตกลงทริปส แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และถือเปนสาระสำคัญที่ประเทศไทยจะตอง

พิจารณาโดยเฉพาะในมุมของการคุมครองภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรมพืชก็คือ การที่

หัวขอแรกของขอ ๑๖.๗ นั ้นไดยกเลิกขอยกเวนตามมาตรา ๒๗.๓(b) ของความ

ตกลงทริปสไป สงผลใหประเทศไทยตองใหความคุมครองสิทธิบัตรในพืชและสัตวหากวา

รัฐบาลไปลงนามในขอตกลงทวิภาคีตามแนวทางดังกลาว 

 หวัขอการคุมครองตางๆ ภายใต FTA มุงเนนแตการคุมครองสิทธิในทรพัยสิน  

ทางปญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินอุตสาหกรรม ไมไดใหความสำคัญกับทรัพยากร 

พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนทรัพยสิน และสมบัติสำคัญของประเทศกำลัง

พัฒนาอยางประเทศไทย ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจึงเห็นวาการทำ FTA กับ

สหรัฐอเมริกา จะมีผลเสียตอภูมิปญญาไทยมากกวาผลดี 

(๒) การเจรจาความตกลง FTA ไทย-ญี่ปุน 

 ประเทศไทยและญี่ปุนไดมีการเจรจาจัดทำความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจ 

ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) โดยไดมีการ 

ลงนามและมีผลใชบังคับแลวตั้งแตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประเด็นสำคัญในความ

ตกลง JTEPA ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการคุมครองภูมิปญญาไทย คือเรื่องการจดสิทธิบัตร

จุลินทรีย เนื่องจากมีการใชจุลินทรียเปนสวนประกอบในตำรับตำราการแพทยพื้นบานหรือ

การแพทยแผนไทย 
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 ภายใตความตกลง JTEPA ขอ ๑๓๐ เรื่องสิทธิบัตร ในขอยอยที่ ๓ ได

ระบุวา “ภาคีแตละฝายจะตองใหความมั่นใจวาคำขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะไมถูกปฏิเสธดวย

เหตุผลเพียงอยางเดียววา สาระที่ขอถือสิทธิในคำขอนั้นเกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดตาม

ธรรมชาติ” คณะเจรจาฝายไทยอางวาขอ ๑๓๐(๓) ในความตกลง JTEPA ไมไดมีบท

บัญญัติที่มากไปกวาพันธกรณีที่ประเทศมีภายใตความตกลง TRIPs ขององคการการคา

โลก แต Professor Carlos Correa ผูซึ่งเปนผูที่เขารวมเจรจารางความตกลง TRIPs มา

ตั้งแตตนไดชี้วา บทบัญญัติในขอ ๑๓๐(๓) นั้น เปนขอตกลงที่มากไปกวาขอตกลงทรัพย

สินทางปญญาในองคการการคาโลกหรือที่เรียกกันวาเปน ทริปสผนวก (TRIPS-Plus) 

เนื่องจากในความตกลง TRIPs ไมไดมีการกำหนดวา “การประดิษฐ” (Invention) มี

ความหมายอยางไร และไดวิเคราะหวา “มาตรา ๑๐๓(๓) อาจตีความในแงที่ใหมีการ

ออกสิทธิบัตรตอจุลชีพตามธรรมชาติไดหากคำขอนั้นมีเงื่อนไขครบตามกฎหมายสิทธิบัตร  

(มีความใหม ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น และประยุกตใชทางอุตสาหกรรมได) หรือกลาว

ในแงหนึ่งวาเปนการวางเงื่อนไขใหจุลชีพตามธรรมชาตินั้นอาจเปนการ “การประดิษฐ” 

ก็ได”๑๒ 

คณะเจรจาไดอางวา นักกฎหมายของกรมทรัพยสินทางปญญาและกระทรวง 

การตางประเทศ อานขอนี้แลวเห็นวาถอยคำที่อยูในขอ ๑๓๐(๓) ไมมีผลบังคับใหไทย

ตองออกสิทธิบัตรใหจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติแกคนญี่ปุนแตอยางใด “เปนความเขาใจ

รวมกันของทั้งฝายไทยและญี่ปุนตลอดมาตั้งแตระหวางการเจรจา วาการจดสิทธิบัตรที่

เกี่ยวของกับจุลชีพตามธรรมชาติไมสามารถจดสิทธิบัตรได”๑๓ ซึ่งทำใหเกิดคำถามตามมา

วา ถาเชนนั้นทำไมจึงจำเปนตองคงมาตรา ๑๓๐(๓) เอาไว 

ตามขอวิเคราะหของนันทน อินทนนท (๒๕๕๐)๑๔ ซึ่งเปนอดีตผูพิพากษาในศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศของไทย ไดอธิบายชี้ประเด็นปญหาและ

ผลกระทบของบทบัญญัติในขอ ๑๐๓(๓) ไวหลายประการดังนี้ 

๑๒ ภาษาอังกฤษมีดังนี ้ “Article 130(3) may be interpreted as requiring the grant of a patent on a 
naturally occurring micro-organism, provided that the patentability requirements (novelty, inventive 
step, industrial applicability) are met. In other word, it stipulates that such a micro-organism may be 
an ‘invention’.” 

๑๓ ขอความนี้อยูในคำชี้แจงของคณะเจรจาในเว็บไซดของสำนักเจรจา JTEPA 
๑๔ อานรายละเอียดทั้งหมดไดจากบทความเรื่อง “JTEPA สิทธิบัตรจุลชีพ กับมาโทรจัน” ตอนที่ ๑, ๒ และ ๓ 

(http://www.measwatch.org/autopage/show_all.php?t=๒๐&page=๒๕&d_id=&s_id=) 
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เนื่องจากขอ ๑๓๐(๓) ของ JTEPA ไดบัญญัติไวอยางคลุมเครือจึงกอใหเกิด

ปญหาสาธารณะวา ประเทศไทยมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิบัตรจุลชีพภายใต

ขอบเขตเพียงใด ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับจุลชีพ อาจจำแนกไดเปน ๔ ประเภท

คือ ๑) จุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติซึ่งมนุษยไมไดสรางขึ้น ๒) จุลชีพที่ถูกสกัดออกมาแต

มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติทุกประการ ๓) จุลชีพที่ถูก

สรางขึ้นดวยกรรมวิธีทางชีววิทยา (Biological Process) หรือกรรมวิธีที่มิใชทางชีววิทยา 

(Non-biological Process) เชน กรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม โดยจุลชีพจะมีลักษณะทาง

พันธุกรรมตางจากจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ และ ๔) ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาจากจุลชีพ

ตางๆ ขางตน 

ฝายญี่ปุนไมตองการขอรับสิทธิบัตรใน “จุลชีพประเภทแรก” เนื่องจากไม

สามารถขอรับสิทธิบัตรไดตามกฎหมายอยูแลว แตมุงความสนใจมายังกฎหมายสิทธิบัตรที่

เกี่ยวของกับ “จุลชีพประเภทที่สอง” เนื่องจากกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมลวน

แตอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในมวลสารทางชีวภาพ (Biological Substance) ที่มีการ

สกัดหรือทำใหบริสุทธิ์จากสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติได ทั้งนี้ในทางกฎหมาย ประเทศไทย

สามารถตีความวา “จุลชีพประเภทที่สอง” ซึ่งเปนจุลชีพที่ถูกสกัดออกมาจากสิ่งที่มีอยู

ตามธรรมชาตินั้น ไมเขาเงื่อนไข “ความใหม” ที่จะขอรับสิทธิบัตรได การตีความเชนนี้

ยอมไมเปนการขัดแยงกับความตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับสิทธิบัตรใดๆ ทั้งสิ้น  

ดังนั้น จุลชีพที่นาจะกอใหเกิดปญหาในการตีความวาเขาเงื่อนไขในการขอรับ 

สิทธิบัตรหรือไม จึงไมใชจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ (จุลชีพประเภทที่หนึ่ง) หรือจุลชีพที่มี

การพัฒนามาจากจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ (จุลชีพประเภทที่สาม) เชน จุลชีพที่มี 

การตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) ทั้งนี้ เพราะวาจุลชีพประเภทแรกนั้นยอมไมอาจขอรับ

สิทธิบัตรไดเนื่องจากเปนแคเพียงการคนพบ (Discovery) ไมใชการประดิษฐ (Invention) 

สวนจุลชีพประเภทที่สามนั้น ประเทศสมาชิกของ WTO ยอมผูกพันที่จะใหความคุมครอง

จุลชีพนี้อยูแลว จึงยากที่ประเทศไทยจะปฏิเสธไมใหความคุมครองได ปญหาสำคัญจึงอยู

ที่วาจุลชีพที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย แตมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตาม

ธรรมชาติทุกประการนั้น (จุลชีพประเภทที่สอง) จะถือเปนผลิตภัณฑของธรรมชาติ 

(Product of Nature) ที่ไมอาจขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม  

ในประเทศที่ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีพประเภท 

ดังกลาวสามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได เชน ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ไมถือวาจุลชีพ

เชนนั้นเปนผลิตภัณฑของธรรมชาติ แตเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ (Product 

Derived from Nature) ซึ่งสามารถนำไปขอรับสิทธิบัตรได สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรใน
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สหภาพยุโรปและญี่ปุนก็มีหลักการเชนเดียวกัน คือ ใหมีการออกสิทธิบัตรในสารพันธุ

กรรมแมวาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติก็ตาม 

ในปจจุบัน ไมมีความตกลงระหวางประเทศใดๆ ที่กำหนดใหประเทศไทยตอง

แกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในทิศทางเดียวกับประเทศเหลานั้น การตีความกฎหมาย

สิทธิบัตรของไทยเพื่อปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเชนเดียว

กับที่มีอยูตามธรรมชาติสามารถทำไดโดยการปฏิเสธวา จุลชีพเหลานี้ไมมีความใหมตาม

เงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร ดวยเหตุวาจุลชีพเหลานี้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับ

สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ หรือเปนงานที่ปรากฏอยูแลว (State of the Art) ซึ่งเจาหนาที่

กรมทรัพยสินทางปญญาของไทยไดตีความในแนวทางนี้อยูในปจจุบัน  

ดังนั้น บทบัญญัติในขอ ๑๐๓(๓) จึงกอใหเกิดคำถามวา ประเทศไทยยังจะมี

สิทธิปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรจุลชีพดวยเหตุผลดังกลาวขางตนหรือไม เนื่องจากตามขอ 

๑๐๓(๓) ของ JTEPA กำหนดวา “ภาคีแตละฝายจะตองใหความม่ันใจวาคำขอรับสิทธิ

บัตรใดๆ จะไมถูกปฏิเสธดวยเหตุผลเพียงอยางเดียววาสาระที่ขอถือสิทธิในคำขอนั้น

เกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดตามธรรมชาติ” โดยคณะผูแทนการเจรจาฝายไทยไดชี้แจงวา 

บทบัญญัติดังกลาวนั้นเปนเพียงพันธกรณีที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรับกันวาจะไมมีการ

ปฏิเสธไมรับ “คำขอ” เทานั้น สวนการออกสิทธิบัตรหรือไมยังอยูภายใตกฎหมาย 

สิทธิบัตรของแตละประเทศ 

ขอวิเคราะหที่ นันทน (๒๕๕๐) เห็นตางกับคำชี้แจงของคณะเจรจาฝายไทย มี 

๒ ประเด็น  

ประเด็นแรก ในการตรวจคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีกระบวนพิจารณา ๒ ขั้น คือ 

“ขั้นตรวจสอบคำขอ” (Formality Examination) ในขั้นนี้ ผูตรวจสอบจะตรวจสอบวา

คำขอนั้นมีรายการครบถวนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไมเทานั้น โดยไมไดทำการตรวจ

สอบสาระสำคัญของการประดิษฐ ขั้นที่สองเรียกวา “ขั้นตรวจสอบเนื้อหาสาระสำคัญ” 

(Substantive Examination) ซึ่งจะทำการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบวาคำขอนั้นมี

รายการครบถวนแลว เปนการตรวจสอบสาระสำคัญของการประดิษฐวาเขาเงื่อนไขที่จะ

ขอรับสิทธิบัตรหรือไม  

บทบัญญัติในขอ ๑๓๐(๓) ของ JTEPA มีผลเปนการหามมิใหมีการปฏิเสธคำขอ

ในชั้นของการตรวจสอบเนื้อหาสาระของการประดิษฐ (Substantive Examination) เพราะ

เปนการตรวจสอบขอถือสิทธิ (Claim) วาเกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม 

ไมใชการตรวจสอบวามีการระบุรายการขอถือสิทธิไวในคำขอหรือไม การชี้แจงของคณะ 

ผูแทนเจรจาฝายไทยวาขอ ๑๓๐(๓) เปนเพียงแคขั้นตรวจรับคำขอนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 
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ประเด็นที่สอง ผูแทนคณะเจรจาอางวาความตกลงในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 

ทางปญญาใน JTEPA มีบทบัญญัติที่ไมไดเกินไปจากความตกลง TRIPs แตผลกระทบ

สำคัญของความตกลงดานทรัพยสินทางปญญาใน JTEPA คือ อำนาจในการตีความความ

ตกลงนี้จะไมไดตกอยูกับภาครัฐหรือศาลไทยตอไป ทรัพยสินทางปญญาถูกเชื่อมโยงเปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการลงทุน นักลงทุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐไทยได

โดยตรง การระงับขอพิพาทจะตองดำเนินการภายใตอนุสัญญา ICSID หรืออนุสัญญา

ของ UNCITRAL ซึ่งไมอาจอุทธรณตอศาลในประเทศไดอีก หลักการเชนนี้แตกตางโดย 

สิ้นเชิงกับการระงับขอพิพาทภายใตความตกลงจัดตั้ง WTO  

นอกจากประเด็นเรื่องการคุมครองสิทธิบัตรในขอ ๑๑๙ ดังกลาวขางตนแลว 

การคุมครองสิทธิบัตรจุลินทรียยังเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องการคุมครองการลงทุน ตาม

ความตกลง JTEPA ในขอ ๙๑ ขอยอย (j) ไดบัญญัติวา “การลงทุน” มีความหมาย

รวมถึง “สิทธิในทรัพยสินทางปญญา” ตามที่ไดรับการยอมรับโดยกฎหมายและขอ

บังคับของภาคีดวย  

ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลชีพที่เกิดตามธรรมชาติกับ

การปฏิบัติตามหลักการที่บัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความตกลง TRIPs หากมีชาวญี่ปุนเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย โดยทำธุรกิจ

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานจุลชีพ ถานักลงทุนญี่ปุนนำจุลชีพที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย แตมี

ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติทุกประการไปยื่นจดสิทธิบัตร 

แตถูกปฏิเสธการจดสิทธิบัตร หรือถูกบังคับใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

และเทาเทียมตามวัตถุประสงคและขอบทในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

หากจุลชีพที่นำไปจดคุมครองนั้นไดหรือพัฒนามาโดยใชจุลชีพของไทยรวมอยูดวย การ 

มิใหจดสิทธิบัตรหรือการบังคับใหแบงปนผลประโยชนในกรณีตัวอยางนี้ อาจเปนเหตุให 

นักลงทุนญี่ปุนนำไปฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลไทย 

จากการศึกษาของ Correa (2004)๑๕ พบวา ขอบทวาดวยการลงทุนในความ

ตกลง FTA มีเนื้อหากวางกวาขอกำหนดที่มีอยูในความตกลงระหวางประเทศ เนื่องจาก

ไดขยายเรื่องทรัพยสินทางปญญามากกวาที่กำหนดไวในความตกลง TRIPs และไดนำหลัก

การเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาใชโดยไมมีขอยกเวนดังเชนที่

กำหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ไมเปนที่ชัดเจนวา “สิทธิในทรัพยสิน

๑๕ Correa M. Carlos. 2004. Bilateral Investment Agreements: Agents of new global standards 
for the protection of intellectual property rights? (http://www.grain.org.) 
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ทางปญญา” ภายใตขอบทดานการลงทนุท่ีอาจนำไปสูกระบวนการยติุขอพิพาทมีความหมาย  

และขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก “มาตรการบงัคบัใชสิทธิ” (Compulsory  

License) ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถเรียกรองความเสียหายในดานธุรกิจได รวมทั้งปญหาที่

เกิดขึ้นจากมาตรการบังคับใหเปดเผย แจง “แหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม” เพื่อ

การปองกันปญหาโจรสลัดชีวภาพ ซึ่งผู ลงทุนอาจหยิบยกประเด็นโตแยงในแงความ 

ไมสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศขึ้นได 

โดยสรุป ความเคลื่อนไหวของการเจรจาในเวทีระหวางประเทศตางๆ ที่มีอยู 

โดยเฉพาะในการเจรจาเปดเสรีการคาพหุภาคีรอบใหมภายใตองคการการคาโลก เปนทั้ง

โอกาสและอันตรายตอประเทศกำลังพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนระเบียบความตกลงระหวาง

ประเทศดานการคา ใหเกิดความเปนธรรมและใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่ควรระวังเปนอยางยิ่ง คือ การเจรจาจัดทำเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี (FTA) โดย

เฉพาะในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาในเรื่อง 

การเพิ่มระดับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะมีผลตอการคุมครองภูมิปญญาไทย

ดานการแพทยและดานตางๆ อยางคอนขางกวางขวางและรุนแรง 

 

๗.๒.๔ ประสบการณการดำเนินงานเพือ่คุมครองภมูปิญญาทองถิน่ของประเทศตางๆ 

เนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงประสบการณของประเทศตางๆ ในการดำเนินงานเพื่อ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีทั้งในแบบเชิงตั้งรับและแบบเชิงรุก เพื่อจะเปนประโยชน

ตอแนวทางการดำเนินงานคุมครองภูมิปญญาไทย 

 

๗.๒.๔.๑ ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียนั้นไดมีภูมิหลังเกี่ยวกับการถูกฉกฉวยทรัพยากรและภูมิปญญา 

ทองถิ่นไปใชอยางไมเปนธรรมอยูหลายเรื่องดวยกัน จึงไดมีการดำเนินงานในหลายดาน

เพื่อสรางระบบการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางในการแกปญหาวิธีหนึ่งคือ ทำเอกสาร หรือการจดบันทึกขอมูลที่ 

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นไวเพื่อเปนการตรวจสอบวาไดมีการฉกฉวยภูมิปญญาเหลานั้น 

หรือทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวของกับภูมิปญญานั้นๆ ไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

หรือไม ประโยชนขั ้นแรกของการทำบันทึกหรือทำฐานขอมูล (Database) เชนนี ้คือ  

การใชเปนหลักฐานสำหรับผูตรวจสอบสิทธิบัตรที่จะระบุวาสิ่งที่นำมายื่นจดสิทธิบัตรนั้น 

ไมใหม (Non-novel) และยังเปนเครื่องมือชวยในเรื่องการแบงปนผลประโยชนไปยังชุมชน 
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หรือกลุมบุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นอยางแทจริง หากไมมีหลักฐานบันทึกไวจะ

ไมทราบวาจะแบงปนผลประโยชนไปใหที่ไหน อยางไร 

กฎหมายหลายฉบับของอินเดียพยายามที่จะผนวกบทบัญญัติที่สามารถใหความ

คุมครองแกภูมิปญญาทองถิ่นเอาไวดวย เชน ใน พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ป ๒๕๔๓ นั ้นไดมีการกำหนดไวในมาตรา ๓๖ (iv) ใหมีการคุ มครององคความรู 

(Knowledge) ของชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การขึ้น

ทะเบียนองคความรูเหลานั้น การพัฒนาระบบการคุมครองเฉพาะแบบขึ้นมา และเพื่อ

ใหการใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งทรัพยากรชีวภาพเปนไปภายใตการมีระบบปกปองที่ดี 

มาตรา ๑๙ และ ๒๐ ของกฎหมายดังกลาวยังไดกำหนดใหมีการขออนุญาตในการ 

เขาถึงภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรชีวภาพจากสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ

แหงชาติ (National Biodiversity Authority–NBA) กอนการเขาถึงอีกดวย 

เมื่อสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพจะอนุญาตใหผูใดเขาถึงภูมิปญญาหรือ

ทรัพยากรชีวภาพ จะตองมีการกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขาถึง รวมถึงวิธีการ

ในการแบงปนผลประโยชนดวย ทั้งนี้มาตรา ๖ ยังไดกำหนดบังคับใหบุคคลที่ตองการจะ

ยื่นขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในนวัตกรรมที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทองถิ่น 

หรือทรัพยากรชีวภาพของอินเดียตองมาขออนุญาตจาก NBA อีกดวย เพื่อสอดรับกับขอ

กำหนดนี้มาตรา ๑๘ (iv) ยังไดกำหนดให NBA ทำหนาที่ไปคัดคานการขอรับความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาในที่ตางๆ ภายนอกอินเดียหากพบวาสิ่งที่นำไปยื่นขอความ

คุมครองนั้นมีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากรชีวภาพของอินเดีย๑๖ 

เพื่อเชื่อมโยงกับกฎหมายวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร (แกไขปรับปรุงครั้งที่ ๒) ป ๒๕๔๒ ของอินเดียไดมีการกำหนดเงื่อนไขของ

การปฏิเสธการยื่นขอสิทธิบัตรรวมทั้งการเพิกถอนสิทธิบัตรไววา ใหรวมถึงการไมเปดเผย 

(Non-disclosure) หรือการเปดเผยอันเปนเท็จ (Wrongful disclosure) ถึงที่มาขององค

ความรู (Knowledge) หรือทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือ การคาดหมายวาพื้นฐานของการ

ประดิษฐของตนอาจมีที่มาจากองคความรู หรือทรัพยากรชีวภาพใดๆ ก็เปนได อีกทั้งยัง

ไดมีการกำหนดใหการคัดคานสามารถกระทำได หากบุคคลใดเห็นวามีการนำภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการประดิษฐที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร แมวาภูมิปญญาดังกลาวจะไมมีการจด

๑๖ Dutfield, G. 2004. National Case Studies, India, Chapter 14. in Intellectual Property, Biogenetic 
Resources. 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

352

บันทึกเปนหลักฐาน หากแตมีการถายทอดสืบตอกันมาปากตอปากก็ถือวาเปนภูมิปญญา

ทองถิ่นได ทั้งนี้ตองมีผูแสดงใหเห็นไดวาภูมิปญญาดังกลาวมีการใชอยูจริงหรือเปนสิ่งที่มี

ปรากฏอยู ไมไดสรางขึ้นมาโดยไมมีมูลความจริง 

 

๗.๓ การดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ความกาวหนาในการคุมครองภูมิปญญาไทย 
๗.๓.๑ การคุมครองภูมิปญญาไทยตามรัฐธรรมนูญ 

ในชวงที่รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ ไดมีกรณีคำวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น (คำ

วินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๖, ๒๕/๒๕๔๗ และ ๕๒-๕๓/๒๕๔๗) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นหรือไม เนื่องจาก

ชาวบานในชุมชนทองถิ่นตางๆ มักมีการนำภูมิปญญาในการทำแปงขาวหมักเพื่อผลิตเปน

อาหารและยารักษาโรค นำมาผลิตเปนสุราสำหรับบริโภคและจำหนายเพื่อสรางรายไดให

แกชุมชนอีกดวย แตตามพระราชบัญญัติสุรา ชาวบานหรือชุมชนที่ผลิตสุราจากแปงขาว

หมักโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการกระทำที่ฝาฝนกฎหมาย จึงมีการยื่นฟองคดีตอศาล

รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ หรือไม 

โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุราไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ โดยใหเหตุผลวา แมรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ จะบัญญัติใหการ

รับรองคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

ตางๆ แตทั ้งนี ้ตามมาตรา ๔๖ ชวงทายไดมีการบัญญัติวา “ทั ้งนี ้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” แสดงวา สิทธิดังกลาวจะตองไปเปนตามที่กฎหมายบัญญัติดวย ซึ่งขณะนี้ยัง

ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นบัญญัติไว ดังนั้น

จึงไมอาจโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๖ หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา ตองใหมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ

ของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

เสียกอน รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ ถึงจะมีผลบังคับใชได๑๗ 

๑๗ พชร ลิมปจันทรา. ๒๕๕๐. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตกฎหมายของประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับความตกลงระหวางประเทศ. วิทยานิพนธคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา ๑๙-๒๑. 
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การขาดกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อการรับรองและคุมครองสิทธิของ

ชุมชนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงกอใหเกิดปญหาในแงความมั่นคงในการเขาถึงและใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน รวมทั้งการอนุรักษฟนฟู

ภูมิปญญาทองถิ่น สำหรับในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ สภารางรัฐธรรมนูญไดพยายาม

แกไขปญหาดังกลาว โดยตัดถอยคำวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป โดยมี

เจตนาเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที อยางไรก็ตาม ยังไมมีกรณีรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวา

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จะสามารถแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้นไดหรือไม และจะมีผลในทาง

ปฏิบัติอยางไร 

 

๗.๓.๒ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  

นับตั ้งแตท ี่ พระราชบัญญัติคุ มครองพันธุพ ืช มีผลบังคับใช เม ื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ไดมีความกาวหนาในการบังคับใชกฎหมายในดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) การจัดทำกฎหมายลำดับรองซึ่งไดประกาศใชแลวจำนวน ๖๘ ฉบับ  

(๒) การจัดทำหลักเกณฑ การตรวจสอบพันธุพืชใหม ๔๗ ชนิด 

(๓) การจดทะเบียนคุ มครองพันธุพืชใหม มีผู มายื่นขอจดทะเบียนคุ มครอง 

พันธุพืชใหม ๓๙๘ พันธุ ออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช

ใหมแลว ๓๓ พันธุ 

(๔) การขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมในตางประเทศ กรมวิชาการเกษตรได

ดำเนินการขอรับความคุมครองขาวพันธุปทุมธานี ๑ ที่สหรัฐอเมริกาและ

ขาวพันธุปราจีนบุรี ๒ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนามและสหภาพยุโรป 

(๕) การปกปองสิทธิประโยชนพันธุพืชไทยในตางประเทศ โดยการยื่นคัดคานการ

ขอจดทะเบียนพันธุหยกและพันธุไมดอกสกุลขมิ้นในสหภาพยุโรป 

(๖) การรับแจง การศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา จำนวน ๑๖ ราย 

   

๗.๓.๓ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (รายละเอียดอยูใน ๗.๕) 

นับตั้งแตกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดมี

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามกฎหมายในหลายสวน ไดแก  

(๑) การจัดทำกฎหมายลำดับรอง มีกฎหมายลำดับรองที่มีผลบังคับใชแลว 

จำนวน ๑๒ ฉบับ 
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(๒) กฎกระทรวงที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยูระหวาง

การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ฉบับ  

(๓) กฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 

๒ ฉบับ  

จากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เปนประโยชนตอ

การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในหลายดาน เชน  

✿ การจัดตั้งกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เงินจากกองทุนนี้นำไปใชตาม

แผนงานหลัก ๖ กิจกรรม เชน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน 

นายทะเบียนทุกจังหวัด สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทยและสมุนไพร สนับสนุนการสำรวจพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

ฯลฯ 

✿ การจัดทำทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย: กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ  

ไดวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการจัดทำทะเบียนภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย จากขอมูลถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน 

๘๓,๙๙๐ รายการ เปนตำรับยาแผนไทย ๗๘,๓๔๕ รายการ และตำรา

การแพทยแผนไทย ๕,๖๔๕ รายการ 

✿ การประกาศสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ): ไดมีการออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙  

✿ แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร: 

ไดมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุมครอง

สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (มีผล

บังคับใชเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) 

  ที่ผานมา ปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ของการนำกฎหมายคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไปสูการปฏิบัติ คือ๑๘  

๑๘ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง 
“ความกาวหนาอุปสรรคของการพัฒนาหรือใชบังคับกฎหมายดานความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทย” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี จัดโดย โครงการ 
“การศึกษากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น” คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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✿ กฎหมายใชคำวา ควบคุม (ในประกาศสมุนไพรควบคุม) ทำใหประชาชนมี

ความกังวลในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งทางกรมจำเปนตองมุงเนนการ

ประชาสัมพันธในวงกวาง และตองกลับมาทบทวนความจำเปนในการประกาศ 

และเบื้องตนไดมีการปรับรูปแบบ วิธีการโดยเนนการสงเสริมเปนหลัก เชน 

การจัดทำขอมูลเชิงวิชาการเพื่อการเผยแพรแทนการประกาศ 

✿ ประชาชนไมใหความสนใจในการมาขึ้นทะเบียนสิทธิ ตามมาตรา ๑๕ ทั้งนี้

สวนใหญมีความเขาใจผิดวาตองเปดเผยขอมูลของตนทั้งหมด รวมทั้งยังมี

ความหวงขอมูล 

   

๗.๓.๔ พระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตรมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๔๗ จากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา จนถึงปจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๕๑) 

ไดมีการขึ ้นทะเบียนสิ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตรไปแลวจำนวน ๒๒ รายการ เชน สมโอ

นครชัยศรี สมโอขาวแตงกวาชัยนาท ไวนที่ราบสูงภูเร ือ ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง  

ขาวฮางหอมทองสกลทวาป ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห สับปะรดนางแล สับปะรด

ศรีราชา ผาไหมยกดอกลำพูน ผาไหมแพรวากาฬสินธุ เปนตน  

จากการศึกษาผลการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร๑๙ พบวา 

กฎหมายฉบับนี้มีประโยชนตอการคุมครองชื่อเสียงของสินคา เปนกฎหมายที่ใชเสริม

ประกอบ (Complementary) กับพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ เพื่อปกปอง

การแยงพันธุกรรมพืช และการฉกฉวยชื่อเสียงของสินคาไปแสวงหาประโยชนในทาง 

การคาได เชน กรณีขาว ผาไหมไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่ชวยคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นไดโดยทางออม โดยอาจมีผลตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นทาง 

การแพทยดวย อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่อาจเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่ 

ภาครัฐควรใหความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบหลายประการ เชน 

ปญหาในการจัดทำขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา 

๑๙ จักรกฤษณ ควรพจน และ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม. ๒๕๕๑. กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ 
การสงเสริมการสงออกและการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
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ในการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยไดกำหนดใหการคุมครองตองกระทำ

ดวยวิธีการขึ้นทะเบียน พรอมกับใหมีระบบกำกับมาตรฐานสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ดวย ดังนั ้น กฎหมายจึงใหผู ขอขึ ้นทะเบียนจัดทำ “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิต

สินคา” ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ๔ ประการ ไดแก มาตรฐานสินคา (Product 

Specification) รายละเอียดความเชื่อมโยงของสินคากับแหลงภูมิศาสตร (Links) กำหนด

ขอบเขตพื้นที่ในการผลิต (Zoning or Boundary Setting) และการตรวจสอบรับรองและ

จัดตั้งระบบควบคุมการผลิต (Inspection Structure and Control System) สินคาใดจะ

ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได สินคานั้นจะตองมีลักษณะและคุณภาพสอดคลองกับ “ขอ

กำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา” ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนเอาไว ผูผลิตในพื้นที่ที่ผลิตสินคา

ดวยกรรมวิธีที่แตกตางหรือที่มีลักษณะที่แตกตางจาก “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิต

สินคา” จะไมสามารถใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นได  

ในกรณี “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ไวแลว สินคาขาวที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดังกลาวได จะตองเปนขาวที่ผลิตขึ้นในพื้นที่

จังหวัดพัทลุงเทานั้น โดยมีเงื่อนไขดวยวาผูผลิตจะตองเปนเกษตรกรที่ไดสมัครเขารวม

โครงการ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” และจะตองเปนเกษตรกรที่ผลิตขาวที่มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะถูกตองครบถวนตามขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคาที่ไดมีการขึ้นทะเบียน

เอาไว นอกจากนี้ ตาม “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา” สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ยังกำหนดดวยวาขาวสังขหยดที่ผลิตไดจะตองเปนขาวที่ปลูกจาก

เมล็ดพันธุขาวสังขหยดที่ไดมาจากศูนยวิจัยขาวพัทลุง จากศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ ๖ 

จังหวัดพัทลุง หรือจากสหกรณการเกษตรที่ผลิตเมล็ดพันธุเทานั้น แตในขณะนี้ยังมี

เกษตรกรจำนวนหลายรายที่ใชกรรมวิธีการปลูก แตกตางไปจากขอกำหนดมาตรฐาน 

การผลิตสินคาดังกลาว เชน มิไดใชพันธุขาวสังขหยดที่ไดมาจากสถานีวิจัยขาวพัทลุงหรือ

จากศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชของรัฐ แตใชเมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ

กับเกษตรกรรายอื่น หรือเปนเมล็ดพันธุที่ไดจากการเก็บรวบรวมในแปลงของตนเอง 

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรบางรายที่ทำการเก็บเกี่ยว หรือทำการเก็บรักษาผลผลิตขาวดวย

วิธีการที่แตกตางไปจากที่ระบุในคำขอขึ้นทะเบียน อันแสดงวา “ขอกำหนดมาตรฐานการ

ผลิตสินคา” สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาวสังขหยดเมืองพัทลุง มิไดกำหนดรายละเอียดที่

กวางขวางเพียงพอ ที่จะครอบคลุมสินคาขาวสังขหยดที่ปลูกในพื้นที่นั้นทั้งหมด ทำให

เกษตรกรที่ไมสามารถเขารวมโครงการ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” หรือที่ใชกรรมวิธีการ

ผลิตแตกตางไป ไมสามารถจำหนายขาวที่ตนผลิตภายใตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ขาว 

สังขหยดเมืองพัทลุง” ได ถึงแมวาเกษตรกรเหลานั้นอาจจะผลิตขาวที่มีคุณภาพอยาง
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เดียวกันกับเกษตรกรในพื้นที่รายอื่นๆ และถึงแมวาเกษตรกรเหลานั้นอาจจะไดผลิตและ

จำหนายขาวในชื่อ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” มากอนที่จะมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรนั้นก็ตาม 

จากขอมูลการศึกษาที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวา กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประโยชนตอการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น แตในการบังคับใชกฎหมายก็มีแงมุมหลายประการที่

อาจสรางผลกระทบในทางลบตอชุมชนและการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดเชนกัน เปน

ขอควรระมัดระวังสำหรับการบังคับใชกฎหมายคุมครองพันธุพืชหรือกฎหมายคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในอนาคต 

  

๗.๓.๕ การศึกษาและจัดทำรางพระราชบัญญัติคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง มีเพียง

กฎหมายคุมครองพันธุพืชและกฎหมายภูมิปญญาการแพทยแผนไทยซึ่งใหความคุมครอง

ภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะดานเทานั้น จึงมีความพยายามจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ในการผลักดันการยกรางกฎหมายเฉพาะดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

ในป ๒๕๔๙ กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดตั้งคณะกรรมการยกรางกฎหมาย 

ภมิูปญญาทองถ่ินข้ึน โดยมีรองอธิบดีกรมทรพัยสินทางปญญาเปนประธาน คณะกรรมการฯ  

ดังกลาวไดยกรางกฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน ปองกันไมใหมีการนำภูมิปญญาทองถิ่นของไทยซึ่งเปนของ 

สวนรวมไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และมีการแบง

ปนผลประโยชนอยางเปนธรรมกับเจาของภูมิปญญาหากมีการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นไทย

ไปตอยอดใชประโยชนในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการยก

รางกฎหมายภูมิปญญาทองถิ่นนี้ไดยุติลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกรมทรัพยสิน

ทางปญญา 

ตอมาในป ๒๕๕๐ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดจัดจางใหมี

การศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดทางกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาไทยตามแผน

พัฒนากฎหมายของกรมทรัพยสินทางปญญา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑) ซึ่งไดมีการดำเนิน

การจนเสร็จสิ้นแลว คณะผูศึกษาในโครงการศึกษาดังกลาวไดมีขอเสนอแนะตอการจัดทำ

กฎหมายเพื่อการคุมครองภูมิปญญาไทยไดหลายประการ ตัวอยางเชน๒๐ 

๒๐ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. ๒๕๕๐. กรอบความคิดการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไทย. 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย.  
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คณะผูศึกษาเห็นวา มีความจำเปนอยางยิ่งในการที่ประเทศไทยตองมีการคุมครอง

จำเพาะ (sui generis protection) สำหรับภูมิปญญาไทยที่นอกเหนือจากภูมิปญญาดาน

การแพทย โดยภูมิปญญาไทยควรแบงเปน ๒ ระดับ คือ 

๑. ภูมิปญญาไทยระดับชาติ (National Traditional Knowledge) คือเปน 

ภูมิปญญาที่มีการใชกันอยางท่ัวไป ผู ทรงสิทธิในภูมิปญญาดังกลาว คือ

ประเทศไทย การไดมาซึ่งสิทธิประเภทนี ้ ไมควรตองมีการจดทะเบียน 

(Registration) แตตองมีการประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปญญาไทยระดับชาติที่ได

รับการคุมครอง (Traditional Knowledge Inventory) โดยหนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

๒. ภูมิปญญาไทยระดับชุมชน (Community Traditional Knowledge) คือ 

ภูมิปญญาที่ปรากฏอยูในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเทานั้น ผูทรงสิทธิคือชุมชนนั้น 

การไดมาซึ่งสิทธิตองมีการจดทะเบียนภูมิปญญา (Registration) ตอหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

 

ทั ้งนี ้ สิทธิทางกฎหมายหรือการคุ มครองควรมี ๒ รูปแบบ คือ (๑) การ

คุ มครองในลักษณะทรัพยสิน (Property Right) หรือสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic 

Right) การคุมครองประเภทนี้เปนการใหสิทธิทางกฎหมายแกผูทรงสิทธิในการอนุญาตให

เขาถึงและแบงปนผลประโยชน (Authorized Access and Benefit Sharing, ABS) โดย

ผูทรงสิทธิมีสิทธิแตเพียงผู เดียวในการอนุญาตใหผู อื่นเขาถึงตลอดจนถึงใชประโยชน 

ภูมิปญญาที่ไดรับการคุมครอง (๒) การคุ มครองศักดิ์ศรีของภูมิปญญา (Integrity) 

เปนการคุมครองเพื่อไมใหเกิดการนำไปใชในทางที่ไมเหมาะสมหรือเสื่อมเสีย (Distortion) 

เนื่องจากในปจจุบันมีการพบเห็นการนำภูมิปญญาไปใชในทางเสื่อมเสียมากขึ้น 

จนถึงขณะนี ้ ยังไมเปนที่ชัดเจนวากรมทรัพยสินทางปญญาจะมีแนวทางการ

ดำเนินงานตอจากผลการศึกษาและขอเสนอแนะในโครงการวิจัยดังกลาวอยางไร จาก 

การสอบถามจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญาที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาใน

โครงการนี้ (ขอมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑) ไดทราบวา กรมทรัพยสินทางปญญา

พิจารณาเห็นวาการดำเนินงานดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นมีความเกี่ยวของกับ

หนวยงานภาครัฐเปนจำนวนมาก หากจะมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นในทุกดานทั ้งหมดโดยมีกรมทรัพยส ินทางปญญาเปนหนวยงาน 

รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น จะเปนภารกิจที่เกินขีดความสามารถและอำนาจหนาที่ของ 

กรมฯ จึงยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนตอการดำเนินงานในเรื่องนี้ 
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๗.๓.๖ การดำเนินงานเฝาระวังและแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพ  

ในอดีต มีกรณีปญหาโจรสลัดชีวภาพที่เกิดขึ้นตอประเทศไทยหลายกรณี เชน 

ขาวหอมมะลิ เปลานอย มังคุด ฯลฯ ในที่นี้จะไดกลาวถึงปญหาโจรสลัดชีวภาพที่เพิ่ง 

เกิดขึ้นลาสุด คือ กรณีกวาวเครือ และกรณีฤๅษีดัดตน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความ

พรอมทางดานกฎหมาย ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพของ

ประเทศไทยในปจจุบัน 

 

กรณีกวาวเครือ 

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา

ไทย (ปจจุบัน คือ มูลนิธิชีววิถี) ไดเปดแถลงขาววาไดสืบคนพบขอมูลกรณีที่บริษัท 

ตางประเทศ ไดแก บริษัท Kose Tokyo บริษัท Shiratori Pharmaceutical ประเทศ

ญี่ปุน และ บริษัท Cheil Jedang Corporation ประเทศเกาหลีใต ไดจดสิทธิบัตร 

เกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา๒๑ 

กรณีการจดสิทธิบัตรกวาวเครือโดยบริษัทตางประเทศนั้น เปนกรณีที่เกิดขึ ้น 

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ (๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๔๒) เปนการนำเอาภูมิปญญาของคนไทยไปศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใชความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม แลวนำไปคุ มครองดวยสิทธิบัตรเพื่อนำไปทำ

ผลิตภัณฑเพื่อการพาณิชย โดยมิไดมีการตอบแทนแบงปนผลประโยชนกับประเทศไทย 

ในฐานะที่เปนทั้งแหลงที่มาขององคความรูในการใชประโยชนและแหลงวัตถุดิบกวาวเครือ

แตอยางใด หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลกฎหมายไมสามารถบังคับใช 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชใหเปนไปตามเจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมายได 

ทั้งนี้ กวาวเครือจัดเปนพันธุพืชปาหรืออาจเปนพันธุพืชท่ัวไปในกรณีที่มีการปลูกในไรนา 

ซึ่งตามกฎหมายไดกำหนดไววา การนำพันธุพืชดังกลาวไปวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา

จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และทำขอตกลงแบงปนผลประโยชน หาก 

ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมีบทลงโทษชัดเจน 

๒๑ ขอมูลจากมูลนิธิชีววิถี (Biothai) (www.biothai.net/web/file/SatSeptember2007-18-11-9-piracy_07.pdf) 
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สาเหตุสำคัญสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายคุมครองพันธุพืช 

เนื่องมาจากความลาชาในกระบวนการออกกฎหมายลำดับรอง ที่สำคัญเชน กฎกระทรวง

เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน ฯลฯ ทำใหเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบ

กฎหมายขาดความมั่นใจในการที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีผลทำใหการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมไมมีสภาพบังคับอยางแทจริงในทาง

ปฏิบัติ ปญหาความลาชาในกระบวนการออกกฎหมายลำดับรอง จัดเปนเรื่องสำคัญเรง

ดวนที่ตองรีบจัดการแกไข กฎหมายคุมครองพันธุพืชมีผลใชบังคับมาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ 

ปแลว 

ในการดำเนินงานแกไขปญหากรณีปญหากวาวเครือนี้ มีขอที่นาสังเกตดวยวา 

ประเทศไทยมิไดใชอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนประโยชนอยาง 

เต็มที่ แมวาทั้งประเทศไทย ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเกี่ยวของกับกรณีปญหานี้ตางเปนภาคี

สมาชิกของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญขอหนึ่ง

ในเรื่องการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

 

กรณีฤๅษีดัดตน 

กรณีฤๅษีดัดตนเปนกรณีปญหาลาสุดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เปนกรณีโจรสลัด

ชีวภาพที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องเกิดจากชาวญี่ปุนที่ไดมาเรียนการนวดไทยและ

ทาฤๅษีดัดตนที่สำนักเรียนวัดโพธิ์ในป ๒๕๔๕ และเมื่อเดินทางกลับไปเพื่อประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวดและโยคะแบบไทยอยางครบวงจรไดยื่นจด

เครื่องหมายการคาโดยใชคำวาฤๅษีดัดตน (Russie Dutton) และจดชื่อบริษัท หางหุน

สวนฤๅษีดัดตน จำกัด ไดจดชื่อนิตยสาร หนังสือพิมพ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๙ และเครื่องหมายการคาสำหรับบริการสอนโยคะแบบไทย วันที่ ๑๗ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนั้นยังยื่นจดอีกหลายรายการในผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน 

เครื่องสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งบันทึกภาพและเสียง สื่อสอนโยคะ บริการใหขอมูล

การแปล การสอนนวด และอื่นๆ รวมกวา ๕๐ รายการ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา

ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุน  

เมื่อประชาชนไทยทราบขาววามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยใชคำวา

ฤๅษีดัดตน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหรัฐบาลหาแนวทางแกไข 

โดยมิใหนักธุรกิจญี่ปุนรายนั้นใชคำวา ฤๅษีดัดตนเปนชื่อของสินคาและบริการทุกชนิด 

เนื่องจากคำวาฤๅษีดัดตนเปนคำสามัญและเปนคำที่รูจักกันโดยท่ัวไป ทาฤๅษีดัดตนก็เปน

สมบัติของชาติของสาธารณะ จึงไมสมควรอยางยิ่งที่จะใหเอกชนชาวญี่ปุนนำเอาคำวาฤๅษี
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ดัดตนไปจดเปนสิทธิของตนเอง กระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงการตางประเทศและ

กระทรวงสาธารณสุข ไดทำหนังสือสอบถามและทักทวงพรอมทั้งแสดงความวิตกกังวลกับ

กรณีที่เกิดขึ ้นเพื่อใหทางสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุนทราบวา ฤๅษีดัดตนเปนสมบัติและ 

ภูมิปญญาของไทย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ กรมทรัพยสินทางปญญายื่น

คัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวไปยังสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุน (JPO) 

และทางดานผู ยื่นจดไดโตแยงวา คำวาฤๅษีดัดตนเปนคำที่ไมใชคำสามัญ (Common 

Name) ที่รูจักกันในประเทศญี่ปุนและเขาเปนผูทำใหคำวาฤๅษีดัดตนเปนที่รูจักในประเทศ

ญี่ปุน๒๒ 

ในทายที่สุด สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุนไดมีคำวินิจฉัยเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีเหตุผลวาคำใน

เครื่องหมายการคานี้ถือเปนสมบัติของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย ผูทรงสิทธิซึ่งไม

ไดมีความเกี่ยวของทั้งกับประเทศไทยและไมไดเปนคนไทย ไดทำการยื่นขอจดทะเบียนโดย

ไมไดรับอนุญาตจากโรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพน จึงถือไดวาเปนการกระทำ

ที่ขัดตอโรงเรียนแพทยแผนโบราณฯ และประเทศไทย ถึงแมวาผูทรงสิทธิเองจะไมไดมี

เจตนาที่ไมบริสุทธิ์ก็ตาม นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวที่ประเทศ

ญ่ีปุน เปนการกระทำท่ีขดัตอหลักความซ่ือสตัยระหวางประเทศญ่ีปุนกบัประเทศไทย 

การจัดการแกไขปญหาในกรณีเรื่องฤๅษีดัดตนนี้ นับเปนผลสำเร็จที่เกิดมาจาก

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ภาคเอกชน ประชาชน 

รวมทั ้งสื่อมวลชน ที่รวมกันคัดคาน ปกปองภูมิปญญาของชาติมิใหถูกฉกฉวยไปใช

ประโยชนโดยไมเปนธรรม เปนการดำเนินบทบาทในเชิงรุกของประเทศไทยตอการแกไข

ปญหาโจรสลัดชีวภาพ เปนบทเรียนที่สำคัญตอการดำเนินงานแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพ

ในอนาคต ชี้ใหถึงความจำเปนที่ตองมีการดำเนินงานแกไขปญหารวมกันหลายฝาย ตองมี

แรงสนับสนุนทางการเมือง ลำพังแตการใชมาตรการทางกฎหมายแตเพียงอยางเดียว 

ไมเพียงพอ 

นอกจากนี้ ในกรณีเรื่องฤๅษีดัดตนนั้น มีขอควรสังเกตอยางยิ่งวา แมจะยังมิไดมี

การขึ ้นทะเบียนคุ มครองฤๅษีดัดตนตามกฎหมายของไทย เนื่องจากความลาชาใน

กระบวนการออกกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย (เชนเดียวกันกับกรณีกฎหมายคุมครองพันธุพืช) แตสามารถดำเนิน

๒๒ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. ๒๕๕๐. รายงานการศึกษากรอบความคิดการคุมครอง 
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย. อางแลว 
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การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของญี่ปุนจนเกิดผลสำเร็จได การมี

กฎหมายคุมครองจึงไมใชปจจัยชี้ขาดตอความสำเร็จในการปองกัน/แกไขปญหาเรื่องโจร

สลัดชีวภาพ 

 

๗.๔ ความกาวหนาการเจรจาคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในเวทีระหวางประเทศ 
๗.๔.๑ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยภาพรวม อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพนับเปนความตกลง

ระหวางประเทศที่มีผลในเชิงบวกตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ในการประชุมสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔ ที่ประชุมไดมีมติใหจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับขอ ๘(j) 

ขึ้นมาโดยมีชื่อวา “Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working Group on Article 

๘(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity” จนถึง

ปจจุบัน มีการประชุมคณะทำงานฯ ไปแลว ๕ ครั้ง ครั้งลาสุดเปนการประชุมระหวาง 

วันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ประเทศแคนาดา โดยมีประเด็นพิจารณาสำคัญ

หลายประการ ตัวอยางเชน๒๓ 

✿ ประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงระหวางระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง

และแบงปนผลประโยชน (International Regime on Access and Benefit-

Sharing: IRABS) ซึ่งเปนประเด็นเจรจาสำคัญประการหนึ่งของการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญา กับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น โดยทางกลุม

แอฟริกาไดมีขอเสนอให IRABS ตองสอดคลองกับหลักการเรื่องการขอความ

ยินยอมลวงหนาจากชุมชนทองถิ่นหรือชนพื้นเมืองกอนการเขาถึงทรัพยากร

พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนดูแล/ครอบครองอยู โดยชุมชนตองมี

สิทธิในการปฏิเสธการเขาถึงดวย 

✿ ประเด็นเรื่องการพัฒนาองคประกอบสำหรับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis) สำหรับการคุมครองความรู นวัตกรรมและการปฏิบัติของทองถิ่น 

ซึ่งไดมีการพิจารณาใหความเห็นจากประเทศตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบที่

สำคัญ นิยาม/ความหมาย ฯลฯ โดยการพัฒนาระบบกฎหมายเฉพาะนี้จะมี

ความเชื่อมโยงกับการเจรจาในเรื่อง IRABS 

 

๒๓ CBD Secretariat. 2007. Report of The Fifth Meeting of The Ad Hoc Open-Ended Working 
Group on Article 8(J) And Related Provisions of The Convention on Biological Diversity. 
UNEP/CBD/COP/9/7 
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นอกเหนือจากการเจรจาในประเด็นขอ ๘(j) แลว ยังมีประเด็นการเจรจาในเวที

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความเกี่ยวโยงกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น คือ เรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยี” จากการศึกษาของ 

สมชาย และทิพยสุรางค (๒๕๕๑)๒๔ มีประเด็นขอวิเคราะหที่ควรพิจารณาอยางรอบคอบ

เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวโยงกับเรื่อง 

ภูมิปญญาทองถิ่นหลายประการ ที่สำคัญ คือ การที่อนุสัญญาฯ สงเสริมใหถายทอด

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ และใชประโยชนอยางย่ังยืนในความหลากหลายทาง

ชีวภาพนั้น ไมไดระบุเจาะจงวา เทคโนโลยีดังกลาวจำกัดเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมของ

ประเทศอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นของประเทศกำลังพัฒนาที่เกี่ยวกับ

การอนุรักษ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนจึงอยูในขาย

เทคโนโลยีดวยเชนกัน แมกรณีของภูมิปญญาทองถิ่นจะมีการเจรจาเพื่อหาแนวทาง

คุมครองตามมาตรา ๘(j) ก็ตาม แตควรจะมีความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการ

ถายทอดเทคโนโลยีกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตามมาตรา ๘(j) หรือในการกำหนด

ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีนั้นควรคำนึงหรือตระหนักถึงผลกระทบที่จะมี

ตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดวย  

  

๗.๔.๒ การดำเนินงานของ WIPO เรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

ในการประชุม “คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับ

ทรพัยากรพันธุกรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน” (Intergovernmental  

Committee on Intellectual Property, Genetic Resource, Traditional Knowledge and 

Folklore: ICG) ครั้งที่ ๘ (๒๕๔๘) ไดมีการจัดทำรางบทบัญญัติที่สำคัญสองฉบับ คือ 

(๑) รางบทบัญญัติเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น (Draft Provision for the Protection 

of Traditional Knowledge) และ (๒) รางบทบัญญัติเพื่อคุ มครองศิลปวัฒนธรรม 

พื้นบาน (Draft Provision for the Protection of Expression of Folklore)  

รางบทบัญญัติเพื่อคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่น ไดนิยามคำวา “ภูมิปญญา 

ทองถิ่น” หมายถึง เนื้อหาสาระ หรือแกนสารขององคความรูที่เปนผลมาจากการดำเนิน

กิจกรรมทางปญญาในรปูแบบของทองถ่ินนัน้ และรวมถึงทกัษะ ประดิษฐกรรม การเรียนรู  

๒๔ สมชาย รัตนซื่อสกุล และ ทิพยสุรางค วาทิตตพันธุ. ๒๕๕๑. ปญหาการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพภายใต
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ. ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลง
พหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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รูปแบบของระบบภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงองคความรูที่ไดจากการดำเนินชีวิตของชุมชน

ทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เกิดจากการสั่งสมจากบรรพบุรุษสูปจจุบัน โดยไมจำกัด 

แคความรูดานเทคนิคดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตรวมถึงความรูทุกดาน ทั้งดาน

เกษตรกรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานยารักษาโรค และดานทรัพยากรพันธุกรรม๒๕  

โดยองคความรู ของชุมชนทองถิ่นที่จะไดรับการคุมครองตามรางบทบัญญัตินี ้  

ตองเปนองคความรูของชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง และเปน

องคความรูของชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนพื้นเมืองนั้น (Art.4) และจะไดรับ

การคุมครองตลอดระยะเวลาตราบเทาที่องคความรูของชุมชนทองถิ่นยังคงคุณสมบัตินี้ 

(Art.9) ซึ่งผูที่ไดผลประโยชนจากการคุมครองตามรางบทบัญญัตินี้ คือ ปจเจกชนใน

ชุมชนทองถิ่นนั้น หรือตัวชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เปนผูทรงสิทธิในภูมิปญญา

ทองถิ่นนั้น (Art.5) 

รางบทบัญญัตินี ้ใหการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่นจากการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ เชน การนำองคความรูของชุมชนทองถิ่นไปแสวงหาประโยชนโดยมิได

รับความยินยอมจากเจาขององคความรูของชุมชนทองถิ่น และไมไดแบงปนผลประโยชน

นั้นใหเจาของความรูนั้น สำหรับการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่นหมายถึง การ

คุมครองจากการกระทำที่ไดภูมิปญญาทองถิ่นไปโดยวิธีการอันไมชอบ ไมวาจะเปนการ

ขโมย การหลอกลวง การขมขู การบุกรุก การฝาฝน การฉอโกง (Art.1) และยังไดวาง

หลักการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่น คือ หลักการแบงปนผลประโยชนอยาง

เปนธรรมและเทาเทียม หมายถึง การที่บุคคลใดหรือองคกรใด จะใชประโยชนจาก 

องคความรูของชุมชนทองถิ่นใดนั้น จะตองมีการแบงปนผลประโยชนใหกับผูทรงสิทธิ 

ในองคความรูของชุมชนทองถิ่นอยางเปนธรรมและเทาเทียม (Art.6) และการจะนำ 

ภูมิปญญาทองถิ่นใดไปใชประโยชน จะตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิในภูมิปญญา

ทองถิ่นนั้นกอน (Art.7)  

สำหรับขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติตามรางบทบัญญัตินี้ในการคุมครององคความรู

ของชุมชนทองถิ่น คือ กรณีที่เปนการใชภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเพื่อวัตถุประสงคที่ไมใชการ

พาณิชย เชน เพื่อการศึกษาวิจัย หรือ เปนการแลกเปลี่ยน การใชและการถายทอดของ

ผู ทรงสิทธิเอง หรือเปนการใชองคความรู ของชุมชนทองถิ่นเพื่อวัตถุประสงคดาน

สาธารณสุขอื่นใด หรือเจาหนาที่รัฐอาจไมตองไดรับความยินยอมจากผู ทรงสิทธิใน 

ภูมิปญญาทองถิ่นนั้น หากเปนการนำไปใชเพื่อผลประโยชนดานสุขอนามัยของสาธารณะ 

(Art.8) 

๒๕ Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge. Article 1. 
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การกระทำอื่นใดที่กระทำกอนที่บทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช ตองมีการดำเนินการ

ใหถูกตองตามบทบัญญัตินี้แลวแตกรณีไป (Art.10) และการดำเนินการคุมครององคความ

รูของชุมชนทองถิ่นตามบทบัญญัตินี้ตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยเจาหนาที่รัฐ

อาจจะดำเนินการใหมีการขึ ้นทะเบียนองคความรูของชุมชนทองถิ่น (Art.11) และ 

ทุกประเทศที่ใชบทบัญญัตินี้ควรใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นแกผูทรงสิทธิตางชาติ

อยางนอยที่สุดเทาเทียมกับการใหความคุมครองผูทรงสิทธิในประเทศตน (Art.14) 

ภายหลังจากมีการจัดทำรางบทบัญญัติทั้งสองฉบับ ในการประชุม ICG ครั้งตอๆ 

มา เปนการพิจารณาใหความเห็นตอเนื ้อหาสาระของบทบัญญัติ ซึ่งมีความกาวหนา 

คอนขางชามากเนื่องจากความแตกตางของแนวคิดและจุดยืนระหวางกลุมประเทศกำลัง

พัฒนาและกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ในการประชุม ICG ครั ้งท ี่ ๑๑ เม ื่อเด ือน

กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำเปนตองมีการขยายระยะเวลากรอบการทำงานและภารกิจของ 

ICG ออกไป เพราะไมสามารถเจรจาหาขอยุติไดตามแผนงานที่กำหนดไว  

การประชุมครั้งลาสุดของ ICG ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมา 

ที่ประชุมไมสามารถหาขอยุติในประเด็นเรื่องแนวทางการเจรจา (Modalities) สำหรับ 

แผนงานในอนาคตได กลุมประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญตองการใหรางบทบัญญัติเพื่อ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและรางบทบัญญัติเพื่อคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมีสถานะ

ผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ (International Legally Binding) ในขณะที่กลุม

ประเทศที่พัฒนาแลวยืนยันที่จะใหทำการศึกษาเพิ่มเติมตอไปอีก และแสดงจุดยืนวา

ตองการไมใหมีสถานะผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding) โดยเฉพาะในระดับประเทศ 

ทางกลุมแอฟริกาไดมีขอเสนอใหศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรการใหเปดเผยแหลงที่มา

ของทรัพยากรพันธุกรรมที่ใชในการประดิษฐ สำหรับขั้นตอนการจดคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางเรื่องทรัพยากรพันธุกรรมกับระบบทรัพยสินทาง

ปญญาตามขอเรียกรองของสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ประเทศตางๆ มากกวา ๑๐๐ ประเทศ ไดรวมกัน

เสนอเอกสารตอการเจรจาความตกลงทริปสในเวที WTO ใหมีการเปดเผยแหลงที่มาของ

ทรัพยากรพันธุกรรมในขั้นการยื่นจดคุมครองสิทธิบัตร๒๖ 

๒๖ ITCSD. 2008. WIPO Committee on Traditional Knowledge Fails to Agree on Course of Future  
Work. (http: ictsd.net/i/news/bridgesweekly/31626) 
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ความแตกตางของจุดยืนระหวางกลุมประเทศที่พัฒนาแลวกับกลุมประเทศกำลัง

พัฒนาในเรื่องแนวคิดและแนวทางในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่ ICG ให

ความสำคัญและมีความตระหนักตอปญหาดังกลาว ฝายเลขาของ ICG ไดจัดทำเอกสาร

เพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap) ของการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ในเอกสารดังกลาวมี

เนื้อหาสำคัญที่สะทอนถึงความแนวคิด การดำเนินงานเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

ของประเทศตางๆ มีขอมูลและประเด็นที่นาสนใจหลายประการ ดังนี้๒๗ 

✿ ในแง “นิยาม” ยังไมมีการยอมรับในระดับสากลตอความหมายของคำวา 

“ภูมิปญญาทองถิ่น” ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของไดกำหนดนิยาม

แตกตางกันออกไป เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

(ขอ ๘) มุงเนนเฉพาะ “ความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัติของชุมชน

พื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งประกอบกันเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่มีความเกี่ยวพันกับ

การอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ” 

สำหรับสนธิสัญญาวาดวยพันธุกรรมพืชฯ (ขอ ๙.๒ (a)) จำกัดเฉพาะ  

“ภมิูปญญาท่ีเก่ียวพนักบัพนัธกุรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร” เทาน้ัน 

  ความแตกตางในเรื่องนิยามของภูมิปญญาทองถิ่น ทำใหเกิดความ 

แตกตางในแงแนวคิดการคุมครอง ระหวาง “แนวทางแบบกวาง” ซึ่งรวมถึง

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได ความรู ประเพณีปฏิบัติ 

ของชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมือง กับ “แนวทางแบบแคบ” ซึ่งเจาะจงเลือก

ภูมิปญญาทองถิ่นที่จะใหความคุมครอง (เชน ตามแนวทางแบบอนุสัญญาวา

ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน) 

✿ ในแงขอบเขตของ “การคุมครอง” (Protection) ตอภูมิปญญาทองถิ่น มี

ความครอบคลุมกวางขวางมาก ทำใหเกิดความเขาใจที่แตกตางกันระหวาง

ประเทศตางๆ ทั้งนี้ การคุมครองอาจมีความหมายตั้งแต การคุมครองทาง

กฎหมายเพื่อปองกันการนำภูมิปญญาทองถิ่นไปใชโดยไมไดรับอนุญาตหรือนำ

ไปใชอยางไมเหมาะสม รูปแบบการคุมครองในแงนี ้จะใหความสำคัญตอ

นโยบายหรือกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา หรือการคุมครองอาจหมาย

ถึงการปองกันมิใหภูมิปญญาทองถิ่นลดลงหรือการสูญหายไป รูปแบบการ

คุมครองจะเนนการทำเอกสาร การสรางระบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

๒๗ WIPO. 2008. The Protection of Traditional Knowledge: Draft Gap Analysis: Revision. 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resource, Traditional Knowledge and 
Folklore. WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. 
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✿ ในแง “กลไก/เครื่องมือ” เพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น จากการ

สำรวจรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกลไก/เครื่องมือเพื่อการคุมครองภูมิปญญา 

ทองถิ่นของประเทศตางๆ พบวา มีแนวคิดและขอเสนอหลากหลายรูปแบบ 

โดยอาจจัดจำแนกไดเปน ๓ แนวทางหลัก คือ 

 (๑) การคุมครองภายใตระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เชน กฎหมาย

สิทธิบัตร (กรณีที่ภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณสมบัติตามกฎหมายสิทธิบัตร) 

การคุมครองภายใตกฎหมายความลับทางการคา ขอเสนอใหมีการเปด

เผยแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นในการยื่นขอรับคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา (ไดมีขอเสนอจากหลายประเทศตอ WTO และ WIPO ใหปฏิบัติ

ตามแนวทางนี ้) การคุ มครองภายใตหลักการแขงขันที่ไมเปนธรรม 

(Unfair Competition) ตามที่กำหนดไวอนุสัญญาปารีส ฯลฯ 

 (๒) การคุ มครองภายใตความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของ เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สนธิ

สัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ อนุสัญญาตอตานการแปรสภาพ

เปนทะเลทราย ฯลฯ 

 (๓) การคุมครองภายใตกติการะหวางประเทศอื่นๆ เชน แนวปฏิบัติในการเขา

ถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Bonn Guideline) 

ปฏิญญาวาดวยสิทธิของชนพื้นเมือง ฯลฯ 

✿ ในแง “วัตถุประสงค” ของการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีเหตุผลที่

หลากหลายมาก เชน เพื่อการยอมรับถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

สงเสริมการเคารพตอภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการอนุรักษและสงวน

รักษา เพื่อการคุมครองสิทธิของผูเปนเจาของหรือผูที่ดูแลรักษาภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

 

ชองวางหรือความแตกตางในประเด็นตางๆ เหลานี้ เปนเหตุผลสำคัญสวนหนึ่งที่

ทำใหการเจรจาจัดทำกฎหมายระหวางประเทศเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภายใต WIPO (รวมทั้งเวทีเจรจาอื่นๆ) มีความกาวหนานอยมาก 

อยางไรก็ดี ประเด็นความแตกตางขางตนนี้เปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณา จัด

ทำกลไกหรือระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นของไทย 
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๗.๕ สถานการณการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยภายใต 
พระราชบัญญตัคิุมครองและสงเสรมิภมูปิญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๑ มาตรา ๕ ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย มีอำนาจหนาที่ ในการใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรีใน 

การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม พ.ร.บ. นี้ การสงเสริมและพัฒนาการ

ใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย ฯลฯ โดยใหจัดตั ้งกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในกรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานที่

เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

การดำเนินการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มีสาระสำคัญ

ดังนี้ 

 

๗.๕.๑ การดำเนินการดานกฎหมาย  

นับตั้งแตกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดมีจัด

ทำกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ดังนี้ 

(๑) กฎกระทรวง จำนวน ๓ ฉบับ ไดแก 

 (๑.๑) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคณุวฒิุ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (๑.๒) กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกบัภมิูปญญาการแพทยแผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 (๑.๓) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคณุวฒิุ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 รางกฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จำนวน ๑ ฉบับ ไดแก  

 รางกฎกระทรวงวาดวยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 

และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินของเอกชนที่เปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะ

ใชปลูกสมุนไพร พ.ศ......... 
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 รางกฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา จำนวน ๖ ฉบับ ไดแก  

 ๑. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับ 

ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ พ.ศ....... 

 ๒. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับ

ยาแผนไทยท่ัวไปหรือตำราการแพทยแผนไทยทั่วไป พ.ศ.......  

 ๓. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับอนุญาต

และการอนุญาต ขอจำกัดสิทธิและคาตอบแทนการใชประโยชนจากตำรา

ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ พ.ศ....... 

 ๔. รางกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย การสอบสวน การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญ

แสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ........ 

 ๕. รางกฎกระทรวงกำหนดการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยของผูทรงสิทธิ และการเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยของนายทะเบียน พ.ศ......... 

 ๖. รางกฎกระทรวงกำหนดกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหศึกษาวิจัย หรือสงออก 

สมุนไพรควบคุม หรือจำหนาย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา 

การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน พ.ศ......... 

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

 (๒.๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง การ

กำหนดแบบเสนอช่ือ แบบประวติั และบตัรเลือกกรรมการผูทรงคณุวฒิุ 

 (๒.๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค 

 (๒.๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

 (๒.๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน 

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 (๒.๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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 (๒.๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง แผน

จัดการเพื่อคุ มครองสมุนไพรในพื้นที่ เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัด

มุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (แผนระยะสั้น) 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 (๓.๑) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (๓.๒) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยวาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงิน

กองทุน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 (๔.๑) ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย เรื่อง การกำหนดแบบแจงและบัญชีแสดงรายละเอียด ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 

พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัต ิคุ มครองและสงเสร ิม 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (๔.๒) ประกาศคณะกรรมการคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการใหการชวยเหลือหรือ

สนับสนุนกิจกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 

ลำดับการประกาศใช กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ตามป พ.ศ. มีดังนี้ 

ป ๒๕๔๖ ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหากรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง 

การกำหนดแบบเสนอชื่อ แบบประวัติ และบัตรเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค  

ป ๒๕๔๗ ๑. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ป ๒๕๔๘ ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๓. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยวาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการ 

ใชจายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ป ๒๕๔๙ ๑. กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง สมนุไพรควบคมุ (กวาวเครือ)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๓. ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง การกำหนดแบบแจงและบัญชีแสดงรายละเอียด 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง สมุนไพรควบคุม 

(กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๔. ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการใหการชวยเหลือหรือ

สนับสนุนกิจกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ป ๒๕๕๑ ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง 

แผนจัดการเพื่อคุ มครองสมุนไพรในพื้นที่ เขตอนุรักษภูผากูด 

จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติ

การคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 

๒๕๔๒ (แผนระยะสั้น) 

ป ๒๕๕๒ ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหากรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๗.๕.๒ การจัดทำทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ตามมาตรา ๑๔ กำหนดวา สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการ

คุมครองไดแก สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำรา

การแพทยแผนไทย และใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีหนาที่

รวบรวมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อจัดทำทะเบียน 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มี ๓ ประเภท คือ 

(๑) ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ

(๒) ตำรับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตำราการแพทยแผนไทยทั่วไป 

(๓) ตำรับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตำราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 

 

ขอมูลการขึ้นทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย✣ มีดังนี้  

ตำรับยาแผนไทย จำนวน ๗๘,๓๔๕ ตำรับ และตำราการแพทยแผนไทย 

จำนวน ๕,๖๔๕ เลม ทั้งนี ้เปนการรวบรวมเฉพาะรายชื่อผูเปนเจาของ รายชื่อตำรา 

โดยยังไมมีการวิเคราะหเนื้อหารายละเอียดขางในตำรับและตำรา และยังไมสามารถแยก

ประเภทเปนของชาติท่ัวไป และสวนบุคคลได  

จังหวัดที่มีตำรับยาและตำราการแพทยแผนไทยที่ขึ ้นทะเบียนมากที่สุดไดแก 

กรุงเทพมหานคร มีตำรับยา ๒๑,๘๘๐ ตำรับ ตำรา ๓๕๓ ตำรา รองลงมาไดแก 

ชลบุรี มีตำรับยา ๓,๐๗๖ ตำรับ ตำรา ๓๖ ตำรา พิษณุโลก มีตำรับยา ๒,๗๑๓ 

ตำรับ ตำรา ๑๓๓ ตำรา ตาก มีตำรับยา ๒,๒๔๖ ตำรับ ตำรา ๑๘๒ ตำรา 

 

๗.๕.๓ การคุมครองสมุนไพร 

การคุมครองสมุนไพรตามพระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการได ๒ แนวทางคือ 

ก. ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท 

ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพร ที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือมี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ ใหเปนสมุนไพรควบคุม 

ตามมาตรา ๔๔ 

✣ ขอมูลการขึ้นทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย สำนักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  

ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (http://ptmk.dtam.moph.go.th) 
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ข. การคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศ

ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบ

กระเทือนจากการกระทำของมนุษยไดโดยงายในเขตพื้นที่ที่ไดมีการกำหนดให

เปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุมครองและ 

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จัดทำแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผน

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ตามมาตรา ๕๗ 

  ในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมี

อำนาจออก กฎกระทรวงกำหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

ตามมาตรา ๖๑ 

  ในพื้นที่เอกชนหรือสวนบุคคลที่เปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่

จะใชปลูกสมุนไพรมีสิทธินำที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนจังหวัด

เพื่อขอรับความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน ตามมาตรา ๖๔ 

  

การคุมครองสมุนไพร มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

(๑) การประกาศสมุนไพรควบคุม 

 ได ม ีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง สมุนไพรควบคุม  

(กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพียงประเภทเดียว 

 ไดมีการศึกษาสมุนไพรอีก ๒ ประเภท (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑) ไดแก 

กฤษณา ชะมดเช็ด แตไมจำเปนตองประกาศเปนสมุนไพรควบคุม เนื่องจากกฤษณานั้นมี

การเพาะปลูกในประเทศไทยเปนจำนวนมาก จนไมมีปญหาการสูญพันธุหรือขาดแคลน 

สวนชะมดเช็ดนั้น น้ำมันตองไดจากชะมดเช็ดที่เพาะเลี้ยงเทานั้น ไมสามารถเก็บจากชะมด

เช็ดในปาธรรมชาติ ปจจุบันมีผูเลี้ยงชะมดเช็ดไมถึง ๑๐ ราย และมีรายไดนอย การ

ขยายพันธุชะมดเช็ดที่เพาะเลี้ยงนั้นยากและไมไดผล ชะมดเช็ดในปาธรรมชาตินั้นเปนสัตว

คุ มครองตามกฎกระทรวง ภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

๒๕๓๕ อยูแลว ดังนั้นจึงควรสงเสริมการขยายพันธุชะมดเช็ดจากแหลงที่มีการเพาะเลี้ยง

อยูแลวใหมากขึ้น 

 ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) อยูระหวางการศึกษาสมุนไพรอีก ๔ ชนิด 

ไดแก เปลาเลือด ดองดึง กำแพงเจ็ดชั้น และขมิ้นเครือ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

374

(๒) การคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร 

 ไดม ีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง แผนจัดการเพื่อ

คุมครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรกัษภผูากูด จงัหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  

ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (มีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) 

 ขณะนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒) อยูระหวางการจัดทำรางแผนการจัดการ

เพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษอีก ๔ พื้นที่ ไดแก 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

 เขาสลัดได อุทยานแหงชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 เขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

 

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการโครงการสำรวจพื้นที่คุมครองสมุนไพรปงบประมาณ 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ ในเขตพื้นที่ดังนี้ 

 (๑) เขตอนุรักษพันธุสัตวปาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร 

 (๒) เขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี  

   พื้นที่  ๔๒๘,๗๕๐ ไร 

 (๓) เขตหามลาสัตวปา อทุยานสมเดจ็พระศรีนครินทรกาญจนบุรี  

  จังหวัดกาญจนบรีุ พื้นที่ ๕๖,๒๕๐ ไร 

 (๔) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา จังหวัดระนอง พื้นที่ ๓๓๑,๕๔๖ ไร 

 (๕) เขตอุทยานแหงชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล พื้นที ่  ๑๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๖) เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา จังหวัดลพบุรี พื้นที่  ๙๖,๘๗๕ ไร 

 (๗) เขตอุทยานแหงชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี พื้นที่  ๒๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๘) เขาสลัดได อุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา  

   พื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร 

 (๙) เขตอุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม พื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร 

 (๑๐) เขตอทุยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร 

 (๑๑) เขตอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๒๗๙,๐๕๐ ไร 

 (๑๒) เขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว พื้นที่ ๕๒๗,๕๐๐ ไร 

 (๑๓) เขตอุทยานแหงชาติแมตะไคร จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ ๓๒๓,๗๕๐ ไร 
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 (๑๔) เขตปาสงวนแหงชาติแมยวมฝงขวา จังหวัดแมฮองสอน  

   พื้นที่ ๓๘๐,๐๐๐ ไร 

 (๑๕) เขตอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง  พื้นที่ ๑๕๙,๕๕๖ ไร 

 (๑๖) ปาชุมชนบานทุงตะกลา ปาสงวนแหงชาติปาแมลาน 

  และปาแมกาง จังหวัดแพร  พื้นที่ ๙,๐๒๙ ไร 

 (๑๗) ดอยถ้ำผาปู (ขุนน้ำวอง) จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๕,๕๐๐ ไร 

 (๑๘) เขตอุทยานแหงชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๒๑๓,๐๐๐ ไร 

 (๑๙) เขตอุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ ๒๑๒,๕๐๐ ไร 

 (๒๐) เขตอุทยานแหงชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย พื้นที่ ๗๓,๒๒๕ ไร 

 (๒๑) เขตปาชุมชนภูคำบก ภูสิงห จังหวัดรอยเอ็ด พื้นที่ ๗,๕๓๖ ไร 

 (๒๒) เขตหามลาสัตวปาดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ ๓๔๓ ไร 

 (๒๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ ๙๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๒๔) เขตอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ  

  (พื้นที่ดำเนินการ ๖,๐๐๐ ไร) พื้นที่ ๑๔๔,๓๗๕ ไร   

 (๒๕) ปาชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบี่ พื้นที่ ๗,๓๐๐ ไร 

 

พื้นที่สำรวจ จำนวน ๕,๙๐๘,๗๑๐ ไร คิดเปน รอยละ ๒.๘๗ ของพื้นที่เขต

อนุรักษทั้งหมด ๒๐๕,๘๘๒,๗๕๐ ไร 


