
ในอดีตกว่�ร้อยปี ประเทศไทยเป็นถิ่นกำ�เนิดของทรัพย�กรธรรมช�ติที่มี

คว�มอุดมสมบูรณ์ทั้งด้�นคว�มหล�กหล�ยของพันธุกรรมพืชและทรัพย�กรชีวภ�พ 

คว�มหล�กหล�ยท�งสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นส�ข�ต่�งๆ รวมทั้ง

พืชสมุนไพรและภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น ตลอดจนวิธีคิด

และกระบวนก�รนำ�สิ่งดังกล่�วม�ใช้ประโยชน์อย่�งเหม�ะสมสอดคล้องต�มวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของคนไทย และประม�ณว่� มีพืชสมุนไพรที่ชุมชนท้องถิ่นรู้จักคุณสมบัติและ

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่�งๆ ร�ว ๘๐๐-๑,๘๐๐ ชนิด ระยะต่อม�สถ�นก�รณ์

บ่งชีว้�่สมนุไพรจำ�นวนกว�่ ๑๐๐ ชนดิ อยูใ่นภ�วะวกิฤตหิรอืใกลส้ญูพนัธุ ์โดยมสี�เหตุ

สำ�คัญม�จ�กคว�มต้องก�รสมุนไพรจ�กแหล่งธรรมช�ติที่ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง 

ท้ังก�รใช้สอยในครัวเรือนเพื่อก�รดำ�รงชีพ ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ ปัจจุบัน

กระแสคว�มนิยมก�รใช้สมุนไพรทดแทนก�รใช้ย�แผนปัจจุบัน รวมทั้งก�รสูญเสีย

แหล่งกำ�เนิดของสมุนไพรจ�กก�รบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เนื่องจ�กจำ�นวนประช�กร

เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รใช้พ้ืนท่ีในก�รประกอบเกษตรกรรม

ม�กขึ้น ปัญห�สังคมต่�งๆ รวมทั้งปัญห�คว�มย�กจนของประช�ชน และนโยบ�ย

ของรฐัในบ�งชว่งเวล�ทีม่กี�รจดัสรรพืน้ทีท่ำ�กนิแกป่ระช�ชน สง่ผลใหก้�รใชป้ระโยชน์

ที่ดินจ�กพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้สภ�พพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และนำ�ไปสู่ก�ร

บทที๖่
กว�าหนึ่งทศวรรษของการคุ�มครอง
ภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย
การแพทย�พ�้นบ�าน และสมุนไพร
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158 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ลดจำ�นวนชนิดพันธุ์และปริม�ณของสมุนไพรลงอย่�งรวดเร็ว และอ�จทำ�ให้สมุนไพรบ�งชนิดสูญพันธุ์ไป 

ในที่สุด 

จ�กก�รสำ�รวจพื้นที่ป่�ไม้ของประเทศไทยล่�สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่�พื้นที่ป่�ไม้ลดลงจ�ก 

๑๐๔.๗ ล้�นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เหลือเพียง ๙๙ ล้�นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ป่�ไม้ของประเทศจำ�แนก

เป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย อุทย�นแห่งช�ติ ๑๒๓ แห่ง และเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� ๕๘ แห่ง ประเภท

ป่�ไม้อื่นๆ ได้แก่ ป่�สงวนแห่งช�ติ (๑,๒๒๑ แห่ง) เขตห้�มล่�สัตว์ป่� สวนพฤกษศ�สตร์ หรือสวนรุกขช�ติ 

ระบบก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ดังกล่�วอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่�งกัน ต�มคว�ม 

รับผิดชอบของหน่วยง�นที่บริห�รจัดก�ร ควบคุมพื้นที่นั้นๆ อย่�งไรก็ต�มแม้ว่�จะมีกฎหม�ยและหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ กำ�กับดูแลอย่�งใกล้ชิดโดยเฉพ�ะก�รป้องกันปร�บปร�มก�รบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ์และ

รักษ�สภ�พต�มธรรมช�ติของระบบนิเวศ แต่ในบ�งพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์  

ซึ่งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องคงต้องดำ�เนินก�รอย่�งเข้มงวดในก�รปฏิบัติง�นด้�นอนุรักษ์ในรูปแบบต่�งๆ  

ให้ม�กยิ่งขึ้น 

สมุนไพรในเขตอนุรักษ์ทั้งในอุทย�นแห่งช�ติ ป่�สงวนแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� รวมถึง 

เขตพื้นท่ีรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหม�ยคุ้มครองอย่�งเข้มงวด ห้�มมีก�รเก็บห�ของป่�หรือสมุนไพร ยกเว้นเพื่อ 

ก�รศึกษ�วจิยัเท�่นัน้ กรณพีืน้ทีป่่�สงวนแหง่ช�ต ิไดร้บัก�รผอ่นผนัใหม้กี�รใชป้ระโยชนไ์ดต้�มวถิชีวีติดัง้เดมิ

ของชุมชนท้องถ่ิน ก�รเก็บห�สมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิต ได้รับก�รอนุญ�ตให้กระทำ�ได้ ซึ่ง

ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีวิถีก�รปฏิบัติท่ีระมัดระวัง คำ�นึงถึงคว�มยั่งยืนและประโยชน์ในอน�คต แต่จ�ก

สถ�นก�รณ์ปัจจุบันปร�กฏว่�ในบ�งพื้นที่มีก�รลักลอบเก็บห�สมุนไพรในแหล่งธรรมช�ติโดยไม่คำ�นึงถึง 

ผลกระทบและขีดคว�มส�ม�รถของระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ 

จนกระท่ังกระแสโลก�ภิวัฒน์และก�รสื่อส�รไร้พรมแดน ประเทศไทยภ�ยใต้บริบทต�ม 

แบบแผนตะวันตกและคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศทวีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว  

จนน�่วติกว�่สถ�นก�รณข์องทรพัย�กร คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและภมูปิญัญ�ท้องถ่ินของช�ติบ�งอย�่ง

สูญห�ยไป อันเนื่องม�จ�กขั้นตอน กระบวนก�รทำ�ง�นหรือกลไกคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�หรือวิจัย 

หรือก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบต่�งๆ ระหว่�งประเทศไทยกับสถ�บัน/บริษัท/หน่วยง�น/

องค์กรท้ังในและต่�งประเทศ ตลอดจนภ�วะก�รฉกฉวยหรือลักขโมยทั้งจ�กคนไทยและช�วต่�งช�ติ  

แนวคิดก�รผดุงรักษ�และสร้�งคว�มยุติธรรมต�มธรรมช�ติ กับผลประโยชน์ในรูปแบบต่�งๆ แห่งสิทธิ 

ส่วนบุคคล สิทธิของชุมชนของสังคมและของประเทศช�ติโดยรวม จึงเกิดม�ตรก�รและกลไกท�งกฎหม�ย

ภ�ยในประเทศ และค�ดหวังว่�จะปกป้อง ป้องกันช�วต่�งช�ติเข้�ถึงหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ และนี่เป็น

เหตุผลสำ�คัญในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทย และยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 

ก�รคุ้มครองภ�ยใต้ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ�ในเวทีระหว่�งประเทศ และระดับส�กล

อย่�งไรก็ต�ม ก่อนจะกล่�วถึงร�ยละเอียดแต่ละประเด็นของสถ�นก�รณ์หรือผลกระทบที่ 

เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมทั้งก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น ก�รแพทย์ชนเผ่�  
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159บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ก�รแพทย์แต่ละชุมชน ควรสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันในทิศท�งของนิย�มของภูมิปัญญ�ดังกล่�วให้เป็น 

แนวเดียวกันเสียก่อน

คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำ�ว่� ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 

ภูมิปัญญาไทย ในคว�มหม�ยเดียวกัน ก�รให้คว�มหม�ยมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพียงแต่ใช้คำ�นิย�มว่�  

ช�วบ้�น ท้องถิ่น ท้องถิ่นไทย หรือไทย เพื่อกำ�กับขอบเขตคว�มหม�ย เมื่อนำ�ม�เปรียบเทียบกับ 

คว�มหม�ยของคำ�ว่� Traditional Knowledge หรือภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เห็นว่�ไม่ครอบคลุมภูมิปัญญ�หลัก

ของช�ต ิห�กจะใชค้ำ�ว�่ภมูปิญัญ�ไทย คำ�ว�่ไทยกจ็ะบง่ชีเ้ฉพ�ะกลุ่มช�ติพันธุไ์ท ไมค่รอบคลุมกลุ่มช�ตพินัธุ์

อื่นซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยของช�ติพันธุ์ที่อ�ศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย จึงต้องระบุให้ชัดเจนว่� ไทย หม�ยถึง

ประเทศไทย หม�ยถึง ภูมิปัญญ�ของทุกช�ติพันธุ์อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจตรงกัน

ชัดเจนสำ�หรับก�รออกกฎหม�ยและก�รกำ�หนดม�ตรก�รหรือกลไกเพื่อปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญ�ดังกล่�ว 

และในที่นี้จะเน้นเฉพ�ะภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพรในอ�ณ�เขต 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย จัดว่�เป็นประเภทภูมิปัญญ�กลุ่มเดียวกันว่�ด้วยก�รรักษ�โรค ส่งเสริมสุขภ�พ  

ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภ�พ ครอบคลุมรวมถึงทั้งที่เป็นน�มธรรมจับต้องไม่ได้ (Intangible) และวัตถุธรรม

จับต้องได้ (Tangible) โดยสอดคล้องต�มบทบัญญัติในม�ตร� ๓ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนดภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย หม�ยคว�มว่�  

พื้นคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเกี่ยวกับก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์แผนไทย หม�ยคว�มว่� กระบวนก�ร

ท�งก�รแพทย์เกี่ยวกับก�รตรวจวินิจฉัย บำ�บัด รักษ� หรือป้องกันโรค หรือก�รส่งเสริมสุขภ�พของมนุษย์

หรือสัตว์ ก�รผดุงครรภ์ ก�รนวดไทย และให้คว�มหม�ยรวมถึงก�รเตรียมก�รผลิตย�แผนไทย และ 

ก�รประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือท�งก�รแพทย์ โดยอ�ศัยคว�มรู้หรือตำ�ร�ที่ได้ถ่�ยทอดและพัฒน� 

สืบต่อกันม� 

ม�ตรก�รหรือกลไกในก�รปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญ�ดังกล่�ว ควรพิจ�รณ�จ�กบทบัญญัติของ

กฎหม�ยภ�ยในที่เกี่ยวข้องโดยกำ�หนดระดับก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�หลักที่มีคว�มสำ�คัญต�มหลักเกณฑ์ เป็น

ระดับช�ติและระดับทั่วไป และระดับส่วนบุคคล จะได้กล่�วร�ยละเอียดถึงสถ�นก�รณ์ในประเทศต่อไป

๖.๑	 สถานการณ์ด้านกฎหมายและการดำาเนินการในประเทศ 
เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม

ม�ตรก�รและกลไกท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รสมบัติของช�ติและทรัพย�กร

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ซึ่งในที่นี้มีคว�มเกี่ยวข้องและหม�ยคว�มรวมถึงทั้งภูมิปัญญ�ด้�น 

ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รใช้สมุนไพร ทั้งที่เป็นน�มธรรมจับต้องไม่ได้ และวัตถุธรรม

จับต้องได้
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160 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ประเทศไทย ได้ออกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องทั้งขอบเขตเนื้อห� ระยะเวล� และลักษณะ

ก�รใช้บังคับ นั่นคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ นบัเปน็นวตักรรมท�งกฎหม�ยทีเ่รยีกว�่ระบบกฎหม�ย

เฉพ�ะ หรือเป็นท่ีเข้�ใจกันว่�เป็นกฎหม�ยพี่กฎหม�ยน้อง จัดทำ�ขึ้นโดยมีเจตน�รมณ์ให้เป็นเสมือนรั้ว 

ของช�ติในก�รปกป้อง คุ้มครองสมบัติท�งภูมิปัญญ�ด้�นก�รแพทย์ดั้งเดิมของช�ติ และทรัพย�กรคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พต�มธรรมช�ติ ก่อนลงน�มรับรองให้สัตย�บันเข้�เป็นภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�ว่�ด้วย

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

อย่�งไรก็ต�ม สถ�นก�รณ์ด้�นกฎหม�ยและก�รดำ�เนินก�รเพื่อปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์ดั้งเดิมในประเทศไทย ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� มีกฎหม�ยหล�ยฉบับในคว�มรับผิดชอบ 

หล�ยหน่วยง�นกระจัดกระจ�ย แต่ยังไม่มีก�รบูรณ�ก�รอย่�งจริงจัง โดยมีกฎหม�ยทั้งเกี่ยวข้องโดยตรง 

หรือโดยอ้อม ดังนี้ 

๑) พระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๒

๒) พระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๓) พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔) พระร�ชบัญญัติสวนป่� พ.ศ. ๒๕๓๕

๕) พระร�ชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕

๖) พระร�ชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

๗) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

๘) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

๙) พระร�ชบัญญัติก�รประมง พุทธศักร�ช ๒๔๙๐

๑๐) พระร�ชบัญญัติบำ�รุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

๑๑) พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒) พระร�ชบัญญัติสัตว์พ�หนะ พุทธศักร�ช ๒๔๘๒

๑๓) พระร�ชบัญญัติโรคระบ�ดสัตว์ พุทธศักร�ช ๒๔๙๙

๑๔) พระร�ชบัญญัติสำ�หรับรักษ�ช้�งป่� พุทธศักร�ช ๒๔๖๔

๑๕) พระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๖) พระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจ�กสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๗) พระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๘) พระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๙) พระร�ชบัญญัติคว�มลับท�งก�รค้� พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑) พระร�ชบัญญัติโบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถ�นแห่งช�ติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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161บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๒๒) พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๓) พระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔) พระร�ชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๕) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๖) พระร�ชบัญญัติก�รส่งออกและก�รนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรซึ่งสินค้�พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๗) พระร�ชบัญญัติควบคุมก�รฆ่�และจำ�หน่�ยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๙) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๐) ระเบียบของคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติ

ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รเข้�ถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจ�กทรัพย�กรชีวภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๑) ระเบียบกรมป่�ไม้ว่�ด้วยก�รเข้�ไปศึกษ�หรือวิจัยท�งวิช�ก�รในพื้นที่ป่�ไม้ พ.ศ.๒๕๔๒

๓๒) ระเบียบกรมป่�ไม้ว่�ด้วยก�รขออนุญ�ตให้กระทำ�ก�รเพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�หรือวิจัย

ท�งวิช�ก�รภ�ยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๘

นอกจ�กนี้ ยังมีกฎหม�ยที่อ�จเกี่ยวข้อง อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�จัดทำ�/ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

๑) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติป่�ชุมชน พ.ศ. ... 

๒) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ...

๓) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติภูมิปัญญ�ท้องถิ่น พ.ศ. ...

๔) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ พ.ศ. ...

ก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยภ�ยในประเทศที่เป็นภ�รกิจสำ�คัญในคว�มรับผิดชอบของ 

กรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก และเกีย่วขอ้งโดยตรง ไดแ้ก ่พระร�ชบญัญตัคิุม้ครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นลำ�ดับแรกก่อน

นโยบ�ยหรือม�ตรก�รกลไกใดก็ต�มต้องสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒน�สุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผน

ยุทธศ�สตร์ช�ติ ก�รพัฒน�ภูมิปัญญ�ไท สุขภ�พวิถีไท (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ธรรมนูญว่�ด้วย

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ต�มพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์กระทรวงส�ธ�รณสุข นำ�ไปสู่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ ภ�รกิจ และแผนง�น/โครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของ

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�

ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพร ได้แก่ 
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162 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น

ระบบกฎหม�ยเฉพ�ะ (sui generis systems) ฉบบัเดยีวในโลก และนบัเปน็นวตักรรมใหม ่ในส�ข�กฎหม�ย

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสมุนไพร 

ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

สถ�นก�รณ์ก�รขับเคลื่อนภ�รกิจด้�นก�รอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมดังกล่�ว ต้องอ�ศัยกลไก

สำ�คัญเชิงบูรณ�ก�รในรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสมของสภ�พพื้นที่และสถ�นก�รณ์ ร่วมกับภ�คี 

เครือข่�ยทุกภ�คส่วนทุกระดับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลไกระดับช�ติอันได้แก่ คณะกรรมก�รคุ้มครอง 

และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ต�มม�ตร� ๕ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รและขับเคลื่อนภ�รกิจต่�งๆ และมีกลไกสำ�คัญอีกประก�ร ได้แก่ กลไกก�รขับเคลื่อนต�มม�ตร� 

๑๒ โดยกำ�หนดให้กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก กระทรวงส�ธ�รณสุข มีอำ�น�จ

หน�้ทีด่ำ�เนนิก�รต�่งๆ เกีย่วกบัก�รคุม้ครองและสง่เสรมิ ก�รศกึษ�อบรม ก�รศกึษ�วจิยั และพฒัน�ภมูปัิญญ�

ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งง�นธุรก�รและวิช�ก�รของคณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ม�ตร� ๑๓ ให้อธิบดีกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

เป็นน�ยทะเบียนกล�ง และให้น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดเป็นน�ยทะเบียนจังหวัด 

๑) ด้�นระบบและกลไกในก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้�ระวัง ได้จัดทำ�และสนับสนุนข้อมูล 

ท�งวิช�ก�รและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ในก�รจัดทำ�กฎหม�ยลำ�ดับรอง ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับแล้ว จำ�นวน ๑๙ ฉบับ โดยมีกลไกสำ�คัญ

กล่�วคือต้องได้รับคำ�แนะนำ� พิจ�รณ� และให้คำ�ปรึกษ�และคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รคุ้มครอง 

และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ดังนี้

 | กฎกระทรวง     ๕  ฉบับ

 | ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข   ๑๐  ฉบับ 

 | ระเบียบคณะกรรมก�รฯ   ๒  ฉบับ

 | ประก�ศคณะกรรมก�รฯ   ๒  ฉบับ

๒) ก�รดำ�เนินก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริม 

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ต�มกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒จำ�นวน ๕ ครั้ง

 ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ 

 ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒

 ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

 ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
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163บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

โดยกฎกระทรวงฯ ดังกล่�ว ในข้อ ๔ ให้น�ยทะเบียนกล�งและน�ยทะเบียนจังหวัดร่วมกันจัด

ทำ�ทะเบียนข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่�งๆ รองรับก�รดำ�เนินก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 ๑. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย ทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ เภสัชกรรม

ไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย ก�รนวดไทย จำ�นวน ๕๖,๘๗๕ คน (ร�ยละเอียดดูต�ร�ง ๓.๔ จำ�นวน 

ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย) ส่วนส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำ�นวน ๑,๑๕๘ คน  

(ร�ยละเอยีดดตู�ร�ง ๓.๘ จำ�นวนผูส้อบผ�่นและรบัก�รขึน้ทะเบยีนเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะส�ข�ก�รแพทย์

แผนไทยประยุกต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕

 ๒. ข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่�งๆ รองรับก�รดำ�เนินก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ก

ฐ�นข้อมูลสำ�นักง�นน�ยทะเบียนกล�ง ดังต�ร�ง

ตาราง ๖.๑ ทะเบียนข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่�งๆ รองรับก�รดำ�เนินก�รสรรห�กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อมูลบุคคลรายกลุ่ม จำานวน

กลุ่มหมอพื้นบ้�น ๕๓,๒๒๕

กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ๒,๗๓๔

กลุ่มผู้ผลิตหรือจำ�หน่�ยย�แผนไทย ๑,๘๖๒

กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒน�ด้�นก�รแพทย์แผนไทย ๕๖๔

กลุ่มนักวิช�ก�ร ๑,๙๔๔

รวม ๖๕,๙๒๘

ที่มา: สำ�นักง�นน�ยทะเบียนกล�ง: ๓๑ พฤษภ�คม ๒๕๕๖

๓) มาตรา ๑๐ คณะกรรมก�รมีอำ�น�จแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�หรือปฏิบัติก�ร 

อย่�งหนึ่งอย่�งใดต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย และได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ ๙ คณะ  

ต�มภ�รกิจ ๔ ด้�น ดังนี้ 

 ๑. ภ�รกิจด้�นคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

  ๑) คณะอนุกรรมก�รคุ้มครองตำ�รับย�และตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย

  ๒) คณะอนุกรรมก�รคุ้มครองสมุนไพร      

  ๓) คณะอนุกรรมก�รอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำ�เนิด

  ๔) คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�ตำ�ร�อ้�งอิงย�สมุนไพรไทย

  ๕) คณะอนกุรรมก�รวชิ�ก�รและคณะอนกุรรมก�รจัดทำ�พจน�นกุรมศพัทก์�รแพทย์

แผนไทย
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164 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ๒. ภ�รกิจด้�นกฎหม�ย

  ๖) คณะอนุกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ยก�รแพทย์แผนไทย 

 ๓. ภ�รกิจด้�นสนับสนุนก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

  ๗) คณะอนุกรรมก�รพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

  ๘) คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�กภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

 ๔. ภ�รกิจด้�นก�รแพทย์พื้นบ้�น

  ๙) คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รแพทย์พื้นบ้�น 

๕) คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินก�รจัดทำ� “นโยบ�ย ม�ตรก�ร และแผนก�รอนุรักษ์และ 

ก�รใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐” ประกอบด้วยส�ระสำ�คัญของนโยบ�ย 

ม�ตรก�ร และแผนฯ ดังกล่�ว ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่

 ๑) คุ้มครององค์ประกอบคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

 ๒) สนับสนุนก�รใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน

 ๓) ลดก�รคุกค�มต่อคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

 ๔) ส่งเสริมก�รวิจัย ก�รฝึกอบรม ก�รให้ก�รปรึกษ� และสร้�งคว�มตระหนักเรื่องคว�ม

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

 ๕) เสรมิสร�้งสมรรถนะใหแ้กป่ระเทศไทยในก�รดำ�เนนิง�นต�มคว�มตกลงระหว�่งประเทศ

ที่เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

 กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีภ�รกิจและดำ�เนินก�รเกี่ยวข้อง

โดยตรงกบักลยทุธ ์๑ คุม้ครององคป์ระกอบคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ โดยจัดทำ�แผนจัดก�รเพ่ือคุม้ครอง

สมนุไพรในพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ ์(แผนระยะสัน้) ต�มชว่งเวล�ของแตล่ะพืน้ทีก่ำ�หนด และยงัสนบัสนนุท�งวชิ�ก�ร

กลยุทธ์อื่นเช่นเดียวกัน

 ๖) ก�รดำ�เนินก�รต�มโปรแกรมง�นว่�ด้วยพื้นที่คุ้มครองภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (Programme of Work on Protected Areas) เป็นศูนย์กล�งก�รดำ�เนินง�น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญ�ฯ มีเป้�หม�ยสำ�คัญคือเป็นแหล่งท่ีม�ของผลผลิตและบริก�รจ�ก

ระบบนิเวศและเป็นแหลง่สงวนรกัษ�มรดกท�งธรรมช�ตแิละวฒันธรรมไวไ้มใ่หส้ญูห�ยไป โดยกำ�หนดใหพ้ืน้ที่

คุ้มครองและบทบ�ทของพื้นท่ีคุ้มครอง เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของโปรแกรมง�นในประเด็นหัวข้อสำ�คัญ

หล�ยฉบับ เช่น 

  ๑) โปรแกรมง�นว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท�งทะเลและช�ยฝั่ง 

  ๒) โปรแกรมง�นว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของระบบนิเวศแหล่งนำ้� ใน

แผ่นดิน 

  ๓) โปรแกรมง�นว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น 

  ๔) โปรแกรมง�นว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในป่�ไม้ 

  ๕) โปรแกรมง�นว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งภูเข� 
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165บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

 ดังนั้น โปรแกรมง�นว่�พื้นที่คุ้มครอง จึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญยิ่งสำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 

เพ่ือบรรลเุป้�หม�ยของอนสุญัญ�ฯ เพร�ะชว่ยสนบัสนนุก�รอนรุกัษค์ว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พไดม้�กท่ีสุด 

จึงจำ�เป็นต้องปฏิบัติก�รเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงให้พ้ืนที่คุ้มครองมีคว�มครอบคลุมมีลักษณะเป็นตัวแทน 

ของระบบนิเวศต่�งๆ และได้รับก�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิผลม�กขึ้น ทั้งในระดับช�ติ ระดับภูมิภ�ค และ

ระดับโลก 

 โปรแกรมง�นว่�ด้วยพื้นท่ีคุ้มครอง ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ  

มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประก�รได้แก่ 

  ๑) เพื่อสนับสนุนก�รจัดต้ังและดูแลระบบเครือข่�ยพื้นที่คุ้มครองที่เป็นตัวแทนระบบ

นิเวศที่มีก�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในระดับโลก ภ�ยในปีค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) 

สำ�หรับพื้นที่คุ้มครองบนบก และภ�ยในปีค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) สำ�หรับพื้นที่คุ้มครองท�งทะเล โดยจะ

ส่งผลให้อัตร�ก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พลดลงทั้งในระดับช�ติ ระดับภูมิภ�ค และระดับโลก 

  ๒) เพื่อสนับสนุนก�รขจัดปัญห�คว�มย�กจนและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน สอดคล้อง 

ต�มวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญ�ฯ 

 โปรแกรมง�นว่�ด้วยพื้นท่ีคุ้มครอง ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ  

มีองค์ประกอบหลัก ๔ ประก�ร ที่มีคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกัน ดังนี้ 

 องค์ประกอบ ๑ ปฏิบัติก�รโดยตรงสำ�หรับก�รว�งแผน คัดเลือก จัดตั้ง เสริมสร้�ง และ

จัดก�รระบบพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่คุ้มครอง 

 องค์ประกอบ ๒ ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รมีส่วนร่วม คว�มเท่�เทียม และก�รแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ 

 องค์ประกอบ ๓ กิจกรรมสนับสนุน

 องค์ประกอบ ๔ ม�ตรฐ�น ก�รวิเคร�ะห์ประเมิน และก�รติดต�มตรวจสอบ 

 โดยในแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมง�นว่�ด้วยพื้นที่คุ้มครองฯ จะกำ�หนดเป้�ประสงค์ 

เป้�หม�ย และกิจกรรมต่�งๆ ไว้อย่�งชัดเจน 

 ๗) ก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบข้อตกลงหรือกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่สำ�คัญเกี่ยวข้อง 

และมีผลกระทบโดยตรงต่อก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิม ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพร

  ๗.๑ ม�ตรก�รและกลไกต�มข้อตกลงขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลกว่�ด้วย 

ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ทรัพย�กรพันธุกรรม และก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม โดยมีสำ�นักง�นใหญ่ 

ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส 

  กระทรวงก�รต่�งประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ เป็นหน่วยง�นหลัก  

ในก�รประส�นก�รดำ�เนนิง�นต�มกรอบและอ�ณติัขององคก์�รทรพัยส์นิท�งปญัญ�โลกนบัต้ังแต่ก�รเข�้เปน็

ภ�คีสม�ชิกโดยคว�มสมัครใจเห็นชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศสม�ชิกในก�รส่งเสริมก�รคุ้มครอง

ทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กประเทศสม�ชิกและองค์กรระหว่�งประเทศ ปัจจุบัน WIPO 

มีสม�ชิกทั้งหมด ๑๘๔ ประเทศทั่วโลก
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166 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

  กรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก มบีทบ�ทในเวทอีงคก์�รทรพัยส์นิ

ท�งปัญญ�โลก (WIPO) ในฐ�นะองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยจ�กหล�ยหน่วยง�น เช่น กระทรวง 

ก�รต่�งประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้�ร่วมประชุมต�มอ�ณัติ WIPO IGC ปีละ ๓ ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�

ส�ระร�ยข้อบทในก�รคุ้มครองและให้สิทธิแก่ภ�คีหรือชุมชน ก�รแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทน นิย�มและ

ขอบเขตก�รคุม้ครอง สทิธแิหง่สม�ชกิแตล่ะด�้น ประกอบดว้ยด�้นภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ ด�้นทรพัย�กรพนัธุกรรม 

ด้�นก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม และก�รประชุมใหญ่ส�มัญหรือ General Asemmbly เพื่อพิจ�รณ� 

ต่ออ�ณัติและข้อสรุปก�รประชุมทั้ง ๓ ด้�น ตลอดระยะเวล�กว่� ๑๐ ปีที่ผ่�นม� กรมพัฒน�ก�รแพทย์

แผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก สง่ผูแ้ทนเข�้รว่มประชมุดงักล�่วเปน็ครัง้คร�วเฉพ�ะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เนื่องจ�กข้อจำ�กัดสถ�นก�รณ์งบประม�ณ โดยมีนโยบ�ยให้ประส�น ติดต�มผลคว�ม

ก้�วหน้� จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ

  ในก�รประชมุ WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property 

and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) แต่ละครั้งจะกำ�หนด

เป้�หม�ยเชิงส�รัตถะแตกต่�งกัน ๓ ด้�น ได้แก่ ด้�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ด้�นก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม 

และด้�นทรัพย�กรชีวภ�พ โดยครั้งที่ ๒๔ ดังกล่�วนี้ เน้นก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับนิย�ม ขอบเขต ส�รัตถะ  

ผลประโยชน์จ�กก�รใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) เป็นสำ�คัญ โดยกลุ่มเป้�หม�ย

เป็นภ�คีสม�ชิกขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก สำ�หรับประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจ�รณ�ถึงสิทธิใน 

ก�รปกป้อง คุ้มครองเกิดขึ้นกับใคร ดำ�รงรักษ� และให้สิทธิแก่ใครได้บ้�ง เช่น เจ้�ของ หรือผู้ครอบครอง 

ชุมชนมีสิทธิหรือไม่ ยังมีคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริบทก�รสืบทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น จะเริ่มต้นจ�กเวล�ใด  

ส้ินสุดเมื่อใด ก�รยินยอม ห�กมีก�รยอมรับจะเกิดขึ้นในระดับใด ยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจ�กมีข้อเสนอ 

หล�กหล�ย แตกต�่งท�งคว�มคดิ และบรบิทของ แตล่ะประเทศมคีว�มจำ�เพ�ะและแตกต�่งกนั ก�รพจิ�รณ�

ร�ยข้อบทเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิและกรอบก�รปกป้อง คุ้มครอง ยังไม่ชัดเจนอันเนื่องม�จ�กส�รัตถะ 

ด้�นข้อจำ�กัดและข้อยกเว้น ยังมีคว�มเกี่ยวโยงถึงข้อบทอื่น ทั้งนิย�ม และขอบเขตก�รคุ้มครองดังกล่�ว

  ก�รประชุมดังกล่�ว เป็นภ�รกิจสำ�คัญและสอดคล้องต�มกฎหม�ยในคว�มรับผิดชอบ

ของกรม โดยมีก�รพิจ�รณ�จัดทำ�/เจรจ�ในส�ระสำ�คัญท�งวิช�ก�รเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทย และกฎหม�ย เพื่อใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติในก�รปกป้อง คุ้มครองทรัพย�กรคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ สมุนไพร และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นทั้งในประเทศ และระหว่�งภ�คีสม�ชิกในอน�คต 

เห็นสมควรดำ�เนินก�ร ๑) จัดทำ�แผนง�น/โครงก�รรองรับอ�ณัติ WIPO ในก�รส่งผู้แทนเข้�ร่วมประชุม  

๒) สรุปส�ระสำ�คัญนำ�เสนอคณะอนุกรรมก�รฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ๓) เผยแพร่ข้อมูลส�รัตถะ

ร�ยขอ้บทสำ�คญัตอ่กลุม่เครอืข�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ เพือ่รบัฟงัคว�มเหน็

และข้อเสนอแนะในวงกว้�งต่อไป

  อย่�งไรก็ต�ม ควรจัดทำ�แผนง�น/โครงก�รรองรับก�รดำ�เนินก�ร เพื่อให้เกิดคว�ม 

ต่อเน่ืองและเร่งรัดพัฒน�เสริมสร้�งศักยภ�พแก่บุคล�กรทั้งด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศและทักษะก�รเจรจ� 
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167บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ต่อรองนอกจ�กนี้ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รประชุมต่�งๆ ในระดับประเทศ โดยส่งผู้แทนเข้�ร่วมประชุมอย่�ง

สมำ่�เสมอและตระหนักในคว�มสำ�คัญของกลไกก�รคุ้มครอง เฝ้�ระวังภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิมอันเป็น

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีม�ตั้งแต่อดีต

  มาตรา ๑๕ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีหน้�ที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับตำ�รับย�แผนไทยและตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทยทั่วร�ชอ�ณ�จักร เพื่อจัดทำ�

ทะเบยีน และในก�รจดัทำ�ทะเบยีนภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทยเกีย่วกบัตำ�รับย�แผนไทยและตำ�ร�ก�รแพทย์

แผนไทยดังกล่�ว เป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�รคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย เรื่อง  

ก�รจัดทำ�ทะเบียนภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผลง�น ดังนี้

  ๑. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลรองรับก�รจัดทำ�ทะเบียนภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

ของสำ�นกัง�นน�ยทะเบยีนกล�ง/สำ�นกัง�นน�ยทะเบยีน ๗๖ จังหวดั และใหบ้ริก�รจดทะเบยีนสิทธภิมูปิญัญ�

ก�รแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

  ๒. รวบรวมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยทั่วร�ชอ�ณ�จักร รวม ๑๑๗,๗๖๓ ร�ยก�ร 

โดยจำ�แนกเป็น ตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย ตำ�รับย�แผนไทย และมีก�รจัดทำ�ทะเบียนโดยก�รจัดพิมพ์เป็น 

รูปเล่มไปแล้ว ๑๑ เล่ม และจะได้เร่งรัดจัดพิมพ์ต่อไปต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ ยังได้พิจ�รณ�คัดเลือก 

ร�ยก�รภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยของช�ติ/ทั่วไปต�มหลักเกณฑ์ จำ�แนกเป็นตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย 

และตำ�รบัย�แผนไทย โดยมแีผนและเป�้หม�ยดำ�เนนิก�รเพิม่เตมิอกีไมน่อ้ยกว�่ ๑๖ เลม่ ม�กกว�่ ๑๗,๐๗๖ 

ร�ยก�ร ร�ยละเอียดต�ร�ง ๖.๒

ตาราง ๖.๒ จำ�นวนภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทยของสำ�นกัง�นน�ยทะเบยีนกล�ง/สำ�นกัง�นน�ยทะเบยีน 

๗๖ จังหวัด

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(รายการ)

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

จัดพิมพ์ เล่ม ๑-๑๑ (รายการ)

รายการภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย

ของชาติและทั่วไป (รายการ)

ตำารับ ตำารา ตำารับ ตำารา ตำารับ ตำารา

๑๑๑,๐๙๔ ๖,๖๖๙ ๖๘,๖๕๙ ๕,๓๒๕ ๔,๒๐๒ ๙๕

๑๑๗,๗๖๓ ๗๓,๙๘๔ ๔,๒๙๗

ที่มา: สำ�นักง�นน�ยทะเบียนกล�ง : ๓๑ พฤษภ�คม ๒๕๕๖
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168 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

  ฐ�นข้อมูลดังกล่�วนำ�ไปสู่ก�รสังเคร�ะห์ พัฒน� ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ คุ้มครอง และ

เฝ้�ระวังภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยให้เป็นภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยของช�ติหรือทั่วไป ต�มม�ตร� 

๑๗ ม�ตร� ๑๘ และม�ตร� ๑๙ รวมท้ังรับจดทะเบียนสิทธิให้เป็นผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ 

แผนไทยส่วนบุคคล ต�มม�ตร� ๒๐ และม�ตร� ๒๑ โดยมีสิทธิในภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยของ 

ผู้ทรงสิทธิ มีอ�ยุตลอดอ�ยุของผู้ทรงสิทธิและมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวล� ๕๐ ปี นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ 

คว�มต�ย 

  ม�ตรก�รและกลไกดำ�เนินง�นสำ�คัญอีกประก�ร ได้แก่ ก�รจัดทำ�และพัฒน�ระบบ 

ฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พ้ืนบ้�น สมุนไพรในรูปแบบท่ีทันสมัย มีประสิทธิภ�พ 

เพื่อใช้เป็นฐ�นในก�รบริห�รจัดก�รเชิงวิช�ก�รและกฎหม�ย เพื่อวิเคร�ะห์ อ้�งอิง ตรวจสอบ และยืนยัน

คว�มเป็นไทย จนส�ม�รถปกป้อง และป้องปร�มก�รละเมิด หรือฉกฉวย หรือนำ�ไปใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่ 

เหม�ะสม 

  นอกจ�กนี้ กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ยังจัดให้มี 

กิจกรรมติดต�มและเฝ้�ระวังภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เป้�หม�ยสำ�คัญ ๒๕ ร�ยก�ร  

ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง กระช�ยดำ� กว�วเครือข�ว ส้มแขก ฟ้�ทล�ยโจร ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ บัวบก  

หม่อน ไพล พริกไทย มังคุด กระเจียว ดองดึง ขมิ้นเครือ กำ�แพงเจ็ดชั้น ย่�น�ง ร�งจืด มะข�มป้อม 

กฤษณ� เปล้�เลือด มะรุม ลูกประคบ นวดไทย และฤาษีดัดตน โดยก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรต�ม 

หลักเกณฑ์หมวดหมู่สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องในหมวดที่เกี่ยวข้องฯ (หมวด A ๖๑) ใน ๗ กลุ่มประเทศ คือ 

องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก สำ�นักสิทธิบัตรญี่ปุ่น สำ�นักสิทธิบัตรยุโรป สำ�นักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริก� 

สำ�นักสิทธิบัตรจีน สำ�นักสิทธิบัตรเก�หลี และสำ�นักสิทธิบัตรไทย และร�ยง�นเพื่อนำ�เสนอต่อ 

คณะอนุกรรมก�รที่เกี่ยวข้องฯ ในก�รพิจ�รณ� ห�กกรณีเป็นก�รละเมิดหรือมีคว�มเหมือนหรือคว�มคล้�ย

กับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรไทย จะนำ�ไปสู่ก�รคัดค้�น/เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่�ว

  และยังมีก�รสนับสนุนคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รในก�รตรวจสอบร�ยก�รเครื่องหม�ย 

ก�รค้�ที่ขอรับก�รจดทะเบียนจ�กกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� โดยพิจ�รณ�ว่�เคร่ืองหม�ยก�รค้�ดังกล่�ว มี

คว�มเหมือนหรือคว�มคล้�ยกับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อนำ�ไปสู่ก�รคัดค้�น/เพิกถอน

ก�รจดทะเบียนต่อไป 

  ๗.๒ ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รและกลไกของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ โดยมีสำ�นักง�นใหญ่ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคน�ด� 

  ก�รดำ�เนินง�นต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ รวมทั้งก�รปฏิบัติ

ต�มพิธีส�รน�โงย�ว่�ด้วยก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรมและก�รแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รใช้

ประโยชน์จ�กทรัพย�กรพันธุกรรมอย่�งเท่�เทียมและยุติธรรม ประกอบด้วย ๓๖ ม�ตร� โดยแบ่งเป็น  

๓ ส่วน ได้แก่ ข้อกำ�หนดทั่วไป (ม�ตร� ๑-๓) ข้อกำ�หนดหลัก (ม�ตร� ๔-๑๘) ข้อกำ�หนดสนับสนุน  

(ม�ตร� ๙-๓๖) โดยมีขอบเขตทรัพย�กรพันธุกรรม คว�มรู้ที่สืบทอดต�มธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
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169บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ทรัพย�กรพันธุกรรม และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมและคว�มรู้นั้น เป็นไป 

ต�มก�รแนวท�งก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และใช้ประโยชน์องค์ประกอบของคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน ต�มเจตน�รมณ์ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ  

โดยไทยเป็นภ�คีสม�ชิกและมีก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�

ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจ�กนี้ ยังมีก�รดำ�เนินง�นต�มโปรแกรมง�นว่�ด้วยพ้ืนที่คุ้มครอง 

(Protected Area) กลไกก�รอนุรักษ์พืช รวมท้ังกลไกเพ่ือก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กร 

คว�มหล�กหล�ยที่เกี่ยวข้อง

  ในส่วนของกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ในฐ�นะหน่วยง�น

รับผิดชอบและกำ�กับก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้�ระวังสมุนไพรและถิ่นกำ�เนิดของสมุนไพรตลอดจนทรัพย�กร

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ มาตรา ๔๔ โดยประก�ศกำ�หนดให้สมุนไพรที่มีค่�ต่อก�รศึกษ�หรือวิจัย หรือ

มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ หรืออ�จจะสูญพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม มาตรา ๕๗ เพ่ือประโยชน์ในก�ร

คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถ่ินกำ�เนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ หรือมีคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ หรืออ�จได้รับผลกระทบกระเทือน จ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์ได้โดยง่�ยในเขตพ้ืนท่ีท่ีได้มีก�ร

กำ�หนดใหเ้ปน็ เขตอนรุกัษ ์โดยจดัทำ�แผนจัดก�รร่วมขอคว�มเหน็ชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือคุม้ครองสมนุไพร

และถิ่นกำ�เนิด มาตรา ๖๑ ในกรณีที่พื้นที่ใดเป็นถิ่นกำ�เนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ หรือ

ม ีคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ ท่ีอ�จถกูทำ�ล�ยหรอือ�จได้รบัผลกระทบกระเทอืนจ�กก�รกระทำ�ของมนษุย์

ได้โดยง่�ย หรือก�รเข้�ไปใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นก�รเสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์ หรือก�รลดลง

ของพันธุกรรม หรือท�งร�ชก�รมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รบริห�ร 

ก�รพัฒน� และก�รใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรในเขตพื้นที่นั้นและพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประก�ศกำ�หนด ให้เป็น

เขตอนุรักษ์ และต้องไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินของบุคคล

ซึ่งมิใช่ทบวงก�รเมืองให้รัฐมนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  

โดยมาตรา ๖๔ เพื่อสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในก�รคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒน�สมุนไพร เจ้�ของหรือ

ผูค้รอบครองท่ีดนิท่ีเป็นถ่ินกำ�เนดิของสมนุไพรหรอืทีดิ่นทีจ่ะใชป้ลกูสมนุไพรมสีทิธนิำ�ทีดิ่นนัน้ไปขอขึน้ทะเบยีน

ต่อน�ยทะเบียน เพื่อขอรับคว�มช่วยเหลือหรือขอรับก�รสนับสนุนต�มพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว 

  กว่� ๑๐ ปีที่ผ่�นม� ง�นอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รศึกษ� 

หรือวิจัย หรือมีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ หรืออ�จจะสูญพันธุ์ มีก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตร� ๔๔ และ 

ม�ตร� ๔๕

  มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชน์ในก�รคุ้มครองสมุนไพร ให้รัฐมนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของ 

คณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย มีอำ�น�จประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

กำ�หนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่�ต่อก�รศึกษ�หรือวิจัย หรือมีคว�มสำ�คัญท�ง

เศรษฐกิจ หรืออ�จจะสูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม
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170 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

   ๑) สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หม�ยถึง สมุนไพรที่ควรนำ�ไปศึกษ�

หรือวิจัยหรือพัฒน�ต่อยอด เพื่อประโยชน์ท�งก�รแพทย์ก�รส�ธ�รณสุข เศรษฐกิจ และก�รดำ�รงชีพ

   ๒) สมุนไพรที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ หม�ยถึง สมุนไพรที่เป็นที่ต้องก�ร 

ของตล�ด

   ๓) สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ หม�ยถึง สมุนไพรที่ขึ้นเฉพ�ะพื้นที่ย�กใน 

ก�รขย�ยพันธุ์ เติบโตในระบบนิเวศจำ�เพ�ะ และมีคว�มต้องก�รใช้ประโยชน์สูง

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม 

(กว�วเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันท่ี ๑๑ มกร�คม ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒ สิงห�คม ๒๕๔๙  

เป็นต้นม� โดยมีเจตน�รมณ์เพื่อประโยชน์ในก�รคุ้มครองและส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน มีระบบ

ก�รจัดเก็บข้อมูล และมีก�รแบ่งปันผลประโยชน์อย่�งเหม�ะสม โดยมีส�ระสำ�คัญ กำ�หนดให้ผู้ครอบครอง 

ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษ�หรือขนย้�ย และผู้ปลูกกว�วเครือทั้ง ๓ ชนิด ได้แก่ กว�วเครือข�ว  

กว�วเครือแดง และกว�วเครือดำ� ต้องแจ้งข้อมูลต�มแบบคณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทยกำ�หนด (แบบ ภ.ท.๓ ภ.ท.๔ และ ภ.ท.๕) ต่อสำ�นักง�นน�ยทะเบียนกล�ง และ 

น�ยทะเบยีนจงัหวดั (สำ�นกัง�นน�ยทะเบยีนกล�ง คอืกรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลือก 

และสำ�นักน�ยทะเบียนจังหวัด คือ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)

  ปีงบประม�ณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 

ได้สนับสนุนให้ศึกษ�วิจัยสมุนไพรที่มีคว�มสำ�คัญดังกล่�ว จำ�นวน ๑๒ ชนิด ได้แก่ กฤษณ� ชะมดเช็ด 

กำ�แพงเจ็ดชั้น ดองดึง ขมิ้นเครือ เปล้�เลือด ข้�วเย็นเหนือ ข้�วเย็นใต้ ระย่อมน้อย ระย่อมใหญ่  

พิษน�ศน์ และหนอนต�ยหย�ก เพื่อประเมินคุณค่�และคว�มสำ�คัญประกอบก�รประก�ศให้เป็นสมุนไพร

ควบคุม แต่คณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย มีมติยังไม่สมควรประก�ศให้

สมุนไพรดังกล่�วเป็นสมุนไพรควบคุม และข้อเสนอแนะให้มีก�รอนุรักษ์ ศึกษ�วิจัยก�รปลูกเพื่อขย�ยพันธุ์ 

และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิช�ก�รของผลก�รศึกษ�

  ต่อม�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ได้สนับสนุนให้ศึกษ�วิจัยสมุนไพรเพ่ิมเติมอีก  

๑๒ ชนิด ได้แก่ ๑) เถ�วัลย์เปรียง ๒) กำ�ลังวัวเถลิง ๓) เจตมูลเพลิงแดง ๔) เนระพูสี ๕) ฮ่อสะพ�ยคว�ย 

๖) กำ�ลังเสือโคร่ง ๗) จันทน์ข�ว ๘) จันทน์แดง ๙) สบู่เลือด ๑๐) สมอ (ทุกชนิด) ๑๑) พญ�ร�กดำ�  

๑๒) แส้ม้�ทะล�ย โดย รศ.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี และคณะฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะอนุกรรมก�ร 

คุ้มครองสมุนไพร เห็นชอบในก�รเสนอให้สมุนไพร ๔ ร�ยก�ร ได้แก่ เถ�วัลย์เปรียง เนระพูสี จันทน์แดง 

ลักจ่ัน เป็นสมุนไพรควบคุม อยู่ระหว่�งรับฟังคว�มเห็นจ�กผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่�งประก�ศฯ นำ�เสนอ 

คณะอนุกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ยก�รแพทย์แผนไทย พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

  ในด้�นก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง และเฝ้�ระวังสมุนไพรและถิ่นกำ�เนิด มาตรา ๕๗ แห่ง

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนดให้รัฐมนตรี  

โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รที่

เรียกว่� “แผนจัดก�รเพื่อคุ้มครองสมุนไพร” เสนอขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี ในก�รร่วมมือและ
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171บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ประส�นง�นระหว�่งสว่นร�ชก�รทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน เพ่ือประโยชนใ์นก�รคุม้ครองสมนุไพรและถิน่กำ�เนดิ

ของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติหรือ มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ หรืออ�จได้รับผลกระทบ

กระเทือนได้โดยง่�ยจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์ ในเขตพื้นที่ที่ได้มีก�รกำ�หนดให้เป็นเขตอนุรักษ์

  ได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๕๗ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจัดทำ�แผนจัดก�รเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๑ เป็นต้นม� โดยคณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบไปแล้ว ๒๗ แห่ง ในพ้ืนที่ ๒๖ จังหวัด มีคว�ม

ครอบคลุมของพื้นที่เขตอนุรักษ์เพียงร้อยละ ๗.๑๔

  โดยแผนจัดก�รเพื่อคุ้มครองสมุนไพรฯ ดังกล่�ว มีเจตน�รมณ์สำ�คัญเพื่อประโยชน์  

ในก�รคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำ�เนิดของสมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติหรือมีคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ โดยประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องและชุมชนในก�รดำ�เนินก�ร

  ยังมีก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๖๑ ในก�รรวบรวม อนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำ�เนิดใน

พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ โดยสนับสนุนก�รสำ�รวจ ศึกษ�สมุนไพรในพื้นที่ป่�ชุมชน ป่�ส�ธ�รณะ ป่�ดอนปู่ต� 

และนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืนต่อไป ดำ�เนินก�รม�แล้ว ๔ พื้นที่

  นอกจ�กนี้ กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ยังให้คว�มสำ�คัญ

กับม�ตรก�รและกลไกต�มอนุสัญญ�ฯ ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดย

   ๑. เสนอคว�มเห็นและข้อมูลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตร� ๘J ของอนุสัญญ� 

ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ โดยระบุถึง ๑) ม�ตรก�รระดับภูมิภ�คที่ได้ดำ�เนินก�รเพื่อ 

คุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท่ีมีก�รคุ้มครองข้�มพรมแดน 

(transboundary) ๒) กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ๓) ก�รพัฒน�

กลไกโดยระบุประเทศ ต้นกำ�เนิดของภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและทรัพย�กร เมื่อมีก�รเข้�ถึงหรือใช้ภูมิปัญญ� 

ท้องถิ่นและทรัพย�กรพันธุกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่นนั้น ๔) พัฒน�ม�ตรฐ�นและแนวท�ง 

ในก�รป้องกันก�รนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและทรัพย�กรพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ไปใช้ใน 

ท�งที่ไม่เหม�ะสมหรือใช้โดยผิดกฎหม�ย ๕) แนวท�งและวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practice) ในก�ร 

ส่งคืนข้อมูล (repatriation) รวมถึงทรัพย์สินท�งวัฒนธรรม เพื่อเอื้ออำ�นวยก�รฟื้นฟูภูมิปัญญ�ท้องถิ่นท่ี

เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท่ีมีก�รคุ้มครองข้�มพรมแดน และก�รประเมินประสิทธิผลของ 

ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รดังกล่�ว ๖) ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นในก�รคุ้มครองและส่งเสริมก�รใช้ 

ต�มธรรมเนียมประเพณี (customary use) สอดคล้องกับเงื่อนไขก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน 

๗) ข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัดระบบนิเวศ บริก�รเชิงนิเวศ และพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองและส่ง

เสริมก�รใช้ประโยชน์ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

   ๒. เข�้รว่มประชมุคณะกรรมก�รเฉพ�ะกจิระหว�่งรัฐบ�ลว�่ด้วยก�รดำ�เนนิง�น

ต�มกลไกพิธีส�รน�โงย�ฯ โดยมีส�ระสำ�คัญ ๔ ประเด็น ได้แก่

    ๒.๑ วธิดีำ�เนนิง�นกลไกก�รเผยแพรข่อ้มลูข�่วส�รก�รเข�้ถงึและแบง่ปันผล

ประโยชน์ โดยใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ก�รบริห�รจัดก�ร และนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงฯ ข้อมูลเกี่ยว
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172 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

กับหน่วยประส�นง�นกล�งและหน่วยชำ�น�ญก�รระดับประเทศ ใบอนุญ�ตที่ออกให้เมื่อมีก�รเข้�ถึงฯ  

หรืออ�จจัดทำ�ข้อคว�มตัวอย่�งเผยแพร่ต�มข้อเสนอแนะจ�กที่ประชุมผู้เชี่ยวช�ญ และเสนอให้ท�งสำ�นัก

เลข�ธิก�ร ศึกษ�ระบบติดต�ม ตรวจสอบก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

    ๒.๒ ม�ตรก�รสนบัสนนุก�รเสรมิสร�้งสมรรถนะก�รพฒัน� และเสรมิสร�้ง

สมรรถนะองค์กรและบุคล�กร โดยต้องดำ�เนินก�รเสริมสร้�งสมรรถนะอย่�งเป็นระบบในทุกระดับ ได้แก่ 

ระดบัระหว�่งประเทศและภูมภิ�ค ระดับประเทศ ระดับชมุชน และระดับปจัเจก โดยเสนอใหม้กี�รจดัประชมุ

ผูเ้ชีย่วช�ญเพือ่จดัทำ�แนวท�งเชงิกลยทุธใ์นก�รเสริมสร้�งสมรรถนะ โดยอ�จเนน้ก�รเสริมสร้�งและก�รพฒัน�

สมรรถนะในกลุ่มประเทศอ�เซียน โดยใช้ประเด็นก�รแพทย์แผนด้ังเดิม ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพร 

เป็นกรอบดำ�เนินง�น

    ๒.๓ ม�ตรก�รสร้�งคว�มตระหนักในเรื่องคว�มสำ�คัญของทรัพย�กร

พันธุกรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ดำ�เนินก�ร ๔ ด้�น ได้แก่ วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ 

ก�รสื่อส�รสร้�งข้อคว�มหลักที่ต้องก�รสื่อส�ร สร้�งคู่มือสื่อส�ร ABS และจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับ

ภูมิภ�ค และอ�จจดัทำ�เป็นหลกัสตูรในสถ�บนัก�รศกึษ� เพือ่สร�้งคว�มตระหนกัและก�รรบัรูใ้หก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง

    ๒.๔ กระบวนก�รคว�มร่วมมือและกลไกด้�นองค์กรในก�รส่งเสริมก�ร

ปฏิบัติต�ม พิธีส�รฯ และก�รพิจ�รณ�กรณีไม่ปฏิบัติต�ม โดยประเทศไทย เสนอให้ท�งสำ�นักเลข�ธิก�ร 

ศึกษ�วิเคร�ะห์เพื่อจัดทำ�องค์ประกอบและเสนอท�งเลือกโดยอ�จใช้กระบวนก�รต�มพิธีส�รค�ต�เฮน�ว่�

ด้วยคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ เป็นพื้นฐ�นในก�รปฏิบัติต�มพิธีส�รน�โงย�ต่อไป

  ๗.๓ ก�รดำ�เนินง�นต�มกลไกอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่�

และพืชป่�ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention   on international Trade-in   Endangered Species of 

Wild Fauna And Flora) 

  กลไกดงักล�่วนบัเปน็ก�รจัดก�รใชป้ระโยชนท์รัพย�กรธรรมช�ติเพ่ือใหไ้ด้ผลประโยชน์

สูงสุดและยั่งยืนที่สุด โดยประช�ชนและประเทศสม�ชิกเป็นผู้ให้คว�มคุ้มครองสัตว์ป่�และพืชป่�ของตนเอง

ให้ดีที่สุด รวมทั้งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รคุ้มครองสัตว์ป่�และพืชป่�

บ�งชนิดเพื่อไม่ให้ใช้ประโยชน์จนเกินสมควร จ�กก�รค้�ระหว่�งประเทศและประเทศภ�คีในอนุสัญญ�  

จึงตระหนักถึงคุณค่�ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวล�ของสัตว์ป่�และพืชป่�ในด้�นสุนทรียภ�พ วิทย�ศ�สตร์ วัฒนธรรม 

ก�รพักผ่อนหย่อนใจและเศรษฐกิจ  อนุสัญญ�ได้กำ�หนดกรอบก�รปฏิบัติระหว่�งประเทศในก�รทำ�ก�รค้�

ชนิดพันธุ์ที่กำ�ลังจะสูญพันธุ์โดยกำ�หนดให้ประเทศภ�คีที่เป็นผู้ส่งออกและประเทศผู้นำ�เข้�มีคว�มรับผิดชอบ

รว่มกันในก�รปฏบัิตเิพือ่ใหเ้ป็นไปต�มวตัถปุระสงคส์�เหตขุองก�รมอีนสุญัญ�ไซเตสเนือ่งม�จ�กปรมิ�ณและ

มูลค่�ก�รค้�สัตว์ป่�และพืชป่�ท่ัวโลกมีปริม�ณและมูลค่�มห�ศ�ลมีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อประช�กรใน

ธรรมช�ติทำ�ให้ลดลงอย่�งรวดเร็วจนบ�งชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ มีก�รลักลอบทำ�ก�รค้�รองลงม�จ�กก�รค้�ย�

เสพติด

  เป้�หม�ยและเจตน�รมณ์ของอนุสัญญ�ไซเตสเพื่อประโยชน์ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร

สัตว์ป่�และพืชป่�ในโลกเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ช�ติของชนรุ่นนี้และอนุชนรุ่นต่อไปโดยเน้นทรัพย�กร
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173บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

สัตว์ป่�และพืชป่�ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกค�มจนอ�จเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในอน�คตโดยสร้�งเครือข่�ย 

ทั่วโลกในก�รควบคุมก�รค้�ระหว่�งประเทศทั้งสัตว์ป่� และพืชป่�ตลอดจนผลิตภัณฑ์ 

  ประเทศไทย ได้ออกพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�ฉบับแรก เมื่อปี ๒๕๐๓ 

เน้นก�รสงวนคุม้ครองสตัวป่์�ชนดิพนัธุท์ีม่อียูใ่นประเทศไทยเปน็หลกั มไิดค้รอบคลมุไปถงึสตัวป์�่ทีม่ถีิน่กำ�เนดิ

อยู่ในต่�งประเทศซึ่งถูกนำ�เข้�ม�ในประเทศไทยเพื่อก�รค้�สวนสัตว์หรือเพ�ะพันธุ์ ทำ�ให้ประเทศไทย 

ถูกพิจ�รณ�ลงโทษจ�กกลุ่มประเทศภ�คีอนุสัญญ�ดังกล่�วด้วยก�รห้�มทำ�ก�รค้�สัตว์ป่�และผลิตภัณฑ์ 

กับประเทศไทย (Trade ban) ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นม�

  ต่อม�ประเทศไทย ได้ตร�พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕  

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รนำ�เข้� ส่งออก และนำ�ผ่�นซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่�ที่อนุสัญญ�ฯ ควบคุม และกรมป่�

ไมไ้มไ่ดช้ีแ้จง ทำ�คว�มเข�้ใจกบัสำ�นกัเลข�ธกิ�ร CITES ถงึคว�มพย�ย�มและคว�มตัง้ใจจรงิของประเทศไทย 

ในก�รถือปฏิบัติต�มอนุสัญญ� CITES นับแต่นี้ต่อไป เป็นผลให้สำ�นักเลข�ธิก�ร CITES ประก�ศยกเลิก 

Trade ban ต่อประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ๒๕๓๕ เป็นต้นม� ผลเสียห�ยจ�ก Trade ban ในครั้ง

นั้นประม�ณว่�เป็นวงเงินสูงถึงหล�ยพันล้�นบ�ท

  สำ�หรับพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ.๒๕๓๕ ม�ตร� ๒๓ หมวด ๔ 

กล่�วถึง ก�รนำ�เข้� ส่งออก นำ�ผ่�นซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่�ที่ CITES ควบคุม ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กอธิบดีก�ร

จัดตั้งด่�นตรวจสัตว์ป่� ซึ่งในหลักก�รจะหม�ยถึงด่�นตรวจสัตว์ป่�ระหว่�งประเทศนั่นเอง

  สำ�หรับชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ CITES ควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีหม�ยเลข 

๑, ๒, ๓ (Appendix) ของอนุสัญญ�ฯ โดยได้กำ�หนดหลักก�รไว้ว่�

  ชนิดพันธุ์ในบัญชี ๑ จำ�นวน ๕๑ ร�ยก�ร เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ห้�ม

ค้�โดยเด็ดข�ด เนื่องจ�กใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อก�รศึกษ� วิจัยและเพ�ะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้

รับคว�มยินยอมจ�กประเทศที่จะนำ�เข้�เสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญ�ตส่งออกให้ได้ โดยจะ

ต้องคำ�นึงถึงคว�มอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วย

  ชนิดพันธุ์ในบัญชี ๒ จำ�นวน ๑๓๐ ร�ยก�ร เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ยัง

ไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญ�ตให้ค้�ได้ แต่ต้องมีก�รควบคุมไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ย หรือลดปริม�ณ

ลงอย�่งรวดเรว็จนถึงจดุใกลจ้ะสญูพนัธุ ์โดยประเทศทีจ่ะสง่ออกตอ้งออกหนงัสอือนญุ�ตใหส้ง่ออกและรบัรอง

ว่�ก�รส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบกระเทือนต่อก�รดำ�รงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมช�ติ

  ชนิดพันธุ์ในบัญชี ๓ จำ�นวน ๑๗ ร�ยก�ร เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับก�รคุ้มครองต�ม

กฎหม�ยของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว และขอคว�มร่วมมือประเทศภ�คีให้ช่วยดูแลก�รนำ�เข้� กล่�วคือ

จะต้องมีหนังสือรับรองก�รส่งออกจ�กประเทศถิ่นกำ�เนิด

  ๗.๔ อนุสัญญ�ว่�ด้วยมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention  

for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) โดยมีส�ระสำ�คัญเพื่อประโยชน์ใน 

ก�รปกป้องคุ้มครองมรดกท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้คว�มเค�รพมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ

ชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มคว�มตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับช�ติ และระดับ
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174 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

น�น�ช�ติ ถึงคว�มสำ�คัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้เกิดคว�มชื่นชมร่วมกัน รวมทั้งคว�มร่วมมือ

และช่วยเหลือระหว่�งประเทศ และที่สำ�คัญต้องดำ�เนินม�ตรก�รท�งกฎหม�ย วิช�ก�ร ก�รบริก�รและก�ร

คลัง เพื่อบรรจุในแผนง�นมรดกท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และนำ�ไปสู่ก�รคุ้มครองมรดกท�งวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในดินแดนของตนโดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชน

  คณะรัฐมนตรี ได้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบอนุสัญญ�ฯ และก�รเป็นภ�คีอนุสัญญ�ฯ 

ดงักล่�ว เมือ่วนัที ่๔ มถินุ�ยน ๒๕๕๖ เพือ่นำ�เสนอรฐัสภ�พจิ�รณ�ตอ่ไป สำ�หรบัสทิธปิระโยชน ์ประเทศไทย

จะได้รับก�รคุ้มครองท�งมรดกภูมิปัญญ�ในท�งวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ มีม�ตรก�รกลไกในก�รอนุรักษ์ 

คุม้ครอง เข�้ถงึและนำ�ไปสูก่�รตกลงแบง่ปนัผลประโยชนใ์นก�รใชม้รดกภมูปิญัญ�ท�งวฒันธรรมอย�่งยัง่ยนื 

เป็นก�รช่วยเสริมให้ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคว�มเข้มข้นม�กขึ้น โดยกระทรวงวัฒนธรรม อยู่ระหว่�ง (ร่�ง) 

พระร�ชบัญญัติปกป้องมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม พ.ศ... โดยอ�จใช้แนวคิด หรือรูปแบบ หรือม�ตรก�ร

กลไกต�มพระร�ชบัญญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน็แนวท�งดำ�เนนิ

ก�รในอน�คต

  ก�รดำ�เนินง�นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยง�นหลัก  

ในก�รประส�นและดำ�เนินก�ร ๑) จัดทำ�และกำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รประก�ศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญ�

ท�งวัฒนธรรม รวมทั้งประส�นและสนับสนุนเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกในส�ข�ต่�งๆ กับองค์ก�ร UNESCO 

โดยกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ร่วมเป็นคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในก�ร 

จัดทำ� นำ�เสนอ กลั่นกรองข้อมูลร�ยก�รมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมส�ข�ต่�งๆ เพื่อประก�ศขึ้นทะเบียน

ต่อไป

  ระยะเวล�ที่ผ่�นม� ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ กระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒน�ก�รจัดเก็บข้อมูล

มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในรูปแบบเอกส�รและดิจิตอล โดยมีคลังข้อมูลด้�นศิลปะ 

ก�รแสดง ๓๕๐ เรื่อง ด้�นง�นช่�งฝีมือดั้งเดิม ๕๐๐ เรื่อง ด้�นมุขป�ฐะ ๔๐ เรื่อง นอกจ�กนี้ ยังมีก�ร

ประก�ศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ม�ต้ังแต่ปี  

๒๕๕๒-ปัจจุบัน และประก�ศขึ้นทะเบียนไปแล้ว ๑๕๐ ร�ยก�ร เพื่อใช้เป็นฐ�นข้อมูลมรดกภูมิปัญญ� 

ท�งวัฒนธรรมท่ีอยู่ในอ�ณ�เขตประเทศไทย และในจำ�นวนนี้มีย�หอม ก�รรักษ�โรคกระดูกหักของหมอ 

พื้นบ้�น และลูกประคบ ในคว�มรับผิดชอบกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกได้รับ 

ก�รประก�ศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันว�คม ๒๕๕๕

  ประเทศไทยมีดีทั้งข้อมูล ฐ�นข้อมูล ระบบฐ�นข้อมูล และยังเป็นทั้งองค์คว�มรู้ 

ส�รสนเทศ และภูมิปัญญ�อันทรงคุณค่� ตลอดจนทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ นำ�ไปวิเคร�ะห์ 

สังเคร�ะห์ใช้ประโยชน์ต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยของแต่ละหน่วยง�น ดังนั้น ทิศท�งเชิงนโยบ�ยชัดเจน

ในก�รบรหิ�รจดัก�รดงักล�่วมคีว�มสำ�คญักอ่ใหเ้กดิประสทิธภิ�พและประสทิธผิลของก�รคุม้ครองภมูปิญัญ�

ก�รแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพร ในฐ�นะภูมิปัญญ�ของแต่ละท้องถิ่น หลอมรวมกันเป็นภูมิปัญญ�ไทยภ�ยใต้

เขตอำ�น�จอธิปไตยของประเทศไทย
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175บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๖.๒	สถานการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม

แนวคิดก�รพัฒน�กลไกก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมทั้งโดยกลไกหรือม�ตรก�ร  

ท�งกฎหม�ย กลไกหรือม�ตรก�รท�งสังคม ทั้งระดับภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ นับเป็น 

คว�มพย�ย�มของหล�ยประเทศรวมท้ังประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในก�รปกป้องภูมิปัญญ�ของไทย

อันเป็นสมบัติของช�ติและทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พที่มีคุณค่�ให้ดำ�รงคงอยู่ย�วน�น

สถ�นก�รณ์ของแนวคิดเกี่ยวกับกลไกหรือม�ตรก�รดังกล่�วในเวทีน�น�ช�ติที่เกี่ยวข้องและ 

ควรนำ�ม�พิจ�รณ�ประกอบก�รดำ�เนินก�ร เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิม มีดังนี้ 

๑. ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง 

ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) และกรอบอ�นัติก�รประชุม WIPO 

IGC ด้�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ทรัพย�กรพันธุกรรม และก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม

 องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ภ�ยใต้องค์ก�รสหประช�ช�ติ ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒน�

ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ�ระหว่�งประเทศท่ีมีคว�มสมดุล ระหว่�งก�รตอบแทนผู้ทรงสิทธิซ่ึงนำ�ไปสู่ก�ร

พัฒน�นวัตกรรมใหม่ๆ ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์ของส�ธ�รณะ โดยมีผลเป็น

รูปธรรมคือคว�มตกลงระหว่�งประเทศที่สม�ชิกเลือกเข้�เป็นภ�คีโดยคว�มสมัครใจ  องค์ก�รทรัพย์สิน 

ท�งปัญญ�โลก (WIPO) ก่อตั้งขึ้นอย่�งเป็นท�งก�รในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (เดิม WIPO อยู่ในรูปสำ�นักง�นไม่

เป็นท�งก�ร ชื่อย่อว่� BIRPI ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) อยู่ ณ กรุงเบิร์น โดยมีก�รฟอร์ม  

อนุสัญญ�เบิร์น ม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) และย้�ย BIRPI ม� ณ เจนีว� เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(ค.ศ. ๑๙๖๐) พร้อมปรับชื่อเป็น WIPO และเร่ิมต้นภ�รกิจบริห�รจัดก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�)  

โดยอนุสัญญ� WIPO ปี ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) โดยได้รับอ�ณัติมอบหม�ยจ�กประเทศสม�ชิกให ้

ส่งเสริมก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กประเทศสม�ชิกและองค์ก�รระหว่�ง 

ประเทศอื่นๆ สำ�นักง�นใหญ่ WIPO ตั้งอยู่ ณ นครเจนีว� ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน WIPO  

มีสม�ชิกทั้งหมด ๑๘๖ ประเทศ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับ WIPO ประเทศไทย ได้เข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ�ต่�งๆ ของ WIPO 

เช่น อนุสัญญ�กรุงเบิร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)   

ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญ�ที่อยู่ในคว�มดูแลของ WIPO ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) และเข้�เป็น 

ภ�คีอนุสัญญ� WIPO  ส่งผลให้ไทยเข้�เป็นสม�ชิก WIPO ในปี ๒๕๓๒ จ�กนั้นประเทศไทยได้เข้�เป็น 

ภ�คีอนุสัญญ�กรุงป�รีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)  ในวันที่  

๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ สิงห�คม ๒๕๕๑ และต่อม�ได้เข้�เป็นภ�คีสนธิสัญญ�

ว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT)  เมื่อวันที่ ๒๔ กันย�ยน ๒๕๕๒ 

และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๔ ธันว�คม ๒๕๕๒
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176 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีบทบ�ทในเวทีองค์ก�รทรัพย์สิน 

ท�งปัญญ�โลก (WIPO) โดยเข้�ร่วมก�รประชุมสมัชช�ใหญ่ WIPO เป็นประจำ�ในโอก�สที่มีเหม�ะสม 

นอกจ�กนี้ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมของคณะกรรมก�รต่�งๆ โดยส่งผู้แทนเข้�ร่วมประชุมอย่�ง 

สมำ่�เสมอและตระหนักในคว�มสำ�คัญต่อก�รคุ้มครองและเฝ้�ระวังทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้�นก�รแพทย์ 

แผนไทย ม�ตัง้แตอ่ดตี โดยมพีระร�ชบัญญติัคุม้ครองและส่งเสริมภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นเครื่องมือและกลไกสำ�คัญ

๒. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: 

CBD)

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พม�จ�ก Biodiversity หรือ Biological Diversity คว�ม 

หล�กหล�ย (Diversity) หม�ยถึง มีม�กม�ยและแตกต่�ง ท�งชีวภ�พ (Biological) หม�ยถึง ที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งมีชีวิต ดังนั้น คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ หม�ยถึง ก�รมีสิ่งมีชีวิตน�น�ชนิด น�น�พันธุ์ในระบบ

นิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อ�ศัย ซึ่งมีม�กม�ยและแตกต่�งกันท่ัวโลก กล่�วคือ ก�รท่ีมีชนิดพันธุ์ (Species) 

ส�ยพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่�งหล�กหล�ยบนโลก สำ�หรับคว�มหล�กหล�ย

ของระบบนิเวศเป็นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พซึ่งซับซ้อน ส�ม�รถเห็นได้จ�กคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบ

นิเวศ ประเภทต่�งๆ เช่น ป่�ดงดิบ ทุ่งหญ้� ป่�ช�ยเลน ทะเลส�บ บึง หนอง ช�ยห�ด แนวปะก�รัง  

ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สร้�งขึ้น เช่น ทุ่งน� อ่�งเก็บนำ้� หรือแม้กระทั้งชุมชนเมืองของเร�เอง ในระบบ

นิเวศเหล่�นี้ สิ่งมีชีวิตก็ต่�งชนิดกันและมีสภ�พก�รอยู่อ�ศัยแตกต่�งกันด้วย 

ในระดบัส�กล มอีงคก์�รสหประช�ช�ตเิปน็ศนูยก์ล�งในก�รกำ�กบัดแูลด�้นคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ โดยมี อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ The Convention on Biological 

Diversity : CBD ถือเป็นอนุสัญญ�ฉบับหนึ่งที่ได้รับก�รรับรองจ�กก�รประชุมสุดยอดด้�นสิ่งแวดล้อมโลก 

ณ นครริโอ เดอจ�เนโร ประเทศบร�ซิล เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๕ มีสถ�นะเป็น กฎหม�ยระหว่�งประเทศ จัดตั้ง

ขึน้เพือ่สร�้งคว�มรว่มมอืของประช�คมโลกในก�รอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พให้

เกดิคว�มยัง่ยนืและเปน็ธรรม เนือ่งจ�กปญัห�ในด้�นต่�งๆ ของคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ เชน่ ก�รทำ�ล�ย

ระบบนิเวศป่�เขตร้อนอันเป็นแหล่งกำ�เนิดและถ่ินท่ีอยู่อ�ศัยของส่ิงมีชีวิตจำ�นวนม�ก ก�รสูญพันธุ์ของสิ่งมี

ชีวิต ก�รค้�ข�ยพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ฯลฯ ล้วนเป็นปัญห�ท่ีต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กประเทศต่�งๆ 

ในก�รดำ�เนินง�น ลำ�พังประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อ�จแก้ไขปัญห�ให้ลุล่วงไปได้ 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ต�มนิย�มของอนุสัญญ� หม�ยถึง คว�มหล�กหล�ยของชนิดของ

สิง่มชีีวติ คว�มหล�กหล�ยท�งพนัธกุรรม และคว�มหล�กหล�ยท�งระบบนเิวศ จงึนบัเปน็อนสุญัญ�ระหว�่ง

ประเทศฉบับแรกท่ีครอบคลุมก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พทั้งใน ๓ ลักษณะ ได้แก่  

๑) ก�รอนุรักษ์ ๒) ก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน ๓) ก�รแบ่งปันผลประโยชน์อย่�งเท่�เทียม ประกอบด้วย 

๔๒ ม�ตร� และภ�คผนวก ๒ ส่วน เกี่ยวกับกระบวนก�รระงับข้อพิพ�ท ปัจจุบันมีประเทศเข้�ร่วมเป็นภ�คี

สม�ชิกของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ ประเทศ
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177บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ โดยได้ลงน�มให้ก�รรับรอง

อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในระหว่�งก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยสิ่งแวดล้อมและ 

ก�รพัฒน� เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุน�ยน ๒๕๓๕ ณ กรุงริโอ เดอ จ�เนโร สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐบร�ซิล และให้

สัตย�บันต่ออนุสัญญ�ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุล�คม ๒๕๔๖ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ มกร�คม ๒๕๔๗  

ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�ฯ ดังกล่�วในลำ�ดับที่ ๑๘๘ โดยมีสำ�นักคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบหลักในก�รประส�นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ 

หน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปต�มอนุสัญญ�ฯ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นหน่วยง�นที่

มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒  

โดยมหีน�้ทีด่ำ�เนนิก�รเกีย่วขอ้งกบัคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พของสมนุไพร ระบบนเิวศท่ีเปน็ถ่ินกำ�เนดิของ

สมุนไพรและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นด้�นก�รแพทย์แผนไทย รวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพร 

๓. สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 

เดิมสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยทรัพย�กรพันธุกรรมพืชเพ่ืออ�ห�รและก�รเกษตร 

(International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR)  

มีสถ�นะเป็นข้อถือปฏิบัติระหว่�งประเทศที่ไม่ได้มีผลผูกพันท�งกฎหม�ย จัดตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. ๑๙๘๓  

โดยองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (UN Food and Agriculture Organization: FAO) 

ต�มมติของท่ีประชุมใหญ่ของเอฟเอโอที่ ๘/๘๓ เรียกว่� “ข้อถือปฏิบัติระหว่�งประเทศว่�ด้วยทรัพย�กร

พันธุกรรมพืช” (International Undertaking on Plant Genetic Resources: IUPGR)

สนธิสัญญ�ฯ ได้จำ�กัดขอบเขตเฉพ�ะเรื่อง “ทรัพย�กรพันธุกรรมพืชเพื่ออ�ห�รและก�รเกษตร” 

เท่�น้ัน ในขณะที่อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ จะมีขอบเขตครอบคลุมคว�มหล�กหล�ย

ท�งชวีภ�พท้ังหมดทุกประเภท แตไ่มไ่ด้มบีทบญัญติัครอบคลมุเกีย่วกบัเรือ่งทรพัย�กรพนัธกุรรมพชืทีอ่ยูน่อก

ถิ่นที่อยู่ (ex situ collection) และเรื่องสิทธิของเกษตรกรเป็นก�รเฉพ�ะจึงอ�จถือว่�สนธิสัญญ�ฯ นี้เป็น

ส่วนเสริมของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

สนธสิญัญ�ฯ ใหก้�รรบัรอง “สิทธอิธปิไตยของรัฐ”(sovereign rights) เหนอืทรัพย�กรพันธกุรรม

พชืเพือ่อ�ห�รและก�รเกษตร ซึง่เปน็ก�รเปลีย่นแปลงไปจ�กหลกัก�รเดมิทีไ่ดก้ำ�หนดไวใ้นขอ้ถอืปฏบิตัริะหว�่ง

ประเทศว่�ด้วยทรัพย�กรพันธุกรรมพืชเป็น “มรดกร่วมกันของมนุษยช�ติ” ท่ีบุคคลใดจะหวงกันไม่ได้  

และกำ�หนดใหม้กี�รจดัตัง้ “ระบบพหภุ�คเีพ่ือก�รเข�้ถงึและก�รแบง่ปนัผลประโยชนจ์�กทรัพย�กรพันธกุรรม

พืช” (Multilateral System of Access and Benefit-sharing) โดยครอบคลุมทรัพย�กรพันธุกรรมพืช 

ต�มบัญชีร�ชชื่อ ๖๔ ร�ยก�ร ระบุไว้ในภ�คผนวก ๑ ของสนธิสัญญ�ฯ โดยต้องเป็นทรัพย�กรพันธุกรรม

พืชซึ่งเป็นสมบัติส�ธ�รณะและอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รและควบคุมของรัฐบ�ลภ�คีสม�ชิก เช่น ถูกเก็บรวบรวม
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178 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

อยู่ในธน�ค�รพันธุกรรมพืชต่�งๆ ทั้งท่ีอยู่ในก�รกำ�กับดูแลโดยหน่วยง�นของรัฐบ�ลภ�คีสม�ชิก ศูนย์วิจัย

ด้�นก�รเกษตรน�น�ช�ติ ของสภ�ที่ปรึกษ�ด้�นก�รวิจัยท�งก�รเกษตรน�น�ช�ติ (Consultative Group 

On International Agricultural Research: CGIAR) แต่มิได้กำ�หนดสภ�พบังคับกับทรัพย�กรพันธุกรรม

พชืทีอ่ยูใ่นคว�มครอบครองของเอกชน โดยใหภ้�คสีม�ชกิกำ�หนดม�ตรก�รชกัจงูใจและเชือ้เชญิใหภ้�คเอกชน

เข้�ร่วมในระบบพหุภ�คีฯ โดยสมัครใจ

ภ�ยใต้ระบบพหุภ�คีฯ น้ี ยังมีก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรมพืชเพื่อ

อ�ห�รและก�รเกษตร โดยกำ�หนดให้มีก�รเปิดช่องก�รเข้�ถึงแก่ภ�คีสม�ชิกผ่�นท�งระบบพหุภ�คีฯ  

โดยก�รเข้�ถึงนั้นส�ม�รถกระทำ�ได้ทั้งบุคคลธรรมด�และนิติบุคคลที่อยู่ในเขตอำ�น�จของภ�คีสม�ชิกอย่�ง

เท่�เทียมกัน โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรมพืชภ�ยใต้ระบบพหุภ�คีได้แก่  

(๑) ก�รเข้�ถึงจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพย�กรพันธุกรรมพืช  

เพื่อก�รศึกษ�วิจัยปรับปรุงพันธุ์ และก�รฝึกอบรมเรียนรู้ในด้�นอ�ห�รและก�รเกษตรเท่�นั้น โดยจะไม่รวม

ไปถึงวัตถุประสงค์ด้�นธุรกิจเคมีภัณฑ์ ย� และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้�นอุตส�หกรรมอ�ห�รหรืออ�ห�ร

สัตว์ (๒) ต้องกำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ถึงตำ่�ที่สุด (๓) ผู้ได้รับอนุญ�ตให้เข้�ถึงจะต้องไม่ขอรับ 

ก�รคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือสิทธิใดๆ ที่จะเป็นก�รจำ�กัดก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรมพืช

หรือส�รพันธุกรรม (genetic parts) หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (their components) ของทรัพย�กร 

พันธุกรรมพืช ในรูปแบบที่ได้ม�จ�กระบบพหุภ�คีเพื่อก�รเข้�ถึงฯ (in the form received form the 

multilateral System) และ (๔) ก�รเข�้ถงึทรัพย�กรพันธกุรรมพืชทีไ่ด้รับก�รคุม้ครองทรัพยสิ์นท�งปญัญ�

หรือสิทธิใดๆ จะต้องปฏิบัติต�มคว�มตกลงระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหม�ยภ�ยในที่เกี่ยวข้อง

ของแต่ละประเทศ

และเพื่อให้เกิดผลในท�งปฏิบัติ สภ�บริห�รของสนธิสัญญ� (Governing Body) ได้จัดทำ�  

“ข้อตกลงถ่�ยโอนวัสดุท�งพันธุกรรมแบบม�ตรฐ�น” (Standardized Material Transfer Agreement: 

MTA) ขึ้น ประกอบด้วยเงื่อนไขที่จำ�เป็นต่�งๆ เพื่อก�รเข้�ถึงรวมทั้งขอกำ�หนดเรื่องก�รแบ่งปันผลประโยชน์

และบทบัญญัติอื่นๆ ท่ีสอดคล้องต�มสนธิสัญญ�ฯ ทั้งนี้ ห�กมีก�รส่งมอบทรัพย�กรพันธุกรรมพืชที่ได้รับ 

ต่อไปให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ บุคคลที่ส�มซึ่งได้รับทรัพย�กรพันธุกรรมพืชจะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขใน

ข้อตกลงถ่�ยโอนวัสดุท�งพันธุกรรมฯ นั้นด้วย

สนธิสัญญ�ฯ ไม่ได้ห้�มก�รขอรับสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�สำ�หรับ “พันธุ์พืชที่ได้พัฒน�

ปรับปรุงขึ้นใหม่” แต่ได้กำ�หนดให้มีก�รแบ่งปันผลประโยชน์อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมจ�กพันธุ์พืชใหม่ที่

นำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์สู่กองทุน อย่�งไรก็ต�มมีก�รกำ�หนดข้อยกเว้นให้ไม่ต้องมีก�รแบ่งปันผล

ประโยชน์ไว้หล�ยกรณี จนไม่น่�จะมีผลประโยชน์ถูกแบ่งปันเข้�กองทุนคล้�ยกับก�รสร้�งคว�มชอบธรรมใน

ก�รไม่ตอ้งแบ่งปันผลประโยชนใ์หก้บัผูท้ีไ่ดร้บัสทิธเิดด็ข�ดในเชงิพ�ณชิยจ์�กพนัธุใ์หม ่ซึง่พฒัน�จ�กทรพัย�กร

พันธุกรรมจ�กระบบพหุภ�คีฯ นอกจ�กนี้ก�รจัดลำ�ดับต้นแต่ประเทศที่พัฒน�ที่น้อยที่สุด และประเทศที่อยู่

ระหว่�งก�รปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอ�จไม่เป็นประเทศเจ้�ของทรัพย�กรอีกด้วย
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179บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

สนธสิญัญ�ฯ สง่เสรมิใหม้กี�รรบัรอง “สทิธขิองเกษตรกร” โดยเนน้ยำ�้ถงึคว�มสำ�คญัและบทบ�ท

ของชุมชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกร ในก�รอนุรักษ์และพัฒน�ทรัพย�กรพันธุกรรมพืช  

โดยกำ�หนดให้เกษตรกรมีสิทธิต่อไปนี้ (๑) สิทธิในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย�กร

พันธุกรรมพืช (๒) สิทธิในก�รร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมพืช และ  

(๓) สิทธิในก�รร่วมตัดสินใจเรื่องก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพย�กรพันธุกรรมพืชในระดับช�ติ อย่�งไร 

ก็ดีสนธิสัญญ�ฯ มิได้กำ�หนดเป็นพันธกรณีว่�ภ�คีสม�ชิกจะต้องคุ้มครองของเกษตรกร เนื่องจ�กให้เป็นไป

ต�มกฎหม�ยภ�ยในของแต่ละประเทศ

สนธิสัญญ�ฯ มีทั้งข้อดี-ข้อเสียต่อประเทศไทย ก�รจะเข้�ร่วมเป็นสม�ชิก อ�จมีผลกระทบใน

ด้�นลบ ได้แก่ ๑) ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ยของไทยในก�รกำ�กับดูแลก�รเข้�ถึงและก�รแบ่งปันผล

ประโยชน์จ�กก�รใช้พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นสมบัติส�ธ�รณะและอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รและควบคุมของรัฐบ�ล 

๒) ทำ�ให้ประเทศไทยสูญเสียร�ยได้ที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรม

พืชดังกล่�วคล้�ยกับเป็นก�รยอมรับเชิงหลักก�รที่จะให้มีก�รฉกฉวยทรัพย�กรพันธุกรรมพืชไปพัฒน�เพื่อ

แสวงห�สิทธิเด็ดข�ดในทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ และ ๓) เป็นก�รลดทอนอำ�น�จอธิปไตย (Sovereignty) 

ของประเทศไทยในก�รกำ�กับดูแลทรัพย�กรพันธุกรรมพืชนอกถิ่นที่อยู่ต�มธรรมช�ติที่อยู่ในประเทศไทย 

เพร�ะต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สนธิสัญญ�กำ�หนดไว้ โดยเฉพ�ะก�รนำ�ระบบพหุภ�คีฯ ม�ใช้แทน

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

สนธิสัญญ�ฯ ก็อ�จส่งผลกระทบในด้�นบวกบ�งประก�รต่อประเทศไทยรวมทั้ง ๑) อ�จทำ�ให้

ประเทศไทยมโีอก�สไดร้บัก�รแบ่งปันผลประโยชนจ์�กก�รใชพ้นัธกุรรมพชืซึง่เปน็สมบตัสิ�ธ�รณะของไทยที่

เก็บรักษ�ไว้ในธน�ค�รพันธุกรรมพืชของศูนย์วิจัยด้�นก�รเกษตรน�น�ช�ติ ๒) เพิ่มโอก�สของประเทศไทย

ในก�รเข้�ถึงพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นสมบัติส�ธ�รณะและอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รและควบคุมของภ�คีสม�ชิกอื่น 

โดยมีข้อเสนอให้ประเทศไทยเร่งดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับพันธกรณีทั่วไปด้�นก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่�งยั่งยืนจ�กทรัพย�กรพันธุกรรมของสนธิสัญญ�ซึ่งเป็นหลักก�รที่ดี (ต�มม�ตร� ๕ และม�ตร� ๖)  

และเตรียมคว�มพร้อมเพื่อบรรเท�ผลกระทบในก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีโดยอ�จต้องลดจำ�นวนทรัพย�กร

พันธุกรรมของไทยท่ีจะต้องอยู่ภ�ยใต้ระบบพหุภ�คีลงให้ม�กที่สุดซ่ึงอ�จทำ�โดยกระจ�ยสมบัติส�ธ�รณะให้

เป็นสมบัติของชุมชนให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นได้

๑) ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย และหลักเกณฑ์ก�รเข้�ถึงพันธุกรรมพืชของประเทศสม�ชิกเดิม

ของศูนย์วิจัยด้�นก�รเกษตรน�น�ช�ติ ภ�ยหลังที่ศูนย์วิจัยฯ เข้�ร่วมในระบบพหุภ�คีฯ ของสนธิสัญญ�ฯ

๒) หลักเกณฑ์เงื่อนไขในก�รอนุญ�ตให้บริษัทหรือนักวิจัยเอกชนเข้�ถึงพันธุกรรมพืช ภ�ยหลัง

ที่สนธิสัญญ�ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ๒ ปี

๓) ก�รตีคว�มบทบัญญัติของสนธิสัญญ�ฯ ยังมีคว�มคลุมเครือ โดยเฉพ�ะในประเด็นเรื่อง

ขอบเขตของระบบพหุภ�คี (ต�มม�ตร� ๑๑.๒) ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� (ต�มม�ตร� ๑๒.๓ (d) 

และก�รแก้ไขบทบัญญัติให้มีผลบังคับกับเอกชน (ต�มม�ตร� ๑๑.๓ และ ๑๑.๔)

Report-6-10.indd   179 22/9/2556   14:46



180 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๔) ท�่ทใีนเข�้รว่มเปน็ภ�คีสม�ชกิของสนธสัิญญ�ฯ ของประเทศอืน่ และของธน�ค�รพันธกุรรม

ต�่งๆ โดยเฉพ�ะท�่ทขีองประเทศอตุส�หกรรม และประเทศมทีรพัย�กรพนัธกุรรมพชืทีเ่ปน็สมบตัสิ�ธ�รณะ

และอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รและควบคุมของรัฐในระดับซึ่งใกล้เคียงกับไทย

๕) คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (CBD) กับสนธิสัญญ�

ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยทรพัย�กรพนัธกุรรมพืชฯ (ITPGR) ในประเด็นก�รดูแลจัดก�รพันธกุรรมพืชทีอ่ยูน่อก

ระบบพหุภ�คีฯ ของสนธิสัญญ�ฯ

๔. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Bio-safety to Convention on Biological 

Diversity) 

ม�ตร� ๑๙ วรรค ๓ ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พระบุว่� ประเทศภ�คีจะ

ต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นท่ีต้องมีพิธีส�รและรูปแบบของพิธีส�ร (Protocol) โดยจัดว�งระเบียบและ 

วิธีก�รที่เหม�ะสมโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้� ในก�รเคลื่อนย้�ย ก�รดูแลและ 

ก�รใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับ ก�รเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลม�จ�กเทคโนโลยีชีวภ�พอันอ�จมีผลเสียห�ย 

ต่อก�รอนุรักษ์และก�รใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน นอกจ�กนั้นม�ตร� ๘  

ของอนุสัญญ�ฯ กล่�วถึงก�รอนุรักษ์ในถ่ินท่ีอยู่อ�ศัยต�มธรรมช�ติ (In-situ Conservation) ให้จัดตั้ง 

ระบบพืน้ทีคุ่ม้ครองซึง่ตอ้งมมี�ตรก�รพเิศษสำ�หรบัก�รอนรุกัษค์ว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและในม�ตร� ๘ 

วรรค จี ให้จัดตั้งและธำ�รงรักษ�วิธีก�รที่จะจัดระเบียบ จัดก�ร หรือควบคุมคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้

ประโยชน์และก�รปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ได้รับก�รเปล่ียนแปลงอันเป็นผลม�จ�กเทคโนโลยีชีวภ�พซ่ึงมีแนวโน้มที่

จะเกดิผลกระทบเสยีห�ยตอ่สิง่แวดลอ้มอนัมผีลต่อก�รอนรัุกษแ์ละใชป้ระโยชนท์รัพย�กรชวีภ�พอย�่งยัง่ยนื 

โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงที่จะเกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พอน�มัยของมนุษย์ด้วย

ก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ณ ประเทศบ�ฮ�ม�ส มกี�รตัง้คณะผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะกจิด�้นคว�มปลอดภยัท�งชวีภ�พ เพือ่พจิ�รณ�แนวท�ง

ในก�รจัดทำ�พิธีส�รว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ ต่อม�ก�รประชุม ณ กรุงม�ดริดประเทศสเปน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีก�รจัดทำ�เอกส�รเรียกว่� Madrid Report และผ่�นก�รพิจ�รณ�รับรองในก�รประชุม

สมชัช�ภ�คอีนสุญัญ�ว�่ดว้ยคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ คร้ังที ่๒ ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ ณ ประเทศอนิโดนเีซยี 

โดยมีมติให้จัดทำ�พิธีส�รว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่เกี่ยวกับก�รเคลื่อนย้�ยสิ่งมี

ชีวติดดัแปลงพนัธกุรรมข�้มแดน ขอ้ตกลงในก�รแจง้ลว่งหน�้ และตัง้คณะทำ�ง�นเฉพ�ะกจิด�้นคว�มปลอดภยั

ท�งชีวภ�พ คณะทำ�ง�นฯ ได้พิจ�รณ�ร่�งพิธีส�รเสร็จสิ้นในก�รประชุมครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ เมือง

ค�รต์�เฮน� เดออนิเดยีส ์ประเทศโคลมัเบยี พิธสี�รนีไ้ด้ผ่�นก�รรับรองในก�รประชมุสมชัช�ภ�ตีว�ระพเิศษ 

(ExCOP) ที่ประเทศแคน�ด� ในเดือนมกร�คม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ในชื่อ “พิธีส�รค�ร์ต�เฮน�ว่�ด้วยคว�ม

ปลอดภัยท�งชีวภ�พ ต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ”
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181บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๕. ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreements on  

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) 

เป็นคว�มตกลงสรุปผลในรอบอุรุกวัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำ�หนดกฏเกณฑ์ระหว่�งประเทศ 

สำ�หรับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยกำ�หนดระดับของก�รคุ้มครองขั้นพื้นฐ�น รัฐบ�ลประเทศ 

สม�ชิก WTO จะต้องให้คว�มคุ้มครองต่อทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยคำ�นึงถึงคว�มสมดุลระหว่�งผลประโยชน์

ที่จะเกิดกับสังคมทั้งในระยะย�วและระยะสั้นเช่นเดียวกับหลักก�รของคว�มตกลงทั่วไปว่�ด้วยภ�ษีศุลก�กร

และก�รค้� (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และคว�มตกลงทั่วไปว่�ด้วยก�รค้�

บริก�ร (General Agreement on Trade in Services: GATS) คว�มตกลง TRIPS มีหลักก�รห้�มเลือก

ปฏิบัติ (non-discrimination) รวมถึงหลักก�รประติบัติเยี่ยงคนช�ติ (national treatment) และหลักก�ร

ประติบัติเยี่ยงช�ติที่ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ยิ่ง (most-favored-nation) นอกจ�กนี้คว�มตกลง TRIPS ยังมี

หลักก�รสำ�คัญว่�ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� ควรจะสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมและก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมด้วยคว�มตกลง TRIPS ได้นำ� 

หลักก�รและพันธกรณีภ�ยใต้องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (World Intellectual Property 

Organization: WIPO) ซึ่งมีม�ก่อนที่จะมีก�รก่อตั้ง WTO และมีคว�มตกลงระหว่�งประเทศที่สำ�คัญ  

๒ ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญ�กรุงป�รีส (the Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property) กำ�หนดหลกัก�รเกีย่วกบัสทิธบิตัร แบบอตุส�หกรรม ฯลฯ และอนสุญัญ�กรงุเบอรน์ (the Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) กำ�หนดหลักก�รเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

เป็นหลักก�รพื้นฐ�นของก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� และได้มีก�รเพิ่มเติมหลักก�รสำ�คัญๆ และระดับ

ของคว�มคุ้มครองสูงข้ึนในเรื่องต่�งๆ ประเภทของทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่อยู่ภ�ยใต้ขอบเขตของคว�มตกลง 

TRIPS ได้แก่ ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวเนื่อง (Copyright and related rights) เคร่ืองหม�ยก�รค้� 

(Trademarks including service marks) สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical indications) แบบ

อุตส�หกรรม (Industrial designs) สิทธิบัตร (Patents) ก�รออกแบบวงจรรวม (Layout-designs 

(topographies) of integrated circuits) และข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยรวมถึงคว�มลับท�งก�รค้� 

(Undisclosed information, including trade secrets) โดยสรุปหลักก�รคว�มตกลง TRIPS ที่เกี่ยวข้อง

กับทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเภทต่�งๆ ดังนี้

๑) ลิขสิทธิ์ (Copyright คว�มตกลง TRIPS กำ�หนดหลักก�รคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เชน่เดยีวกบัก�รคุม้ครองง�นประพนัธภ์�ยใต้ Berne Convention และว�งหลักก�รในก�รใหค้ว�มคุม้ครอง

ฐ�นข้อมูล databases) นอกจ�กนี้ยังได้ขย�ยกฏเกณฑ์ระหว่�งประเทศในเรื่องลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมเรื่อง 

ก�รเช่�สิทธิในเชิงพ�ณิชย์สำ�หรับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก�รผลิตเพลง ภ�พยนตร์เพื่อป้องกันก�ร 

กระทำ�ท่ีอ�จกระทบถึงผลประโยชน์ของเจ้�ของผลง�น โดยคว�มตกลง TRIPS กล่�วว่�นักแสดงมีสิทธิ 

ทีจ่ะปอ้งกนัก�รบันทึกภ�พท่ีไมไ่ดร้บัอนญุ�ติก�รทำ�ซำ�้และก�รแพรภ่�พก�รแสดงสดเปน็ระยะเวล�ไมต่ำ�่กว�่ 

๕๐ ปี โดยในส่วนของนักแต่งเพลงมีสิทธิที่จะป้องกันก�รทำ�ซำ้�ที่ไม่ได้รับอนุญ�ตเป็นระยะเวล� ๕๐ ปี
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182 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒) เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademarks) คว�มตกลง TRIPS กำ�หนดประเภทของเครื่องหม�ยที่

ส�ม�รถได้รับก�รคุ้มครองเป็น trademarks และสิทธิขั้นพ้ืนฐ�นของก�รได้รับคว�มคุ้มครองสำ�หรับ 

ทั้งสินค้�และบริก�ร นอกจ�กนี้เครื่องหม�ยที่เป็นที่รู้จักแพร่หล�ย (well-known) ในประเภทใด ก็จะได้รับ

คว�มคุ้มครองเพิ่มเติมด้วย

๓) สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indications) เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษ 

เฉพ�ะตัวของสินค้�ซึ่งเป็นผลม�จ�กแหล่งกำ�เนิดท�งภูมิศ�สตร์ของสินค้�นั้น ยกตัวอย่�งเช่น แชมเปญ 

สก็อตต�กีล่� เป็นต้น ซึ่งก�รใช้ชื่อเฉพ�ะของสินค้�ที่ไม่ได้ผลิตม�จ�กแหล่งที่ม�ที่แท้จริงจะสร้�งคว�มเข้�ใจ

ผดิให้กบัผูบ้รโิภคและสง่ผลตอ่เรือ่งก�รแขง่ขนัทีไ่มเ่ปน็ธรรมคว�มตกลง TRIPS จงึว�งหลกัก�รในก�รปอ้งกัน

ก�รใช้ชื่อสถ�นท่ีท่ีไม่ถูกต้องอย่�งไรก็ดีมีข้อยกเว้นในกรณีที่ชื่อบ�งชื่อได้รับก�รคุ้มครองเป็น trademark 

แล้ว หรือได้กล�ยเป็นคำ�ที่มีก�รใช้เป็นก�รทั่วไป (generic term) 

๔) แบบอุตส�หกรรม (Industrial Designs) ภ�ยใต้คว�มตกลง TRIPS มีก�รกำ�หนดอ�ยุคว�ม

คุ้มครองสำ�หรับ industrial designs เป็นระยะเวล� ๑๐ ปี

๕) สิทธิบัตร (Patents) คว�มตกลง TRIPS กำ�หนดอ�ยุคว�มคุ้มครองนวัตกรรมเป็นระยะเวล�

ไม่น้อยกว่� ๒๐ ปี โดยสิทธิบัตรจะคลอบคลุมถึงตัวสินค้�และกระบวนก�รผลิต อย่�งไรก็ดี รัฐบ�ล 

ส�ม�รถปฏิเสธก�รออกสิทธิบัตรได้ห�กมีเหตุผลคว�มจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะหรือศีลธรรมอันดีของ

ประช�ชน นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถปฏิเสธก�รออกสิทธิบัตรสำ�หรับวิธีก�รวินิจฉัย (diagnostic) อ�ยุรกรรม 

(therapeutic) และศัลยกรรม (surgical methods) รวมถึงพืชและสัตว์ และกรรมวิธีท�งชีววิทย�ที่จำ�เป็น

สำ�หรับก�รผลิตพืชและสัตว์ (อย่�งไรก็ต�ม พันธ์พืช (plant varieties) จะถูกคุ้มครองได้โดยก�ร 

จดสิทธิบัตรหรือโดยระบบเฉพ�ะ เช่น ภ�ยใต้ UPOV-the international Union for the Protection 

of New Varieties of Plants) คว�มตกลง TRIPS ได้กำ�หนดข้อยกเว้นจ�กก�รคุ้มครองสิทธิบัตร ในกรณี

ต่�งๆ ยกตัวอย่�งเช่นเจ้�ของสิทธิแกล้งไม่ผลิตสินค้�ออกสู่ตล�ดซ่ึงคว�มตกลงฯ อนุญ�ตให้รัฐบ�ลของ 

ประเทศสม�ชิกส�ม�รถประก�ศใช้ม�ตรก�รบังคับใช้สิทธิ (compulsory licences) เพื่อให้ผู้ผลิตร�ยอื่น

ส�ม�รถทำ�ก�รผลิตหรือใช้สินค้�ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มคุ้มครองสิทธิบัตรได้ประเด็นที่มีก�รหยิบยกขึ้นอย่�ง 

แพร่หล�ยและกล�ยเป็นประเด็นสำ�คัญในช่วงที่ผ่�นม� คือ เรื่องก�รปกป้องสิทธิบัตรย�กับโอก�สในก�ร 

เข้�ถึงย�ของผู้ป่วยในประเทศย�กจน ซ่ึงเป็นกรณีตัวอย่�งที่ประเทศต่�งๆ รวมถึงไทยประก�ศใช้ CL  

เพื่อผลประโยชน์ส�ธ�รณะ โดยก�รประชุมของรัฐมนตรีองค์ก�รก�รค้�โลกเมื่อเดือนพฤศจิก�ยน ๒๕๔๓ 

(ค.ศ. ๒๐๐๑) ได้มีก�รออกแถลงก�รณ์พิเศษระบุว่�คว�มตกลง TRIPS “ไม่ได้” และ “ไม่ควร” กีดกัน

ประเทศสม�ชกิจ�กก�รใชม้�ตรก�รเพือ่ปกปอ้งประโยชนด์�้นสขุภ�พของส�ธ�รณะซึง่เปน็ก�รยำ�้ว�่ประเทศ

สม�ชิกส�ม�รถใช้คว�มยืดหยุ่นที่มีภ�ยใต้คว�มตกลง TRIPS ได้ นอกจ�กนี้ยังมีก�รขย�ยระยะเวล� 

ก�รยกเว้นก�รคุ้มครองสิทธิบัตรย�ในประเทศพัฒน�น้อยที่สุดออกไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ ๓๐ 

สิงห�คม ๒๕๔๕ ยังได้ตกลงยอมรับหลักก�รยกเว้นให้ประเทศที่ไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รผลิตย� ให้มีคว�ม

ยืดหยุ่นในก�รส�ม�รถนำ�เข้�ย�ที่ผลิตภ�ยใต้ก�รใช้ม�ตรก�ร CL ได้อีกด้วยด้วย
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183บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๖) ก�รออกแบบวงจรรวม (Integrated circuits layout-designs) ก�รคุ้มครองก�รออกแบบ

วงจรรวม (“topographies”) ภ�ยใต้คว�มตกลง TRIPS มีพ้ืนฐ�นม�จ�ก Washington Treaty on 

Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ WIPO โดยคว�มตกลง TRIPS 

ได้เพิ่มเติมอ�ยุของก�รป้องกันเป็นระยะเวล�อย่�งน้อย ๑๐ ปี

๗) ข้อมูลท่ีไม่ได้ถูกเปิดเผยรวมถึงคว�มลับท�งก�รค้� (Undisclosed information and 

trade secrets) คว�มลับท�งก�รค้�และข้อมูลอื่นๆ ที่ถือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกไม่เปิดเผยซึ่งมีมูลค่� 

ในเชิงพ�ณิชย์จะถูกปกป้องจ�กก�รละเมิดสิทธิและพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็นธรรรมอย่�งไรก็ดี

มีเงื่อนไขที่เจ้�ของสิทธิจะต้องดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับหลักก�รเร่ืองก�รเก็บรักษ�คว�มลับ ยกตัวอย่�ง

กรณีผลก�รทดลองที่ผู้ผลิตยื่นต่อรัฐบ�ลเพื่อขออนุญ�ตผลิตย�ชนิดใหม่ หรือผลิตส�รเคมีด้�นก�รเกษตรจะ

ต้องได้รับก�รปกป้องจ�กพฤติกรรมท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรม

๖. พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (Nagoya Protocol on 

Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from 

their Utilization to the Convention on Biological Diversity) 

พิธีส�รน�โงย� เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ กำ�หนดให้มีก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมอย่�งเท่�เทียมและยุติธรรม 

และสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดในก�รเข้�ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ของอนุสัญญ�ฯ อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ได้รับก�รรับรองในก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ สมัย

ที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๙ ตุล�คม ๒๕๕๓ ณ เมืองน�โงย� ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นม�ตรก�รระหว่�งประเทศ

ที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อทรัพย�กรพันธุกรรม และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย�กรพันธุกรรม 

เน่ืองจ�กมุ่งคุ้มครองถึงก�รเข้�ถึงทรัพย�กรท�งพันธุกรรม (ไม่รวมทรัพย�กรพันธุกรรมมนุษย์) และ 

ก�รแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รใช้ทรัพย�กรนั้นอย่�งเท่�เทียมและยุติธรรม ไม่ว่�จะเป็นผลประโยชน์

ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ต�ม ซึ่งมีหลักก�รสำ�คัญในก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรอย่�งเท่�

เทียมและยุติธรรม บนพื้นฐ�นของ “สิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพย�กรธรรมช�ติ” 

พิธีส�รน�โงย� มีส�ระสำ�คัญ ประกอบด้วย ๑) ก�รกำ�หนดกรอบแนวท�ง ก�รแบ่งปันผล

ประโยชน์ ๒) คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในก�รเสริมสร้�งสมรรถนะก�รดำ�เนินง�นของประเทศ 

กำ�ลังพัฒน� ทั้งด้�นองค์คว�มรู้ และคว�มต้องก�รท�งก�รเงิน ๓) ก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมอย่�งยั่งยืน 

๔) ก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรม ๕) กลไกก�รแบ่งปันผลประโยชน์พหุภ�คีระดับโลก ๖) กลไกก�ร 

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร ๗) ก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรม ๘) ก�รปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๙) คว�มร่วมมือกรณีข้�มแดน ๑๐) ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
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184 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ลักษณะเด่นของพิธีส�รน�โงย� ได้กำ�หนดให้ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเข้�ม�มี 

ส่วนร่วมในกระบวนก�รต่�งๆ เช่น ก�รให้ข้อมูล ก�รให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รใช้ภูมิปัญญ�นั้นๆ เป็นต้น  

รวมทั้งกำ�หนดให้สตรีมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

๗. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์   

(Convention on international Trade-in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  

หรือ เรียกอีกอย่�งหนึ่งว่� อนุสัญญ�วอชิงตัน (Washington Convention) ประเทศไทยเป็นสม�ชิกลำ�ดับ 

๘๐ โดยลงน�มรับรองอนุสัญญ�ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้สัตย�บันในวันที่ ๒๑ มกร�คม ๒๕๒๖ อนุสัญญ�

มีวัตถุประสงค์สำ�คัญ คือ ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรสัตว์ป่�และพืชป่�ในโลกเพ่ือประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ช�ติ

โดยเน้นทรัพย�กรสัตว์ป่�และพืชป่�ท่ีใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีก�รคุกค�ม ทำ�ให้มีปริม�ณร่อยหรอจนอ�จเป็น

เหตุให้สูญพันธุ์ วิธีก�รอนุรักษ์ของ CITES ได้แก่ ก�รสร้�งเครือข่�ยทั่วโลกในก�รควบคุมก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่� พืชป่� และผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ควบคุมก�รค้�ภ�ยในประเทศ 

สำ�หรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species)

คณะกรรมก�ร CITES  ประจำ�ประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน้�ที่ 

ดำ�เนินก�รในกิจกรรมต่�งๆ และให้คำ�ปรึกษ�แก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญ� CITES ซึ่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับง�นของ CITES ในประเทศไทย  

โดยมอบหม�ยให้ส่วนร�ชก�รที่มีหน้�ที่โดยตรงในก�รดูแลชนิดพันธุ์ที่ CITES ควบคุม กล่�วคือ สัตว์ป่�  

พืชป่� ของป่� ให้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของกรมป่�ไม้ พืชอยู่ในคว�มรับผิดชอบของกรมวิช�ก�รเกษตร  

และสัตว์นำ้� ให้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของกรมประมง ปัจจุบันก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร

สัตว์ป่� เพื่อมิให้ประช�กรของสัตว์ป่�ลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์ไป กรมป่�ไม้ได้ดำ�เนินก�รร่วมมือและ 

ประส�นง�นกบัน�น�ช�ตใินก�รอนรุกัษ์สัตวป์�่ และดำ�เนนิง�นด้�นก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มโดยไดจ้ดัตัง้

ด่�นตรวจสัตว์ป่�ขึ้นที่ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ ท่�เรือและจุดตรวจต�มแนวช�ยแดน จำ�นวน ๔๙ ด่�น  

เพื่อป้องกันก�รลักลอบก�รค้� ก�รนำ�เข้� ก�รส่งออกและนำ�ผ่�นแดนซึ่งสัตว์ป่�ที่กระทำ�ผิดพระร�ชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕ 

CITES เริ่มมีขึ้นเมื่อสหพันธ์ระหว่�งประเทศเพ่ือก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติและทรัพย�กรธรรมช�ติ 

หรือ IUCN ได้จัดก�รประชุมน�น�ช�ติขึ้น ในปี ๒๕๑๖ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อร่�งอนุสัญญ� CITES ขึ้น  

มีประเทศเข้�ร่วมประชุม ๘๓ ประเทศ รวมทั้งตัวแทนจ�กประเทศไทย โดยมีผู้ลงน�มรับรองอนุสัญญ� 

ฉบับนี้ทันที ๒๑ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ IUCN ได้จัดตั้งสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร CITES ขึ้น ทำ�หน้�ที่

บริห�รอนุสัญญ�ฉบับนี้ ภ�ยใต้ก�รดูแลของ IUCN   มีสำ�นักง�น ณ เมืองเจนีว� ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

มีสม�ชิกกว่� ๑๔๐ ประเทศ โดยสม�ชิกจะต้องจ่�ยเงินอุดหนุนร�ยปีเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�น 
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185บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ของสำ�นักเลข�ธิก�ร CITES สำ�หรับประเทศไทยนั้น กรมป่�ไม้เป็นผู้ขอตั้งงบประม�ณเงินอุดหนุน CITES 

โดยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘ ประเทศไทยต้องจ่�ยเงินปีละ ๑๑๒,๐๐๐ บ�ท ให้กับ CITES

ในด้�นโครงสร้�งของ CITES ประกอบด้วย

๑) สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร CITES มีหน้�ที่ในก�รจัดประชุมใหญ่สม�ชิกอนุสัญญ�ฯ และ 

อำ�นวยคว�มสะดวกแก่สม�ชิกในก�รประชุม รวมทั้งทำ�หน้�ที่ต�มม�ตร� ๑๕ และม�ตร� ๑๖  

แห่งอนุสัญญ�ฯ

๒) คณะกรรม�ธิก�รประจำ� มีหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รให้คำ�แนะนำ�แก่สำ�นักเลข�ธิก�ร CITES  

ในก�รบริห�รจัดก�รต�มอนุสัญญ�ฯ ประกอบด้วยบุคคล ๙ คน ได้แก่ ผู้แทนจ�ก ๖ ภูมิภ�คหลัก  

(Six major geographic region) ของ CITES เลือกตั้งโดยสม�ชิกในแต่ละภูมิภ�ค มีว�ระก�รปฏิบัติง�น 

๒ สมัยประชุมใหญ่ส�มัญ ได้แก่ แอฟริก� เอเซีย อเมริก�ใต้ ยุโรป อเมริก�เหนือ Oceania รวม ๖ คน 

ประเทศผู้สนับสนุน (Depositary Government) ๑ คน ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นกรรม�ธิก�รถ�วร 

พร้อมด้วยประเทศเจ้�ภ�พก�รประชุมใหญ่สม�ชิก CITES  ในครั้งที่ผ่�นม�และครั้งต่อไป รวม ๒ คน ซึ่งมี

ว�ระก�รปฏิบัติง�น ๒ สมัย ก�รประชุมใหญ่ส�มัญเช่นกัน สำ�หรับประธ�นและรองประธ�นกรรม�ธิก�รให้

เลือกจ�กผู้แทน ๖ ภูมิภ�คหลัก ดังกล่�วข้�งต้น และผู้แทน ๖ ภูมิภ�คเท่�นั้นที่มีสิทธิออกเสียง ห�กเสียง

เท่�กันผู้แทนจ�กประเทศผู้สนับสนุน จะเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

๓) คณะกรรม�ธิก�รด้�นก�รสัตว์ (Animal Committee) สำ�นักเลข�ธิก�ร CITES เป็น

กรรมก�รด้�นวิช�ก�รคอยตรวจตร�ควบคุมปริม�ณก�รค้�สัตว์ป่� พิจ�รณ�เพิ่ม-ลดบัญชีสัตว์ป่� ตรวจสอบ

สภ�วะใกล้จะสูญพันธุ์ของสัตว์ป่� ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจ�ก ๖ ภูมิภ�คหลัก 

๔) คณะกรรม�ธิก�รด้�นพืช (Plant Committee) มีหน้�ที่คล้�ยคณะกรรม�ธิก�ร ด้�นสัตว์ 

แต่เป็นด้�นพืช ประกอบด้วยผู้แทนจ�ก ๖ ภูมิภ�คหลักเช่นกัน

๕) คณะกรรม�ธิก�รจัดทำ�คู่มือจำ�แนกพันธุ์ (Identification Manual Committee) มีหน้�ที่

จัดทำ�คู่มือจำ�แนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่� พืชป่� สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติก�รของประเทศสม�ชิกใช้เป็นคู่มือใน

ก�รออกใบอนุญ�ต ประกอบด้วยกรรมก�รอ�ส�สมัคร

๖) คณะกรรม�ธกิ�รกำ�หนดชือ่วทิย�ศ�สตร ์(Nomenciature Committee) มหีน�้ทีพ่จิ�รณ�

ชื่อวิทย�ศ�สตร์ของ พืชป่� สัตว์ป่�ใน Appendix I-II-III ประกอบด้วยกรรมก�รอ�ส�สมัคร 

โดยสม�ชิก CITES มีหน้�ที่

 (๑) กำ�หนดม�ตรก�รในก�รบังคับใช้อนุสัญญ� CITES มิให้มีก�รค้�สัตว์ป่� พืชป่�ท่ีผิด

ระเบยีบอนสุญัญ�ฯ โดยมมี�ตรก�รลงโทษผู้ค�้ ผู้ครอบครอง ริบของกล�งและส่งของกล�งกลับแหล่งกำ�เนดิ 

กรณีที่ทร�บถึงถิ่นกำ�เนิด

 (๒) ตั้งด่�นตรวจสัตว์ป่� พืชป่�ระหว่�งประเทศ เพื่อควบคุมและตรวจสอบก�รค้�สัตว์ป่� 

พืชป่� และก�รขนส่งที่ปลอดภัยต�มระเบียบอนุสัญญ� CITES
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186 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๓) สง่ร�ยง�นประจำ�ป ี(Annual Report) เกีย่วกบัสถติิก�รค�้สัตวป์�่ พืชป�่ของประเทศ

ตนแกสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร CITES

 (๔) จัดตั้งคณะทำ�ง�นฝ่�ยปฏิบัติก�ร (Management Authority) และคณะทำ�ง�น 

ฝ่�ยวิทย�ก�ร (Scientific Authority)  ประจำ�ประเทศ เพื่อควบคุมก�รค้�สัตว์ป่� พืชป่�

 (๕) มีสิทธิเสนอขอเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ในบัญชี Appendix I-II-III ให้ภ�คีพิจ�รณ�

ในก�รบริห�รระบบก�รควบคุมกำ�กับของ CITES  พบว่� ก�รค้�สัตว์ป่� พืชป่�และผลิตภัณฑ์

ระหว่�งประเทศจะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญ�ต (Permit) หม�ยถึงสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ CITES ควบคุม

ต้องมีใบอนุญ�ตในก�ร ๑) นำ�เข้� (Import) ๒) ส่งออก (Export) ๓) นำ�ผ่�น (Transit) และ ๔) ส่งกลับ

ออกไป (Re-export)

๘. อนุสัญญาว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the 

safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) 

องคก์�รศกึษ�วทิย�ศ�สตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประช�ช�ต ิ(ยเูนสโก) ในก�รประชมุสมยัส�มัญ 

ครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุล�คม ๒๕๔๖ ได้รับรองอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รสงวนรักษ�มรดกวัฒนธรรม 

ที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) โดยอนุสัญญ�

ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้อย่�งสมบูรณ์ เม่ือวันที่ ๒๐ เมษ�ยน ๒๕๔๙ ต�มเง่ือนไขข้อ ๓๔ ที่กำ�หนดให้มี 

ประเทศสมัครเป็นภ�คี ครบ ๓๐ ประเทศ โดยประเทศในสม�ชิกอ�เซียน ได้เข้�เป็นภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�ฯ 

แล้วจำ�นวน ๖ ประเทศ ยกเว้นประเทศพม่� สิงคโปร์ ม�เลเซีย ไทย ดังนั้น ห�กประเทศไทยไม่รีบเข้�เป็น

ภ�คีสม�ชิกของอนุสัญญ�ฉบับนี้ จะทำ�ให้เสียโอก�สในเวทีน�น�ช�ติด้�นต่�งๆ ได้

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�ร และ

กำ�กับกฎหม�ยเฉพ�ะ (sui generis) คือ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีหน้�ท่ีในก�รรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย  

และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่หรือเปน็เนือ้เร่ืองเดียวกนัจนแยกไมอ่อก

จ�กมรดกภมูปิญัญ�ท�งวฒันธรรม จงึสมควรเข�้เปน็ภ�คอีนสัุญญ�ว�่ด้วยก�รสงวนรักษ�มรดกวฒันธรรมที่

จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) เนื่องจ�ก

ประเทศไทย มคีว�มสำ�คญัด�้นสงัคมวฒันธรรม และมรดกภมูปิญัญ�อนัทรงคณุค�่ม�กม�ยสบืทอดม�ย�วน�น

จ�กรุ่นสู่รุ่น

ก�รเป็นภ�คีฯ ดังกล่�ว จะมีสิทธิได้รับก�รคุ้มครองท�งมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได้ มีม�ตรก�รกลไกในก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง เข้�ถึงและนำ�ไปสู่ก�รตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในก�รใช้

มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมอย่�งยั่งยืน เป็นก�รช่วยเสริมให้ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคว�มเข้มข้นม�กขึ้น 

โดยกระทรวงวัฒนธรรม อยู่ระหว่�ง (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติปกป้องมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม พ.ศ... 
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187บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

อ�จใช้แนวคิด/รูปแบบ/กลไก ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแนวท�งดำ�เนินก�รในอน�คต

สถ�นก�รณ์ของกฎหม�ยระหว่�งประเทศดังกล่�ว เป็นกรอบในก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยของ 

ก�รพัฒน�กฎหม�ยภ�ยในประเทศ เพื่อพิจ�รณ�ยกร่�ง จัดทำ� พัฒน� ปรับปรุงหรือแก้ไขม�ตรก�ร 

และกลไกท�งกฎหม�ยภ�ยในประเทศให้มีประสิทธิภ�พในก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง และสอดคล้องทิศท�ง

เดียวกันต�มคว�มเหม�ะสมและสถ�นก�รณ์ปัจจุบันต่อไป

๖.๓	ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรี	 FTA	ต่อการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์

พื้นบ้�นของประเทศไทย นับเป็นระบบก�รแพทย์ของประช�ชนบนผืนแผ่นดินไทยที่มีคว�มสำ�คัญและมี

ศักยภ�พในเชิงบริห�รจัดก�รต่อระบบสุขภ�พได้เป็นอย่�งดีทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม

และระบบบริก�รสุขภ�พของประเทศ กล่�วคือ ส�ม�รถก้�วสู่ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบ�ยและมี

พืน้ทีแ่ขง่ขนัสำ�หรบัพฒัน�สูก่�รยอมรบัในระดบัส�กล ภ�ยใตส้ถ�นก�รณค์ว�มตกลงเขตก�รค้�เสรกีบัน�น�

ประเทศทั้งในรูปแบบพหุภ�คี ไตรภ�คี หรือระดับภูมิภ�ค เป็นต้น 

คว�มสำ�คัญ คุณค่� และอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของไทยหรือของชนช�ติใดใน

โลกล้วนแต่มีคว�มโดดเด่นหล�กหล�ยแตกต่�งกันไปต�มบริบทท�งสังคม เศรษฐกิจ ก�รเมือง สิ่งแวดล้อม 

หรือนโยบ�ย และที่มีลักษณะสอดคล้องร่วมกันทุกประเทศนั่นคือ ก�รได้รับก�รยอมรับระดับหนึ่งในชนช�ติ 

ทัง้แบบไมเ่ป็นท�งก�รในระดบัปัจเจกหรอืระดบัครอบครวัต�มวถิชีวีติทีไ่ดม้กี�รสัง่สมจ�กประสบก�รณใ์ชจ้รงิ

ม�ย�วน�นพอควร และมีก�รสืบทอด (ถ่�ยทอด) จ�กรุ่นสู่รุ่น ทั้งได้บันทึกและไม่ได้บันทึก มีหลักฐ�นวัตถุ

ธรรมจับต้องได้บ้�งไม่ได้บ้�ง หรือมีก�รบอกเล่�สืบต่อกล่�วข�นเชิงน�มธรรมก็ม�กม�ย

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร เพื่อให้เกิดก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ดังกล่�วอย่�งมีประสิทธิภ�พ จึง

ไม่ใช่เรื่องง่�ยนักสำ�หรับรัฐบ�ลของแต่ละประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศไทยภ�ยใต้บริบทคว�ม

เคลือ่นไหวท�งก�รเมอืงคอ่นข�้งรนุแรง แมว้�่จะมกีฎหม�ยเฉพ�ะเพ่ือก�รคุม้ครองภมูปิญัญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิ 

อย่�งชัดเจน แต่อุปสรรคและข้อจำ�กัดของกลไกขับเคลื่อนที่ต้องเร่งรัดแก้ไขและขจัดออกไป ควบคู่ไปกับก�ร

คุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมภ�ยใต้ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ� โดยอ�ศัยกลไกระบบกฎหม�ยระดับ

น�น�ช�ติก็อ�จเป็นอีกแนวท�งหนึ่ง แต่กระบวนก�รจัดก�รภ�ยในประเทศต้องมีศักยภ�พเข็มแข็งเพียงพอ 

ทั้งก�รสร้�งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนักแก่ประช�ชนในช�ติ ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ยชื่อที่อยู่

แสดงตัวตนของภูมิปัญญ�แต่ละส�ข�/ร�ยก�ร ก�รสร้�งระบบฐ�นข้อมูลรองรับเพื่อแสดงคว�มเป็นตัวตน

ภ�ยในอ�ณ�เขตประเทศไทย รวมไปถึงก�รสร้�งม�ตรก�รท�งกฎหม�ยภ�ยในประเทศที่ส�ม�รถต่อสู้และ

แขง่ขนัได ้และม�ตรก�รนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบส�กล สะทอ้นกลไกบรหิ�รจดัก�รคอ่นข�้งยุง่ย�กซับซอ้น
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188 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ก�รเตรียมก�รของประเทศไทยในฐ�นะท่ีเป็นประเทศสม�ชิกขององค์ก�รระหว่�งประเทศ 

หล�กหล�ยองค์ก�ร เช่น องค์ก�รอน�มัยโลก องค์ก�รก�รค้�โลก องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก ฯลฯ 

และที่มีคว�มสำ�คัญเกี่ยวข้องกับระบบก�รจัดก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิม ได้แก่ องค์ก�ร 

ทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก และองค์ก�รก�รค้�โลกเกี่ยวกับก�รสร้�งกลไกก�รเปิดเขตก�รค้�เสรี FTA  

ในระดับภูมิภ�ค 

ประเทศไทย ในฐ�นะประเทศที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ของฐ�นภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิมและ

ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พจำ�นวนม�ก จำ�เป็นต้องสร้�งกลไกและคว�มตระหนักรู้เท่�ทันให้กับ

ระบบรัฐ ภ�คประช�ชน และสังคมโดยรวม ได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ดั้งเดิม

ในระดับส�กล โดยเฉพ�ะก�รออกกฎหม�ยภ�ยใน รองรับสถ�นก�รณ์ภ�ยใต้คณะกรรมก�ร WIPO IGC 

ขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลกที่ได้ยกร่�งบทบัญญัติว่�ด้วยก�รคุ้มครององค์คว�มรู้ด้ังเดิมเกี่ยวกับ 

ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ดั้งเดิมหรือองค์คว�มรู้ดั้งเดิม ทรัพย�กรพันธุกรรม และก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ในก�รประชุม WIPO IGC ห�กร่�งบทบัญญัติว่�ด้วยก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ด้ังเดิมได้พัฒน�เป็น 

ข้อตกลงระหว่�งประเทศ ก็มีแนวโน้มว่�ประเทศไทยจะให้ก�รลงน�มรับรองในข้อตกลงระหว่�งประเทศ 

ดังกล่�ว ก็จะเป็นกรอบสำ�คัญในก�รพัฒน�กฎหม�ยภ�ยในของแต่ละประเทศ กรณีประเทศไทยมีพันธกรณี

ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติ�มและห�กมคีว�มจำ�เปน็อ�จจะต้องแกไ้ขกฎหม�ยทีม่อียูห่รือตร�กฎหม�ยใหมเ่พ่ือบัญญตัิ

ให้ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมต�มพันธกรณีที่เกี่ยวข้องดังกล่�วด้วย

อย่�งไรก็ต�ม ก็ไม่น่�กังวลนัก เนื่องจ�กประเทศไทยมีระบบกฎหม�ยเฉพ�ะรองรับก�รคุ้มครอง

ภูมิปญัญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิของประเทศ และยงัมรีะบบกฎหม�ยภ�ยใตร้ะบบทรพัยส์นิท�งปญัญ�ทีม่ศีกัยภ�พ

เพยีงพอ ห�กมกี�รเปิดเขตก�รค�้เสรข้ึีน ประเทศไทย มกี�รเตรยีมคว�มพรอ้มทัง้ด้�นระบบฐ�นขอ้มลูอ�้งองิ 

ตรวจสอบ ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ยก�รสมบัติและทรัพย�กรของประเทศ มีก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและ

คว�มตระหนกัในก�รสงวนรกัษ�ร�ยก�รภมูปิญัญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิของช�ตไิวเ้ฉพ�ะสำ�หรบั คนในช�ตเิท�่นัน้ 

ห�กกรณีมีม�ตรก�รต่�งตอบแทนในภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมต�มบทบัญญัติ ก็อ�จเป็นกรณีเฉพ�ะที่จะ

ต้องศึกษ�วิเคร�ะห์จุดเด่น-จุดด้อย หรือได้รับคว�มเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่�ยในน�มภ�ครัฐ 

จุดแข็งเชิงนโยบ�ยและโครงสร้�งรองรับ รัฐบ�ลได้จัดให้มีคณะกรรมก�รนโยบ�ยทรัพย์สินท�ง

ปญัญ�แหง่ช�ต ิคณะอนกุรรมก�รและคณะทำ�ง�นทีเ่กีย่วขอ้งโดยน�ยกรัฐมนตรีได้ลงน�มระเบยีบสำ�นกัน�ยก

รัฐมนตรีว่�ด้วยคณะกรรมก�รนโยบ�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงห�คม 

๒๕๕๕ โดยระเบียบดังกล่�วมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กันย�ยน ๒๕๕๕ คณะกรรมก�รต�มระเบียบ 

ดังกล่�ว มีน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นกรรมก�ร มีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ๑๘ หน่วยง�น และมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งน�ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมก�ร โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เป็นกรรมก�ร

และเลข�นุก�ร มีอำ�น�จหน้�ที่ กำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกันและปร�บปร�มก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งในและต่�งประเทศ 
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189บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รฯ และคณะทำ�ง�นฯ ที่เกี่ยวข้อง

๑) คณะอนุกรรมก�รศูนย์ปฏิบัติก�รป้องปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ  

ต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�รฯ ที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

พ�ณชิยห์รอืรฐัมนตรชีว่ยว�่ก�รกระทรวงพ�ณชิยท์ีรั่ฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงพ�ณชิยม์อบหม�ยเปน็ประธ�น

อนุกรรมก�ร และอธิบดีกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร และมีผู้แทนจ�ก  

๒๕ หน่วยง�น มีอำ�น�จหน้�ที่ กำ�หนดแผนปฏิบัติก�รหรือม�ตรก�รในก�รป้องปร�มก�รละเมิดทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�ให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์หรือนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รนโยบ�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ

กำ�หนด

๒) คณะอนุกรรมก�รเตรียมก�รประชุม WIPO Intergovernmental Committee on 

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO 

IGC) ต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�รฯ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รต่�งประเทศ เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร และผู้แทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

๓) คณะอนุกรรมก�รปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้�นภูมิปัญญ� ทรัพย�กรชีวภ�พ และ

วัฒนธรรมไทย ต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�รฯ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร และผู้แทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

๔) คณะทำ�ง�นติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ทรัพย์สินท�งปัญญ� 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�รฯ ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร และผู้แทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

นอกจ�กนี้ คณะอนุกรรมก�รศูนย์ปฏิบัติก�รป้องปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ 

(ศปช.) ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�ง�นฯ ดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจต่�งๆ รวม ๖ คณะ ได้แก่

๑) คณะทำ�ง�นสืบสวนและปร�บปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� 

๒) คณะทำ�ง�นบูรณ�ก�รในก�รบังคับใช้กฎหม�ย 

๓) คณะทำ�ง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รละเมดิทรพัยส์นิท�งปญัญ�บนเครอืข�่ยอนิเตอรเ์นต็

๔) คณะทำ�ง�นเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รปร�บปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�

๕) คณะทำ�ง�นรณรงคป์ระช�สัมพันธเ์พ่ือปลูกจิตสำ�นกึในก�รเค�รพสิทธใินทรัพยสิ์นท�งปัญญ�

๖) คณะทำ�ง�นฟื้นฟูและเยียวย�ผู้ประกอบธุรกิจร�ยย่อย

โดยมีส่วนร�ชก�ร/หน่วยง�น/องค์ก�รที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข ได้มอบหม�ยให้ 

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกที่มีพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�  

ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในคว�มรับผิดชอบ เนื่องจ�กภ�รกิจดังกล่�ว มีคว�มสำ�คัญเกี่ยวข้อง

กับก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้�ระวังและป้องปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ทรัพย�กรชีวภ�พ/สมุนไพร 

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ม�ตรก�รกลไกดังกล่�ว นับเป็นเครื่องมือสำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รเตรียม 

ก�รรองรับประช�คมอ�เซียน โดยเชี่อมั่นว่�จะเกิดผลกระทบด้�นบวกต่อประเทศไทย ทั้งในด้�นนโยบ�ย 

และทิศท�งยุทธศ�สตร์ แผนดำ�เนินก�รเชิงรุกแบบบูรณ�ก�ร และก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและ 
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190 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

คว�มเข้มแข็งแก่ประช�ชนและสังคมตลอดจนกระแสก�รสื่อส�รโลกไร้พรมแดน ผลจ�กคว�มตกลง 

เขตก�รค�้เสรท่ีีเกดิข้ึนท่ัวโลก จงึเป็นสถ�นก�รณท์ีท่กุประเทศต้องสร�้งคว�มรู ้คว�มตระหนกัแกค่นในสงัคม 

พร้อมกับก�รแข่งขันรอบด้�น และที่สำ�คัญบริบทก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิม ในสถ�นก�รณ์

คว�มตกลงเขตก�รค้�เสรี ประเทศไทยต้องเร่งรัดก�รสร้�งและพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์

ดั้งเดิมของตนเอง เพื่อประโยชน์ในก�รอ้�งอิงท�งวิช�ก�ร ตรวจสอบและวิเคร�ะห์พิสูจน์ต�มเจตน�ของ

กฎหม�ยต่อไป 

รัฐบ�ลปัจจุบันมีแนวโน้มหรือท่�ที่ที่จะให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจ�กคว�มตกลงเขต

ก�รค้�เสรี พิจ�รณ�ถึงคว�มคุ้มค่� จุดดี-จุดด้อยอย่�งรอบคอบในก�รรับฟังคว�มเห็นภ�คส่วนต่�งๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น 

๑) กรณีคว�มร่วมมือไทยกับบ�ห์เรนและก�ต�ร์ในคว�มร่วมมือด้�นส�ธ�รณสุข ในกรอบผล

ก�รห�รอืรว่มระหว�่งรฐัมนตรไีทยกบัรฐัมนตรีบ�หเ์รนหแ์ละก�ต�ร์ เมือ่ปพี.ศ. ๒๕๕๕ โดยมสี�ข�คว�มรว่ม

มือถึง ๗ ส�ข�

๒) กรณีก�รเจรจ�คว�มตกลงก�รค้�เสรีไทย-สหภ�พยุโรป โดยมีกรอบเจรจ� ๔ ด้�น ได้แก่ 

๑) ก�รคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ� ๒) ย�และเวชภัณฑ์ ๓) ทรัพย�กรชีวภ�พและ ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น และ ๔) สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์

ท้ังกรอบเจรจ� ๔ ด้�น มีผลกระทบและมีคว�มสำ�คัญต่อประเทศไทยทั้งโดยตรงและโดย 

ท�งอ้อม กรณีดังกล่�วจำ�เป็นต้องสร้�งคว�มเข้�ใจและแสดงท่�ทีถึงร�ยก�รที่ขอสงวนไว้สำ�หรับประช�ชน

คนไทยเป็นสำ�คัญเท่�นั้น และท่�ทีต้องชัดเจนว่�รับได้ หรือรับได้ก็ดี หรือรับได้แบบมีเงื่อนไข หรือรับไม่ได้

เลยโดยเฉพ�ะประเดน็นยิ�ม สทิธใินทรพัยส์นิท�งปญัญ� ขอ้สงัเกตต�มพนัธกรณรีะหว�่งประเทศ ม�ตรก�ร

ป้องปร�มก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�และเครื่องหม�ยก�รค้� โดยเฉพ�ะภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิม 

ของประเทศ รวมท้ังกลไกก�รดำ�เนินก�รบังคับใช้กฎหม�ยภ�ยในประเทศสอดคล้องกับระดับก�รพัฒน�

ประเทศ

๓) กรณีกรอบเจรจ�ตกลงคว�มร่วมมือด้�นทรัพยสินท�งปัญญ� ไทยกับเปรู 

ส�ธ�รณรัฐเปรู เป็นประเทศที่มีระดับก�รพัฒน�กฎหม�ยเฉพ�ะชัดเจนเป็นรูปธรรมรวดเร็วม�ก

จนถึงระดับก�รบังคับใช้กฎหม�ยคุ้มครองทรัพย�กรชีวภ�พถึงระดับโมเลกุลหรืออนุภ�ค แม้ว่�ในคว�มเป็น

จริงเปรู เดินท�งม�เรียนรู้แลกเปลี่ยนและศึกษ�ข้อมูลจ�กกฎหม�ยของไทย

ในกรอบเจรจ�ดังกล่�ว ประเทศไทยจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบถึงเงื่อนไขข้อยืดหยุ่น  

ข้อปฏิบัติ ผลได้ผลเสีย ทั้งนี้ก�รตัดสินใจดังกล่�วของผู้มีอำ�น�จ บนพื้นฐ�นข้อมูลชัดเจน

อย่�งไรก็ต�ม ในก�รจัดทำ�หรือจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่�งรอบด้�นเพื่อใช้ประกอบในก�ร

กำ�หนดท่�ทีเจรจ� ได้แก่ ๑) คว�มเป็นไปได้และก�รดำ�เนินก�รในก�รทำ�ข้อตกลง ๒) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหม�ยถิ่นเนิดสินค้� ๓) เรื่องที่ไทยรับได้หรือต้องก�รคว�มยืดหยุ่นในข้อบทเจรจ� ๔) แนวท�งก�รเปิด

เสรกี�รลงทุนด�้นก�รเกษตรและธรุกจิบรกิ�ร ทีไ่ทยจะรบัเปน็ผูร้บัก�รลงทนุหรอืผูล้งทนุ และทีส่ำ�คญัรฐับ�ล

ต้องสร้�งคว�มเข้มแข็งภ�ยในให้ส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับส�กล สินค้�ดีคุณภ�พดี บริก�รแบบไทยก้�วไกล
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191บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ในระดับโลก นั่นคือคำ�ตอบคว�มตกลงก�รเปิดเขตก�รค้�เสรีจะมีผลกระทบอย่�งไรกับกิจกรรมต่�งๆ  

ของไทย 

๖.๔	ผลกระทบของ	ASEAN	HARMONIZATION	 
ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม

ปจัจบุนัหล�ยประเทศไดใ้ชท้รพัยส์นิท�งปญัญ�และเทคโนโลยเีปน็พืน้ฐ�นในก�รพฒัน�ศกัยภ�พ

ในก�รแข่งขันและสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศ ซ่ึงไทยในฐ�นะท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพ�ก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศจำ�เปน็ตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัสถ�นก�รณแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย�่งรวดเรว็ โดยก�รพัฒน�

ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ�ให้มีคว�มก้�วหน้�ทันสมัย และส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สิน 

ท�งปญัญ�ม�พฒัน�เป็นสนิค�้และบรกิ�รทีม่คีว�มหล�กหล�ยและเสรมิสร�้งคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของ

ประเทศในเวทีโลกภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ทรัพย์สินท�งปัญญ� พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของไทยส�ข�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์

พื้นบ้�น ก�รแพทย์ท้องถิ่น ก�รแพทย์ชนเผ่� และก�รใช้สมุนไพร จึงกล�ยเป็นต้นนำ้�ของวัตถุดิบที่มี 

คว�มสำ�คัญ เป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ต่อยอด โดยใช้เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก�รจัดทำ�หรือก�รนำ�ไป

ใช้ต�มแบบวิถีดั้งเดิมท�งสังคมวัฒนธรรมยังมีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นเช่นเดียวกัน ต�มกรอบภ�รกิจและ

ยุทธศ�สตร์

กรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก กระทรวงส�ธ�รณสขุ เปน็หนว่ยง�นกำ�กบั 

ดแูล และรบัผดิชอบในก�รดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในส�ข�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�และเป็นฉบับเดียวในโลกที่ให้คว�ม

คุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของประเทศ เป็นระบบกฎหม�ยเฉพ�ะ (sui generis) ที่ได้ประก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ ๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๔๓ โดยมีก�รออกกฎหม�ยลำ�ดับรองและมีผลใช้บังคับแล้ว ๑๙ ฉบับ 

พระร�ชบัญญัติดังกล่�ว มีเจตน�รมณ์ในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย (ตำ�รับ 

หรือตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย) สมุนไพรและถิ่นกำ�เนิด และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ประกอบด้วย

๑) ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ได้แก่ ตำ�รับย�แผนไทย และตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย โดยมี

ก�รคุ้มครอง ๓ ระดับ คือ ๑) ตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทยหรือตำ�รับย�แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่�ใน

ท�งก�รแพทย์หรือก�รส�ธ�รณสุขเป็นพิเศษ เป็นภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยของช�ติ ๒) ตำ�ร�ก�รแพทย์

แผนไทยหรือตำ�รับย�แผนไทย ที่มีก�รใช้ประโยชน์กันอย่�งแพร่หล�ย เป็นภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

ทั่วไป ๓) ตำ�ร�ย�แผนไทยหรือตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

โดยจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ทั่วร�ชอ�ณ�จักร รองรับระบบก�ร 

จดทะเบียนสิทธิ เพื่อคุ้มครอง และเฝ้�ระวังภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย
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๒) สมุนไพรที่มีค่�ต่อก�รศึกษ�หรือวิจัย หรือมีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ หรืออ�จจะสูญพันธุ์ 

โดยจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสมุนไพร ที่อ�จเป็นสูตรตำ�รับย�แผนไทย ใช้ประโยชน์ในก�รตรวจสอบข้อมูลก�ร 

จดทะเบียนสิทธิ และเชื่อมโยงก�รจดสิทธิบัตร 

๓) ถิ่นกำ�เนิดของสมุนไพร (เขตอนุรักษ์/นอกเขตอนุรักษ์/ที่ดินเอกชน) ที่มีคว�มหล�กหล�ย

ระบบนิเวศ/สมุนไพร 

กรณีพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ ได้จัดทำ�แผนจัดก�รเพื่อคุ้มครองสมุนไพร เสนอขอคว�มเห็นชอบจ�ก 

คณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว ๒๗ พื้นที่ 

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ให้คว�มร่วมมือก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวข้อง

กับกับส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นหรือองค์ก�รต่�งๆ ภ�ยในประเทศสะท้อนแนวคิดเชิงบูรณ�ก�ร และมี 

ก�รประส�น/สนบัสนนุพฒัน�ระบบฐ�นขอ้มลูบญัชทีรพัยส์นิหรอืสมบตัขิองประเทศไทย เพือ่ก�รอ�้งอิงและ

ใช้ประโยชน์ในอน�คต เช่น ระบบฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย (ตำ�รับ/ตำ�ร�ของช�ตหรือทั่วไป) 

ระบบฐ�นข้อมูลบุคล�กรด้�นก�รแพทย์แผนไทย (๗ กลุ่ม) ระบบฐ�นข้อมูลสมุนไพรที่มีคว�มสำ�คัญใช้ใน

ก�รอ้�งอิง ตรวจสอบไม่น้อยกว่� ๑,๐๐๐ ร�ยก�ร ระบบฐ�นข้อมูลในก�รจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

กลไกดังกล่�วเชื่อมโยงสู่นโยบ�ยและเป้�ประสงค์หลักของประเทศไทยและเวทีส�กลในระดับ

ภูมิภ�ค ก�รมุ่งสู่ประช�คม ASEAN ที่ถูกกำ�ชับ เน้นยำ้� กล่�วข�นถึงตลอดเวล� ทุกวงก�ร ทุกเวทีประชุม

สัมมน� รวมทั้งก�รเตรียมก�รต่�งๆ รองรับ ก�รจัดสรรทรัพย�กรและคว�มพร้อมต่�งๆ เพื่อให้เป้�หม�ย

ก�รรวมตัวกันของประช�คมอ�เซียน ๑๐ ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อ�จจะมีบวก ๑ หรือ

บวก ๒ หรือบวก ๓ หรือม�กว่�ต�มคว�มเหม�ะสม) มีคว�มสมบูรณ์ทั้งในด้�นก�รเพิ่มอำ�น�จต่อรองและ

ขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันกับภูมิภ�คอื่น โดยมีเป้�หม�ย ๓ ประช�คม ได้แก่ ๑) ประช�คมก�รเมืองและ

คว�มมั่นคงอ�เซียน ๒) ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ๓) ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน 

ข้อกังวลสำ�คัญภ�ยใต้บริบท ASEAN HARNONIZATION แต่ในคว�มเป็นจริงของสังคม พบว่� 

ต�่งคนต�่งอยู ่ต�่งคนต�่งทำ� รบัผดิชอบกฎหม�ยอย�่งนอ้ย ๑ ฉบบั ขบัเคล่ือนต�มเจตน�รมณข์องกฎหม�ย 

ต�มลักษณะเด่น บริบทท�งสังคมและวัฒนธรรมของ ช�ติพันธุ์ ขนบประเพณี ดังนั้นแนวท�งหรือรูปแบบ

บรูณก�รอย�่งสอดคลอ้งและกลมกลนืกนั จึงเปน็ไปได้ย�ก และอ�จเปน็ผลกระทบต่อบริบทก�รบริห�รจดัก�ร

คุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิม โดย

๑) ก�รรวมกลุ่มแบบประช�คมอ�เซียน นับเป็นเรื่องใหม่ในระดับภูมิภ�ค แต่ยังข�ดกลไกใน

ท�งปฏบิตัขิองแตล่ะประเทศ ซึง่ยงัไมเ่กดิขึน้ อยูใ่นระยะเตรียมก�รหรือเตรียมคว�มพร้อมด้�นต่�งๆ รองรบั

เกือบทั้งหมด 

๒) ก�รรวมกลุ่ม Liked Minded Country on an International Instrument for 

Protection of GR TK TCEs นบัเปน็ตวัอย�่งของก�รเตรียมก�รรองรับประช�คมอ�เซียนและยงัได้ประโยชน์

ของประเทศสม�ชิกอ�เซียนเกี่ยวกับท่�ทีหรือแนวท�งก�รทำ�ง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�และกลไก  

เพื่อประโยชน์ในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิม
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193บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๓) กลไกก�รประเมินสถ�นภ�พและศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรชีวภ�พและภูมิปัญญ�

ทอ้งถิน่ในเชงิเศรษฐกจิของประเทศไทย บนฐ�นก�รพฒัน�โดยใชเ้ทคโนโลยแีละภมูปิญัญ�ก�รแพทยพ์ืน้บ�้น

ของสังคมไทย เป็นท�งออกของผลกระทบจ�ก AEC โดยจำ�แนกกลุ่มก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พ 

ออกเป็น ๓ ระดับ ต�มระดับก�รผลิตและก�รใช้เทคโนโลยีก�รผลิต ดังนี้ 

 ๓.๑ กลุ่มก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พในระดับชุมชน (ระดับพ้ืนฐ�นเพ่ือก�รพึ่งพ�

ตนเอง) เป็นก�รผลติในครวัเรอืนเพือ่ใชบ้รโิภคหรอืจำ�หน�่ยโดยใชอ้งคค์ว�มรูแ้ละเทคโนโลยกี�รผลติพึง่ตนเอง

ทั้งหมด โดยมีลักษณะ หรือรูปแบบ กระบวนก�รผลิตจ�กก�รพัฒน�จ�กทรัพย�กรชีวภ�พโดยตรง  

เพื่อก�รพึ่งตนเองด้�นอ�ห�รและสุขภ�พในวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยนำ�ม�ใช้เป็นอ�ห�ร ย�รักษ�โรค 

เชื้อเพลิง ที่อยู่อ�ศัย หรือก�รเก็บห�ของป่�อื่นๆ เพื่อนำ�ไปข�ยเป็นร�ยได้ เช่น นำ้�ผึ้ง ครั่ง หว�ย ชุมชนที่

มีศักยภ�พเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐ�นอยู่ร�ยรอบพื้นที่ป่�ไม้ 

 ๓.๒ ก�รพัฒน�ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ก�รผลิตลักษณะนี้กระจ�ย

อยู่ทั่วไป โดยเฉพ�ะเรื่องก�รแพทย์ สมุนไพร พบว่� ประเทศไทยมีก�รใช้สมุนไพรเพื่อสุขภ�พ ประม�ณ 

๘๐๐-๑,๕๐๐ ชนิด ซึ่งมีก�รใช้สมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง โดยใช้ทั้งพืช สัตว์ หรือแร่ธ�ตุ เพื่อก�รดูแล

รักษ�สุขภ�พ ซึ่งเป็นก�รใช้ประโยชน์รูปแบบด้ังเดิมท่ีสุด ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก่ผู้ท่ีมีคว�มรู้เร่ืองสมุนไพร  

โดยเฉพ�ะแม่บ้�น หมอย�พื้นบ้�นในชุมชน หมอย�แผนโบร�ณ 

 ๓.๓ ก�รผลิตจ�กฐ�นชีวภ�พของวิส�หกิจชุมชน เป็นก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเพื่อพัฒน�สู่ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์ เป็นพัฒน�ก�รที่สำ�คัญและเป็นจุดเริ่มต้นของ 

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พของชุมชน ปัจจุบันก�รพัฒน�ของวิส�หกิจชุมชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  

แต่มีโอก�สสูง ในก�รพัฒน�ให้เกิดคว�มเข้มแข็ง และก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่จ�กทรัพย�กรชีวภ�พและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

ก�รใช้ประโยชน์ในลักษณะดังกล่�วข้�งต้น ยังสะท้อนก�รเตรียมก�รรองรับและ เป็นผลกระทบ

ในท�งบวกกับประช�ชนและชุมชน และยังสนับสนุนก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน ช่วยบรรเท�ปัญห� คว�มย�กจน 

ถงึแมว้�่จะไมก่อ่ใหเ้กดิมลูค่�ท�งเศรษฐกจิอย่�งมนียัยะสำ�คญั แต่เปน็ก�รเสริมสร้�งคว�มเขม้แขง็ของชมุชน

ให้ส�ม�รถพึ่งตนเอง โดยก�รสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและสุขภ�พ ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญ�

ของชมุชน ในขณะเดยีวกนั ก�รพึง่พ�ทรพัย�กรเพือ่คว�มอยูร่อด กท็ำ�ใหช้มุชนเกดิจติสำ�นกึหวงแหน ตอ้งก�ร

ปกป้องรักษ�และจัดสรรผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่�งเป็นธรรมและยั่งยืนตลอดไป 

นอกจ�กนี ้รปูแบบก�รผลติเพือ่พฒัน�สูเ่ชงิพ�ณชิย ์โดยใชท้รพัย�กรชวีภ�พและเทคโนโลยชีวีภ�พ

ขั้นต้น หรือก�รต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

เป็นหลัก ชุมชนที่มีบทบ�ทเป็นเจ้�ของทรัพย�กรและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นอ�จนำ�เอ�ทรัพย�กรชีวภ�พ และ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ และมีโอก�สในก�รขย�ยตล�ด สร้�งมูลค่�เพิ่มของ

สินค้�และบริก�รอย่�งหล�กหล�ยโดยมีผู้ประกอบก�ร SMEs ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พอยู่

ในกลุ่มบริก�รสุขภ�พ คว�มง�ม อ�ห�ร ย�และสมุนไพร โดยอ�ศัยกลไกก�รสร้�งคว�มร่วมมือ และหุ้น

สว่นก�รทำ�ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งระหว่�งประเทศท่ีเปน็เจ้�ของทรัพย�กรและภมูปิญัญ�ท้องถ่ินกบัประเทศเจ้�ของ
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194 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เทคโนโลยี โดยคำ�นึงถึงกลไกก�รแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลไกระหว่�งประเทศ  

เช่น อนุสัญญ� พิธีส�รน�โงย� กรอบเจรจ�ต�มอ�นัติ WIPO IGC เชื่อมั่นว่�มีโอก�สสนับสนุนประเด็น 

ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ดั้งเดิมและทรัพย�กรชีวภ�พของประเทศภ�คีสม�ชิกไม่ม�กก็น้อย

จะเห็นได้ว่�กลไกต�มธรรมช�ติของ ASEAN HARMONIZATION ดังกล่�วนั้นเป็นกลไก 

ในภ�พกว้�ง ย่อมมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อระบบบริห�รจัดก�รด้�นต่�งๆ ทั้งในและต่�งประเทศ

อย�่งแนน่อน โดยเฉพ�ะกลไกก�รจดัก�รเพือ่คุม้ครองภมูปิญัญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิภ�ยใตก้ฎหม�ยของประเทศ

ที่มีอยู่ ซึ่งมีคว�มยุ่งย�กซับซ้อนและล่�ช้�ในก�รขับเคลื่อนอยู่แล้ว ยังต้องพิจ�รณ�คำ�นึงถึงคว�มสอดคล้อง

ต�มกลไกระหว่�งประเทศอีกด้วย จึงนับว่�ยุ่งย�กม�กขึ้นเท่�ทวีคูณ ระบบรัฐต้องทุ่มเท กล้�ลงทุน 

จำ�นวนม�ก ในระยะเวล�สั้น เพื่อประโยชน์ในเชิงประสิทธิผลต่อระบบบริห�รจัดก�รคุ้มครองภูมิปัญญ� 

ก�รแพทยด์ั้งเดมิของประเทศไทย กอ่นทีทุ่กอย่�งจะหลอมรวมหรือกล�ยเป็นของไทยหรือของอ�เซียนตอ่ไป

๖.๕	การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆ	

หล�ยคนคงสงสัยและมีคำ�ถ�มว่�จำ�นวนประเทศในโลกนี้มีจำ�นวนเท่�ไหร่ บ้�งก็ว่�มี ๑๙๕ 

ประเทศ บ้�งก็ว่�มี ๑๙๒ ประเทศ โดย United Nations ได้กำ�หนดจำ�นวนประเทศไว้จำ�นวน  

๑๙๒ ประเทศ โดยนครรัฐว�ติกัน (Vatican) โคโซโว (Kosovo) และไต้หวัน (Taiwan) ไม่ได้เป็น 

สม�ชิกของยูเอ็น จึงนับได้เพียง ๑๙๒ ประเทศ แหล่งข้อมูลบ�งแหล่งระบุว่�มีจำ�นวน ๑๙๔ ประเทศ  

จ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐอเมริก� (United States’ State Department)สหรัฐอเมริก�มี 

นโยบ�ยกับประเทศดังกล่�วในระดับรัฐบ�ล (Political Agenda) โดยสหรัฐฯ ไม่นับ ไต้หวัน เป็นประเทศ 

เนื่องจ�ก อ�จกระทบคว�มสัมพันธ์กับจีน

ข้อมูลบ�งแหล่งระบุว่�มีจำ�นวน ๑๙๕ ประเทศ เป็นจำ�นวนประเทศในโลกที่ยอมรับไต้หวัน 

(Taiwan) เป็นสห�ย แต่ต้องเสี่ยงบ�ดหม�งกับจีน เนื่องจ�กจีนไม่ยอมรับ ไต้หวันเป็นประเทศ จีนกล่�วว่� 

ไต้หวันมีสถ�นะเป็นเพียงจังหวัดของจีนเท่�นั้น จึงแทบไม่มีใครใช้ตัวเลขนี้

แหล่งข้อมูลระบุว่�มีจำ�นวน ๒๕๗ ประเทศ นับรวมเมืองในอ�ณ�นิคมของช�ติต่�ง และเขต

ปกครองพิเศษ เช่น ฮ่องกง

ประเทศไทยกำ�หนดต�มยูเอ็นและร�ชบัณฑิตยสถ�นในก�รเรียงลำ�ดับประเทศต�มตัวอักษร  

ระบุว่� ๑๙๓ ประเทศ กรณีแยกต�มทวีปต่�งๆ มีจำ�นวน ๑๙๒ ประเทศ ดังนี้ 

๑) ทวีปเอเชีย มีจำ�นวน ๔๘ ประเทศ ประกอบด้วย 

 ๑. อัฟก�นิสถ�น ๒. อ�ร์เมเนีย ๓. อ�เซอร์ไบจ�น ๔. บ�ห์เรน ๕. บังกล�เทศ ๖. ภูฏ�น  

๗. บรูไน-ด�รุสซ�ล�ม ๘. กัมพูช� ๙. จีน ๑๐. ไซปรัส ๑๑. จอร์เจีย ๑๒. อินเดีย ๑๓. อินโดนีเซีย  

๑๔. อิหร่�น ๑๕. อิรัก ๑๖. อิสร�เอล ๑๗. ญี่ปุ่น ๑๘. จอร์แดน ๑๙. ค�ซัคสถ�น ๒๐. เก�หลีเหนือ 

๒๑. เก�หลีใต้ ๒๒. คูเวต ๒๓. ตีร์กีซสถ�น ๒๔. ล�ว ๒๕. เลบ�นอน ๒๖. ม�เลเซีย ๒๗. มัลดีฟส์  
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๒๘. มองโกเลีย ๒๙. พม่� ๓๐. เนป�ล ๓๑. โอม�น ๓๒. ป�กีสถ�น ๓๓. ฟิลิปปินส์ ๓๔. ก�ต�ร์  

๓๕. ซ�อุดีอ�ระเบีย ๓๖. สิงคโปร์ ๓๗. ศรีลังก� ๓๘. ซีเรีย ๓๙. ท�จิกิสถ�น ๔๐. ไทย ๔๑. ตุรกี  

๔๒. เติร์กเมนิสถ�น ๔๓. สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ ๔๔. อุซเบกิสถ�น ๔๕. เวียดน�ม ๔๖. เยเมน  

๔๗. ติมอร์เลสเตหรือติมอร์ตะวันออก (เอกร�ชปี ๒๕๔๕)

๒) ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีจำ�นวน ๑๔ ประเทศ ประกอบด้วย 

 ๑. ออสเตรเลีย ๒. ฟิจิ ๓. คิริบ�ตี ๔. หมู่เก�ะม�ร์แชลล์ ๕. ไมโครนีเซีย ๖. น�อูรู  

๗. นิวซีแลนด์ ๘. ป�เล� ๙. ป�ปัวนิวกีนี ๑๐. ซ�มัว ๑๑. หมู่เก�ะโซโลมอน ๑๒. ตองก� ๑๓. ตูว�ลู 

๑๔. ว�นูอ�ตู

๓) ทวีปยุโรป มีจำ�นวน ๔๓ ประเทศ 

 ๑. แอลเบเนีย ๒. อันดอร์ร� ๓. ออสเตรีย ๔. เบล�รุส ๕. เบลเยียม ๖. บอสเนียและ 

เฮอร์เซโกวีน� ๗. บัลแกเรีย ๘. โครเอเชีย ๙. เช็ก ๑๐. เดนม�ร์ก ๑๑. เอสโตเนีย ๑๒. ฟินแลนด์  

๑๓. ฝรั่งเศส ๑๔. เยอรมนี ๑๕. กรีซ ๑๖. ฮังก�รี ๑๗. ไอซ์แลนด์ ๑๘. ไอร์แลนด์ ๑๙. อิต�ลี  

๒๐. ลัตเวีย ๒๑. ลิกเตนสไตน์ ๒๒. ลิทัวเนีย ๒๓. ลักเซมเบิร์ก ๒๔. ม�ซิโดเนีย ๒๕. มอลต�  

๒๖. มอลโดว� ๒๗. โมน�โก ๒๘. เนเธอร์แลนด์ ๒๙. นอร์เวย์ ๓๐. โปแลนด์ ๓๑. โปรตุเกส ๓๒. โรม�เนีย 

๓๓. รัสเซีย ๓๔. ซ�นม�รีโน ๓๕. สโลวะเกีย ๓๖. สโลวีเนีย ๓๗. สเปน ๓๘. สวีเดน ๓๙. สวิตเซอร์แลนด์  

๔๐. ยูเครน ๔๑. สหร�ชอ�ณ�จักร ๔๒. นครรัฐว�ติกัน ๔๓. เซอร์เบียและมอนเตเนโกร

๔) ทวีปอเมริกาเหนือ มีจำ�นวน ๒๒ ประเทศ 

 ๑. กัวเตม�ล� ๒. เกรเนด� ๓. คอสต�ริก� ๔. คิวบ� ๕. แคน�ด� ๖. จ�เมก�  

๗. เซนต์คิตส์และเนวิส (เซนต์คริสโตเฟอร์เนวิส) ๘. เซนต์ลูเซีย ๙. เซนต์วินเซนต์และเกรน�ดีนส์  

๑๐. โดมินิก� ๑๑. บ�ร์เบโดส ๑๒. นิก�ร�กัว ๑๓. บ�ฮ�ม�ส ๑๔. เบลีซ ๑๕. ป�น�ม� ๑๖. เม็กซิโก  

๑๗. สหรัฐอเมริก� ๑๘. โดมินิกัน ๑๙. เอลซัลว�ดอร์ ๒๐. แอนติก�และบ�ร์บูด� ๒๑. ฮอนดูรัส  

๒๒. เฮติ

๕) ทวีปอเมริกาใต้ มีจำ�นวน ๑๓ ประเทศ 

 ๑. ก�ยอ�น� ๒. โคลอมเบีย ๓. ชิลี ๔. ซูริน�เม ๕. ตรินิแดดและโตเบโก ๖. บร�ซิล  

๗. โบลิเวีย ๘. ป�ร�กวัย ๙. เปรู ๑๐. เวเนซุเอล� ๑๑. อ�ร์เจนติน� ๑๒. อุรุกวัย ๑๓. เอกว�ดอร์

๖) ทวีปแอฟริกา มีจำ�นวน ๕๓ ประเทศ

 ๑. ก�น� ๒. ก�บอง ๓. กินิบิสเซ� ๔. กินี ๕. แกมเบีย ๖. โกตดิวัวร์ ๗. คองโก  

๘. คอโมโรส ๙. เคนย� ๑๐. เคปเวิร์ด ๑๑. แคเมอรูน ๑๒. จิบูตี ๑๓. ช�ด ๑๔. ซิมบับเว ๑๕. ซูด�น  

๑๖. เซเชลส์ ๑๗. เซเนกัล ๑๘. เซ�โตเมและปรินซิเป ๑๙. เซียร์ร�ลีโอน ๒๐. แซมเบีย ๒๑. โซม�เลีย  

๒๒. ตูนิเซีย ๒๓. โตโก ๒๔. แทนซ�เนีย ๒๕. น�มิเบีย ๒๖. ไนจีเรีย ๒๗. ไนเจอร์ ๒๘. บอตสว�น�  

๒๙. บุรุนดี ๓๐. บูร์กิน�ฟ�โซ ๓๑. เบนิน ๓๒. มอริเซียส ๓๓. มอริเตเนีย ๓๔. ม�ด�กัสก�ร์ ๓๕. ม�ล�วี  

๓๖. ม�ลี ๓๗. โมซัมบิก ๓๘. โมร็อกโก ๓๙. ยูกันด� ๔๐. รวันด� ๔๑. ลิเบีย ๔๒. เลโซโท ๔๓. ไลบีเรีย  
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196 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๔๔. สว�ซิแลนด์ ๔๕. คองโก ๔๖. แอฟริก�กล�ง ๔๗. อิเควทอเรียลกินี ๔๘. อียิปต์ ๔๙. เอธิโอเปีย  

๕๐. เอริเทรีย ๕๑. แองโกล� ๕๒. แอฟริก�ใต้ ๕๓. แอลจีเรีย

ทั้งนี้ ก�รแบ่งกลุ่มประเทศแยกเป็นทวีปเป็นไปต�มประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี และประก�ศ

ร�ชบัณฑิตยสภ� เรื่อง กำ�หนดชื่อประเทศดินแดนเขตก�รปกครองและเมืองหลวง ประจำ�ปี ๒๕๔๔ สะกด

อักษรก็เช่นกัน 

สำ�หรับไต้หวัน เป็นดินแดนซึ่งยังไม่ได้รับก�รรับรองว่�มีสถ�นะเป็นรัฐจ�กน�น�ช�ติส่วนใหญ่

กฎหม�ยก�รคุม้ครองภมูปัิญญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิของกลุม่ประเทศในแถบอ�เซยีนและกลุม่ลุม่นำ�้

อ่�วเบงกอลบ�งประเทศมีร�ยละเอียดลักษณะหรือรูปแบบพอสังเขป ดังนี้

อาเซียน หรือสม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญ�กรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่  

๘ สิงห�คม ๒๕๑๐ โดยสม�ชิกผู้ก่อตั้งมี ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย  

ซึ่งผู้แทนทั้ง  ๕ ประเทศ ประกอบด้วย น�ยอ�ดัม  ม�ลิก (รัฐมนตรีต่�งประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล  

ร�ชัก บินฮุสเซน (รองน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกล�โหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒน�ก�รแห่งช�ติม�เลเซีย) 

น�ยน�ซิโซ ร�มอส (รัฐมนตรีต่�งประเทศฟิลิปปินส์)   น�ยเอส  ร�ช�รัตนัม (รัฐมนตรีต่�งประเทศสิงค์โปร์ 

และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่�งประเทศไทย) ในเวล�ต่อม�ได้มีประเทศต่�งๆ เข้�เป็น

สม�ชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนด�รุสซ�ล�ม (เป็นสม�ชิกเมื่อ ๘ มกร�คม ๒๕๒๗) เวียดน�ม (วันที่ ๒๘ 

กรกฎ�คม ๒๕๓๘)   ล�ว พม่� (วันที่ ๒๓ กรกฎ�คม ๒๕๔๐) และกัมพูช� (วันที่ ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๔๒) 

ต�มลำ�ดับ จ�กก�รรับกัมพูช�เข้�เป็นสม�ชิกทำ�ให้อ�เซียนมีสม�ชิกครบ ๑๐ ประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือและคว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และก�รบริห�ร ส่งเสริมสันติภ�พและคว�มมั่นคงของภูมิภ�ค ส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�ง

อ�เซียนกับต่�งประเทศและองค์กรระหว่�งประเทศ 

กลุ่มประเทศ BIMSTEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุน�ยน ๒๕๔๐ ภ�ยใต้ก�รริเริ่มและผลักดัน 

ของไทยโดยใช้ชื่อว่� Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation หรือ BIST-EC 

ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนี้มีสม�ชิกเพียง ๔ ประเทศ คือ บังคล�เทศ ศรีลังก� อินเดีย และไทย สำ�หรับประเทศ

พม่�ได้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกในกรอบคว�มร่วมมือนี้อย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ ๒๒ ธันว�คม ๒๕๔๐ และ 

เปลี่ยนชื่อกรอบคว�มร่วมมือเป็น Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic  

Cooperation หรือ BIMST-EC ต่อม�เมื่อเดือนธันว�คม ๒๕๔๖ ประเทศเนป�ลและภูฎ�น ได้เข้�ร่วม 

เป็นสม�ชิกกรอบคว�มร่วมมือนี้ ทำ�ให้ในปัจจุบัน คว�มร่วมมือภ�ยใต้กรอบ BIMSTEC มีสม�ชิกรวม  

๗ ประเทศ ประกอบด้วย อินเดีย บังคล�เทศ ศรีลังก� ไทย พม่� เนป�ล ภูฐ�น ซึ่งภ�ยหลังจ�กก�รประชุม

ระดับผู้นำ�กลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือ BIMSTEC Summit คร้ังที่ ๑ ได้มีมติเปล่ียนแปลงชื่อกลุ่ม 

คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจนี้ใหม่เป็น Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation หรือ BIMSTEC เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยและสม�ชิกของกลุ่มม�กขึ้น 

และในก�รก�รประชมุรฐัมนตรคีรัง้ที ่๘ ท่ีประชมุมมีติประก�ศใหว้นัท่ี ๖ มถุิน�ยนของทุกปเีปน็วนั BIMSTEC 
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โดยส่งเสริมให้สม�ชิกจัดกิจกรรมประช�สัมพันธ์ BIMSTEC ในช่วงเวล�ดังกล่�วต�มท่ีเห็นเหม�ะสม  

คว�มร่วมมือภ�ยใต้กรอบ BIMSTEC มีจุดเด่นคือ เป็นเวทีเชื่อมประส�นนโยบ�ย Look East ของ 

กลุ่มประเทศเอเชียใต้ กับนโยบ�ย Look West ของไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งเสริมโอก�สด้�นก�รค้� 

ก�รลงทุน และก�รท่องเที่ยวระหว่�งไทยกับภูมิภ�คเอเชียใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ก�รสร้�ง 

คว�มเจริญท�งเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภ�คที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเท่�เทียมกัน และส่งเสริม 

ผลประโยชน์ร่วมกันท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และคว�มคว�มช่วยเหลือระหว่�งประเทศสม�ชิก 

ในรปูของก�รฝกึอบรม รวมถงึก�รคน้คว�้วจิยั และก�รกระชบัคว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศเพือ่ใชป้ระโยชน์

จ�กภ�คกสิกรรมและอุตส�หกรรม ก�รขย�ยก�รค้�และก�รลงทุน ตลอดจนปรับปรุงก�รสื่อส�รและ 

ก�รคมน�คม เพือ่ยกระดบัคว�มเปน็อยูข่องประช�กรในภมูภิ�ค และส่งเสริมคว�มร่วมมอืทีใ่กล้ชดิกบัองค์ก�ร

ระหว่�งประเทศ

อย�่งไรกต็�ม ทัง้กลุม่ประเทศอ�เซยีน หรอืกลุม่ประเทศลุม่นำ�้อ�่วเบงกอล มลีกัษณะภมูปิระเทศ 

สภ�พอ�ก�ศ สภ�พสังคมและวัฒนธรรมคล้�ยคลึงกัน โดยเฉพ�ะเป็นแหล่งรวบรวมและที่อยู่อ�ศัยของ

ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นจำ�นวนม�ก ซ่ึงเป็นที่ต้องก�รของนักวิจัย  

บรษิทัย�ข้�มช�ต ิจำ�เป็นตอ้งพฒัน�ใหม้รีะบบและกลไกรว่มกนัทัง้ในระดับประเทศ ระดับภ�ค ีระดับภมูภิ�ค 

ในก�รอนุรักษ์ คุ้มครองอย่�งเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภ�พ

ข้อมูลสังเขปจ�กก�รสัมมน� China–ASEAN Seminar on Intellectual Property  

and Protection of Traditional Knowledge (TK) and Genetic Resources (GR) จัดโดยสำ�นัก 

สิทธิบัตรประเทศจีน (SIPO) ร่วมกับสำ�นักง�นเลข�ธิก�รอ�เซียน ระหว่�งวันที่ ๙-๑๓ กันย�ยน ๒๕๕๕  

ณ กรุงปักกิ่ง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน พบว่� 

๑) กลุ่มประเทศอ�เซียนมีก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลและสถ�นก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับ

ก�รปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่น (TK) และทรัพย�กรพันธุกรรม (GR) ของประเทศจีน และประเทศ

สม�ชิกอ�เซียน โดยมีแนวท�งและรูปแบบก�รพัฒน�และจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูล ก�รจดสิทธิบัตร และ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

๒) ข้อมูลและมุมมองก�รกำ�หนดแนวท�งและคว�มร่วมมือในก�รปกป้อง คุ้มครอง ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น (TK) และทรัพย�กรพันธุกรรม (GR) ระหว่�งประเทศจีนและประเทศสม�ชิกอ�เซียนจ�กองค์กร

ระหว่�งประเทศ ร�ยง�นก�รวิจัย มุมมองท�งวิช�ก�ร ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย

๓) สถ�นก�รณ์กฎหม�ยคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของประเทศสม�ชิกอ�เซียน  

พบว่� 

 ๓.๑ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศม�เลเซีย ได้พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นและทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งชัดเจน คล้�ยคลึงกับระบบฐ�นข้อมูล TKDL  

ของประเทศอินเดีย ส่วนประเทศอื่นในอ�เซียนยังไม่มีระบบกฎหม�ยในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์

ดั้งเดิมของประเทศเป็นก�รเฉพ�ะ อยู่ในระดับก�รศึกษ� ทดลองและจัดทำ�/พัฒน�ฐ�นข้อมูล 
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198 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ๓.๒ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ตร�กฎหม�ยว่�ด้วยก�รแพทย์แผนโบร�ณและก�รแพทย์ 

ท�งเลอืก ค.ศ. ๑๙๙๗ เพือ่จดัตัง้องคก์รทีท่ำ�หน�้ทีใ่นก�รวจัิย พัฒน� ตลอดจนควบคมุก�รปฏบิติัก�รแพทย์

แผนโบร�ณและก�รแพทย์ท�งเลือก ซึ่งในส่วนของก�รแพทย์แผนโบร�ณนั้น ม�ตร� ๔ ของกฎหม�ย 

ดังกล่�วได้บัญญัติให้คำ�ว่� “ก�รแพทย์แผนโบร�ณ” หม�ยคว�มถึง องค์คว�มรู้ ทักษะและวิธีก�รปฏิบัติ

เกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พ และมีคว�มสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ มรดกและสติปัญญ�

 ๓.๓ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน โดยสำ�นักสิทธิบัตร (SIPO) ร่วมมือกับภ�คเอกชนใน 

ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลในก�รสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจ�กสำ�นักสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อ 

ตรวจสอบและใช้ในก�รคัดค้�น/เพิกถอน สิทธิบัตรอันอ�จละเมิดภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและทรัพย�กรพันธุกรรม

ของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี ซึง่เป็นระบบและกลไกในก�รปกปอ้ง คุม้ครองทีส่ำ�คญั โดยภ�คเอกชนดงักล�่ว 

ยังมีผู้เชี่ยวช�ญ/เจ้�หน้�ที่ด้�นต่�งๆ ให้บริก�รสืบค้น/ตรวจสอบ/วิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร แก่หน่วยง�น/

องค์กรของรัฐ/ภ�คเอกชน

 ๓.๔ อินเดีย มีระบบก�รแพทย์แผนด้ังเดิมสำ�คัญ ๕ ระบบ ได้แก่ อ�ยุรเวท สิทธ�  

ยูน�นิ โยคะ และโฮมีโอพ�ธีย์ โดยมีข้อมูลทะเบียนสูตรตำ�รับย�ด้�นต่�งๆ ดังนี้

ตาราง ๖.๓ แสดงร�ยก�รภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของอินเดียในระบบฐ�นข้อมูล TKDL

ประเภทภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมประเทศอินเดีย จำานวน (รายการ)

อ�ยุรเวท ๙๑,๔๑๐

ยูน�นิ ๑๒๙,๑๗๐

สิทธ� ๑๕,๒๙๐

โยคะ ๑,๓๐๕

โฮมีโอพ�ธีย์ ไม่ระบุสถ�นะและจำ�นวนข้อมูล

ที่มา: สถ�นก�รณข์อ้มลูภมูปิญัญ�ก�รแพทยด์ัง้เดมิในก�รประชมุInteractive workshops on IPRs and Patenting issues 

in Traditional Medicine ๑๐-๑๓ ตุล�คม ๒๕๕๔ ณ ประเทศอินเดีย

 ก�รจดทะเบียนตำ�รับย� อินเดียจัดตั้งสถ�บันรับรองก�รจดทะเบียนสูตรตำ�รับย�ก�รแพทย์

อ�ยุรเวท สิทธ� ยูน�นิ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ และก�รแพทย์โฮมีโอพ�ธีย์ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ต�มลำ�ดับ  

โดยจัดก�รด้�นก�รศึกษ�และก�รให้บริก�รอย่�งเป็นระบบ และจัดก�รก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ 

แผนดั้งเดิม ได้จัดก�รระบบ TKDL (Treaditional Knownledge Digital Library) โดยส�ม�รถรวบรวม

สูตรตำ�รับย�ก�รแพทย์ทั้ง ๔ ระบบ ในระบบฐ�นข้อมูลดังกล่�ว จำ�นวน ๓๔ ล้�นหน้�กระด�ษ เอ ๔ 
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199บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

และระบบดังกล่�วมีประโยชน์ในก�รอ้�งอิง ตรวจสอบ ปกป้องก�รละเมิดสิทธิในภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ของ

อินเดีย ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังเช่น กรณีสะเด� และข้�วบ�สม�ติ 

 ก�รดำ�เนินง�นอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และพิธีส�รน�โงย� ว่�ด้วย

ก�รเข้�ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรพันธุกรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น อินเดียนำ�เสนอกรณี

ตัวอย่�ง ก�รเข้�ถึงและก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้พืชของชนเผ่�ก�นี (Kani Tribal) และส�ม�รถ

นำ�ไปศึกษ�วิจัย พัฒน�ต่อยอด และจดสิทธิบัตร และแบ่งปันผลประโยชน์แก่ชนเผ่�ดังกล่�ว

 ๓.๕ ศรีลังก� โดย Mrs.J.A. Disna Janakie Assistant Commissioner (Admin) 

Department of Ayurveda, Ministry of Indigenous Medicine, Sri Lanka

 ศรีลังก� ใช้ระบบก�รแพทย์แผนด้ังเดิมคล้�ยคลึงกับอินเดียและบังค�เทศ โดยมีบุคคลใน

ระบบก�รแพทย์แผนดั้งเดิม เรียกว่� Hela weda Gedara ทำ�หน้�ที่ให้บริก�รดูแล รักษ�ในระดับชุมชน

ท้องถิ่น ในระบบก�รศึกษ� ได้กำ�หนดให้แพทย์แผนปัจจุบันที่จบก�รศึกษ� ต้องผ่�นฝึกอบรมก�รแพทย์

อ�ยุรเวท ระยะเวล� ๓ เดือน 

 ก�รดำ�เนนิง�นต�มอนสุญัญ�ว�่ดว้ยคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ ศรลีงัก�เข�้เปน็ภ�คสีม�ชิก 

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ และดำ�เนินก�รเพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มตระหนักในคุณค่�ของภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ในระดับประเทศต�มข้อตกลงขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก

 ปัญห�คว�มย�กจนของประช�กร เปน็อปุสรรคสำ�คญัในก�รพฒัน�ศกัยภ�พและคว�มพรอ้ม

ของประเทศ จำ�เป็นต้องได้รับก�รสนับสนุน และผลักดันจ�กกลุ่มประเทศในภูมิภ�คเดียวกัน

 ๓.๖ พม�่ โดย Prof. Dr. Aung Myint, Director General, Department of Traditional 

Medicine ประเทศพม่� ระบบก�รแพทย์แผนดั้งเดิมของพม่� ประกอบด้วย ๔ ระบบ ได้แก่ 

  ๑) The Desana system อ�ศัยหลักก�รพุทธศ�สน�ในก�รอบรมสั่งสอน 

ปร�กฏก�รณ์ต�มธรรมช�ติ คว�มร้อน คว�มเย็น

  ๒) The Bhesijja system โดยใช้หลักก�รก�รแพทย์อ�ยุรเวทของอินเดีย 

  ๓) The Netkhatta system เป็นก�รแพทย์แบบเลขศ�สตร์และพย�กรณ์ ระบบ

จักรว�ล เวล�ของก�รเกิดและอ�ยุ

  ๔) The Vijjadhara system เป็นระบบก�รแพทย์เกี่ยวกับภ�วะท�งจิตบำ�บัด และ

สม�ธิ ก�รรักษ�ด้วยปร�กฏก�รณ์เหนือธรรมช�ติ และแนวท�งปฏิบัติของก�รเล่นแร่แปรธ�ตุ (alchemy) 

ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกรมก�รแพทย์แผนดั้งเดิม  

 พม่� มีระบบและกลไกที่มีสำ�คัญ ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก มีหน่วยง�น 

กฎหม�ย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รแพทย์แผนดั้งเดิม รวมทั้งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ จำ�นวนม�ก 

มศีกัยภ�พและคว�มพรอ้ม ในก�รพฒัน�เทยีบเท�่กบัน�น�ประเทศในภมูภิ�คเดยีวกนั โดยเฉพ�ะคว�มพรอ้ม

ด้�นแหล่งทรัพย�กรและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในระดับชุมชน ระบบสังคมและก�รเมือง เป็นอุปสรรคในก�ร

พัฒน�ของประเทศพม่� 
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200 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ๓.๗ ประเทศไทย มีระบบก�รแพทย์ แบบพหุลักษณ์ คือมีคว�มหล�กหล�ย ได้แก่  

ก�รแพทย์แผนปัจจุบัน ก�รแพทย์พื้นบ้�น ก�รแพทย์แผนจีน และก�รแพทย์ท�งเลือกอื่น

 ในก�รคุ้มครองและอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมนั้น มีกฎหม�ยเฉพ�ะเรียกว่�  

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ มีจุดเด่นและเป็นแบบอย่�ง

ของประเทศสม�ชิก ทั้งในด้�นก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลควบคู่กับก�รใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ตลอดจน

กระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ�้ของภมูิปัญญ�ทอ้งถิ่น/ทรพัย�กรพันธุกรรม และยงัไดจ้ัดทำ�ระบบ

และกลไกต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�รฯ กำ�หนดกลยุทธ์รองรับก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งก�รเฝ้�ระวังทั้งในระดับ

ช�ติและน�น�ช�ติสอดคล้องต�มข้อตกลงคว�มร่วมมือขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก และยังมีกลไก

สำ�คัญ ในก�รกระจ�ยอำ�น�จให้กับน�ยทะเบียนจังหวัด

 มีก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และ 

พธิสี�รน�โงย�ฯ ต�มข้ันตอนและกระบวนก�รทีก่ำ�หนด และได้พฒัน�ยกระดับก�รแพทยแ์ผนไทยครอบคลมุ

ทุกพื้นที่ โดยสนับสนุนแพทย์แผนไทยในระบบสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิ ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของ 

หมอพื้นบ้�นเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนรวมทั้งก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูล เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้�งอิงท�งวิช�ก�ร

และตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิภูมิปัญญ� และยังมีคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยต่�งๆ อย่�งน้อย ๒๐ แห่ง 

ในก�รผลติและพฒัน�บคุล�กรหลกัสตูรก�รแพทยแ์ผนไทยระดับปริญญ�ตรี เพ่ือสนบัสนนุก�รพัฒน�คณุภ�พ 

ม�ตรฐ�นย�แผนไทยและก�รให้บริก�รก�รแพทย์ แผนไทยในสถ�นบริก�รของรัฐทุกระดับ อีกทั้งข้อจำ�กัด

ด�้นกฎหม�ย ระเบยีบ และหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งกำ�กบัดแูลจำ�นวนม�ก ตอ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอื ก�รบรูณ�ก�ร 

และก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยต่อไป 

 ในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑) ควรพฒัน�ระบบฐ�นขอ้มลูภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่และทรพัย�กรคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ ให้ครอบคลุมทุกด้�นเป็นม�ตรฐ�นกล�งของประเทศ กำ�กับดูแลโดยหน่วยง�นระดับช�ติ 

  ๒) เร่งรัด พัฒน�และผลักดันม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่มีอยู่ให้มีผลใช้บังคับ ทันต่อ

สถ�นก�รณ์ รวมท้ังเสริมสร้�งศักยภ�พก�รพัฒน�และบังคับใช้ระบบกฎหม�ยเฉพ�ะ (sui generis)  

และสนับสนุนก�รพัฒน�เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ แก่บุคล�กร ประช�ชน และผู้เกี่ยวข้อง  

ส่วนสถ�นก�รณ์และผลก�รดำ�เนินง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศสม�ชิกลุ่มนำ้�อ่�วเบงกอล 

(BIMSTEC) เกี่ยวกับระบบกลไกก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่นด้�นก�รแพทย์แผนด้ังเดิมและสมุนไพรของ

แต่ละประเทศ กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินก�รปกป้องภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนด้ังเดิม และก�รนำ�ไปใช้

ประโยชน์

  ๓) ผลกัดนัก�รศกึษ�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รใชส้มนุไพรในระบบฯ ทกุระดบั ทัง้

ระยะสัน้และระยะย�ว อย�่งตอ่เนือ่ง และจัดใหม้เีวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มลูท�งวชิ�ก�รเกีย่วกบัก�รแพทย์

แผนดั้งเดิมและสมุนไพรระหว่�งภูมิภ�ค จะเกิดประโยชน์ด้�นต่�งๆ ต่อภ�คีเครือข่�ยในภ�พรวม

  ๔) ให้มีก�รใช้ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข

ของประเทศ รวมทั้งบูรณ�ก�รข้อมูล ก�รวิจัย และพัฒน�ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
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201บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

  ๕) สนับสนุนก�รรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครอง และก�รเฝ้�ระวังภูมิปัญญ�ก�รแพทย์

แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพร เพื่อก�รใช้ประโยชน์ ซึ่งยังมีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�

ระบบก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขของประเทศ

  ๖) จัดก�รระบบฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และ

สมุนไพร อย่�งเปน็ระบบ เพือ่ประโยชนใ์นเวทรีะหว่�งประเทศ ก�รเจรจ�ตอ่รอง และหลกัฐ�นในก�รอ้�งอิง

ท�งวิช�ก�รและกฎหม�ย

  ๗) สำ�นกัสทิธบิตัรของประเทศ ควรพฒัน�กลไกก�รบรหิ�รจดัก�รระบบสทิธบัิตรให้

มีคว�มคล่องตัวในก�รตรวจสอบ/สืบค้น รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถ�นก�รณ์ โดยมีคว�มร่วมมือกับ

หน่วยง�นที่มีฐ�นข้อมูลรองรับก�รตรวจสอบดังกล่�ว

อย่�งไรก็ต�ม แนวคิดในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิม หรือภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  

หรือภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ด้ังเดิมของแต่ละประเทศถือเป็นเร่ืองใหม่  

ยังไม่มีข้อตกลงระหว่�งประเทศใดที่บัญญัติให้ก�รคุ้มครองภูมปัญญ�ดังกล่�วไว้อย่�งชัดเจน เป็นเพียง 

ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รกลไกของแต่ละประเทศ และอ�ศัยหลักก�รทั่วไปต�มกรอบกฎหม�ยระหว่�ง

ประเทศต�มที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นเป็นกรอบกฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� และอ�จมีข้อจำ�กัดกับภูมิปัญญ�

ก�รแพทย์ดั้งเดิม

จึงกล่�วได้ว่�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีอยู่ อ�จไม่ได้มีบทบัญญัติรองรับก�รคุ้มครอง

ภูมิปัญญ�ดั้งเดิม ประกอบกับลักษณะของก�รคุ้มครองมีคว�มแตกต่�งจ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่นๆ ไม่ว่�

จะเป็นเรื่องวัตถุของก�รคุ้มครอง คว�มเป็นเจ้�ของ และระยะเวล�ก�รคุ้มครอง จึงทำ�ให้ไม่อ�จนำ�กฎหม�ย

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีอยู่ม�ใช้คุ้มครองภูมิปัญญ�ด้ังเดิมได้ จึงมีท�งออกเชิงนโยบ�ยในก�รสร้�งกฎหม�ย

เฉพ�ะภ�ยใตร้ะบบทรพัยส์นิท�งปญัญ� เพ่ือรองรับก�รคุม้ครองภมูปิญัญ�ด้ังเดิมดังกล่�วอย�่งมปีระสิทธภิ�พ

ก�รตร�กฎหม�ยขึ้นใหม่๕๔ เพื่อบัญญัติให้ก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ดั้งเดิมโดยไม่จำ�กัดส�ข�  

ของภูมิปัญญ�ดั้งเดิม เป็นอีกแนวท�งหนึ่งที่อ�จต้องดำ�เนินก�ร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งส�กล แม้ว่�

ร�่งบทบญัญตัสิ�กลยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบัเปน็ขอ้ตกลงระหว�่งประเทศ แตใ่นอน�คตห�กร�่งบทบญัญตัดิงักล่�ว 

ได้พัฒน�เป็นข้อตกลงระหว่�งประเทศโดยได้รับคว�มเห็นชอบและมีก�รลงน�มโดยประเทศสม�ชิกก็จะเป็น

ส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�กฎหม�ยภ�ยในของแต่ละประเทศต่อไป 

๖.๖	สรุปและเสนอแนะ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และภ�รกิจของกรมกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 

มีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยภ�ยในประเทศหล�ยฉบับ เช่น กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� กฎหม�ย

คุ้มครองพันธุ์พืช กฎหม�ยเกี่ยวกับอุทย�น กฎหม�ยว่�ด้วยก�รสงวนรักษ�และคุ้มครองสัตว์ป่� ฯลฯ  
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202 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

และยังมีกฎหม�ยหรือกรอบข้อตกลงสำ�คัญระหว่�งประเทศ ได้แก่ องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก  

อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ อนุสัญญ�ว่�ด้วยมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่จับต้อง 

ไม่ได้ อนุสัญญว่�ด้วยก�รค้�สัตว์ป่�และพืชป่�ใกล้สูญพันธุ์ พิธีส�รน�โงย�ว่�ด้วยก�รเข้�ถึงและแบ่งปันผล

ประโยชน์จ�กทรัพย�กรพันธุกรรม เป็นต้น

หล�ยภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องมักจะต้ังคำ�ถ�มอยู่เสมอ “ประเทศไทย ทำ�อะไร-ถึงไหนแล้ว?  

กับกลไกหรือม�ตรก�รเพื่อพิทักษ์รักษ�สมบัติของช�ติและทรัพย�กรฯ ดังกล่�ว” และยังมีข้อสงสัยต่ออีกว่� 

“แล้วใครละจะทำ� ภ�ครัฐ หรือภ�คเอกชน หรือประช�ชน และจะทำ�อย่�งไร? ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์คำ�ถ�ม

หรือข้อสงสัยต่�งๆ น�น� จนพบท�งออกสำ�คัญว่�ประเทศไทย สร้�งรั้วที่แข็งแรงร�วกับกำ�แพงกรุงเบอร์ลิน

หรือกำ�แพงเมืองจีน โดยออกกฎหม�ยเฉพ�ะเพื่อปกป้อง คุ้มครอง พิทักษ์สมบัติของช�ติและ

ทรัพย�กรธรรมช�ติ นั่นคือพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มีเจตน�รมณ์สำ�คัญในก�รรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย สมุนไพร 

และถิ่นกำ�เนิดของสมุนไพร และพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตน�รมณ์ในก�รคุ้มครอง 

สง่เสรมิ สนบัสนนุก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัพันธุพื์ชพ้ืนเมอืงเฉพ�ะถิน่ พันธุพื์ชพ้ืนเมอืงทัว่ไป และพันธุพ์ชืใหม่ 

นอกจ�กนี ้รัว้หรอืม�ตรก�รกลไกอกีประก�รไดแ้ก ่ก�รออกกฎหม�ยปรบัปรงุสว่นร�ชก�รพทุธศกัร�ช ๒๕๔๕ 

โดยจัดตั้งกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๔๕ เป็นต้นม� นั่นคือ

คว�มชัดเจนของคำ�ตอบและท�งออกของข้อสงสัยดังกล่�วว่� กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์

ท�งเลือก เป็นหน่วยง�นหลักสำ�คัญที่มีภ�รกิจในก�รรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำ�เนิด โดยดำ�เนินก�ร/ประส�นคว�มร่วมมือ/สนับสนุนทุกภ�คส่วน

และภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ต�มขั้นตอน กระบวนก�ร ระเบียบกฎหม�ย และภ�รกิจกำ�หนด 

ก�รขับเคลื่อนม�ตรก�รกลไกแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือลองผิดลองถูก หรือแบบ Learning by 

Doing ภ�ยใต้นโยบ�ยและระบบร�ชก�ร ข้อจำ�กัดด้�นโครงสร้�งอัตร�กำ�ลังไม่เอื้อต่อก�รขับเคลื่อน 

ม�ตรก�รหรือกลไก ศักยภ�พและจำ�นวนบุคล�กรไม่ตอบสนองต่อภ�รกิจที่ยุ่งย�กซับซ้อน คว�มรู้  

คว�มเข้�ใจของผู้ปฏิบัติง�นทุกระดับ จึงทำ�ให้ผลลัพธ์และเป้�หม�ยกว่� ๑ ทศวรรษที่ผ่�นม� ยังไม่บรรลุ

เป้�หม�ยเท่�ที่ควร

ก้�วสู่ทศวรรษใหม่ ประเทศไทย รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะกรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะก้าวเดินไปทิศทางใด? จะประเมินบทเรียนในอดีตมา 

ปรับใช้อย่างไร? ความชัดเจนของนโยบายประเทศ หรือยุทธศาสตร์ชาติ หรือแนวคิดเชิงบูรณาการ หรือ

วาระแห่งชาติเป็นทางออกของปัญหาหรือข้อสงสัยจริงหรือไม่?

สถ�นก�รณ์ในอดีตสะท้อนคุณค่�และคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นของไทยดังกล่�ว ภ�ครัฐจึงเห็นสมควรจัดทำ�ม�ตรก�ร กลไก ปร�ก�รเพื่อประโยชน์

ในก�รอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครองทรัพย�กรธรรมช�ติ และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นดังกล่�ว ให้ดำ�รง คงอยู่อย่�ง

ยั่งยืนและส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ ได้อย่�งมีดุลยภ�พ รวมทั้งเสริมสร้�งโอก�สให้เกิด

กระบวนก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ และกระตุ้นให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและ
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203บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ ประเทศไทย จึงได้ออกกฎหม�ยและประก�ศ

ใช้พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๔๒ ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�  

เล่ม ๑๑๖  ตอนที่  ๑๒๐ก ลงวันที่ ๙ พฤศจิก�ยน  ๒๕๔๒  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภ�คม 

๒๕๔๓ โดยพระร�ชบัญญัติดังกล่�วเป็นระบบกฎหม�ยเฉพ�ะ (sui generis systems) ฉบับเดียวในโลก 

และนับเป็นนวัตกรรมใหม่ ในส�ข�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยดั้งเดิม สมุนไพร ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้อง

ก�รขับเคลื่อนภ�รกิจด้�นก�รอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมดังกล่�ว ต้องอ�ศัยกลไกสำ�คัญ 

เชิงบูรณ�ก�รในรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสมของสภ�พพื้นที่และสถ�นก�รณ์ ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย 

ทุกภ�คส่วนทุกระดับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลไกระดับช�ติอันได้แก่ คณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ต�มม�ตร� ๕ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รดำ�เนินก�ร

และขับเคลื่อนภ�รกิจต่�งๆ และมีกลไกสำ�คัญอีกประก�ร ได้แก่ กลไกก�รขับเคลื่อนต�มม�ตร� ๑๒ โดย

กำ�หนดให้กรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก กระทรวงส�ธ�รณสขุ มอีำ�น�จหน�้ทีด่ำ�เนนิ

ก�รต�่งๆ เกีย่วกบัก�รคุม้ครองและสง่เสริม ก�รศกึษ�อบรม ก�รศกึษ�วจัิย และพัฒน�ภมูปิญัญ�ก�รแพทย์

แผนไทยและสมุนไพร รวมท้ังง�นธุรก�รและวิช�ก�รของคณะกรรมก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์แผนไทย ม�ตร� ๑๓ ให้อธิบดีกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกเป็น 

น�ยทะเบียนกล�ง และให้น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดเป็นน�ยทะเบียนจังหวัด 

นับตั้งแต่พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

กว่�ทศวรรษ บทเรียนสำ�คัญภ�ยใต้ระบบกลไกกฎหม�ยเฉพ�ะดังกล่�ว นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของส�ข�

กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� เป็นรั้ว และเครื่องมือสำ�คัญของประเทศในก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูล

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในก�รปกป้อง คุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ

ช�ติ โดยมีกลไกสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�ร กำ�กับติดต�ม และประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมก�รคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ซึ่งมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รให้คำ�แนะนำ�หรือปรึกษ�แก่รัฐมนตรี

ในก�รออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประก�ศต�มพระร�ชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�ก

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตลอดจนกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงและ 

ประส�นง�นระหว่�งส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ ชุมชน และองค์ก�รเอกชนที่ดำ�เนินง�นเกี่ยวข้องกับ 

ก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งให้คว�มเห็นชอบในก�รสั่งก�ร 

เพิกถอน ก�รจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัย

ของน�ยทะเบียนหรอืผูอ้นญุ�ตต�มพระร�ชบญัญตั ิและว�งระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รยืน่อทุธรณ์

และวิธีพิจ�รณ�อุทธรณ์ก�รจัดทำ�ทะเบียนภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รบริห�รก�รจัดห�ผลประโยชน์ 

และก�รใชจ้�่ยเงนิกองทนุและก�รดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รคุม้ครองและส่งเสริมภมูปิญัญ�ก�รแพทยแ์ผนไทย

และสมุนไพร โดยมีผลง�นสำ�คัญแต่ละด้�น
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204 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ด้านการออกกฎหมายลำาดับรองต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ ซ่ึงมีผลใช้บังคับแล้วจำ�นวน  

๑๙ ฉบบั มกี�รจดัทำ�ทะเบียนข้อมลูบุคคลกลุม่ต่�งๆ รองรบัก�รสรรห�กรรมก�รผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมก�ร

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย จำ�นวนทั้งสิ้น ๖๕,๙๒๘ คน 

ด้านการคุ้มครองตำารับยาแผนไทยและตำาราการแพทย์แผนไทย มีก�รจัดทำ�ทะเบียน  

ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำ�รับย�และตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย จำ�นวน ๑๑๗,๗๖๓ ร�ยก�ร 

โดยจัดพิมพ์เป็นทะเบียนไปแล้วจำ�นวน ๑๑ เล่ม รวม ๗๓,๙๘๔ ร�ยก�ร ในจำ�นวนนี้ได้มีก�รวิเคร�ะห์ 

จำ�แนกและคัดเลือกเตรียมประก�ศเป็นตำ�รับย�ก�รแพทย์แผนไทยของช�ติ/ทั่วไป จำ�นวน ๔,๒๐๒ ร�ยก�ร 

และตำ�ร�ก�รแพทยแ์ผนไทยของช�ต/ิทัว่ไป จำ�นวน ๙๕ ร�ยก�ร เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รใชป้ระโยชนใ์นระดับชมุชน 

สถ�นบริก�ร และใช้เป็นหลักฐ�นในก�รตรวจสอบ อ้�งอิงต่อไป และยังสนับสนุนก�รคัดเลือกไปใช้เพื่อ 

ก�รพึ่งตนเองในระดับชุมชน แปลคว�ม/ศึกษ�วิจัย/วิเคร�ะห์/พัฒน�คัดเลือกต�มหลักเกณฑ์ เพื่อกำ�หนด 

ให้ตำ�รับ/ตำ�ร�ช�ติหรือทั่วไป รวมทั้งรองรับก�รจดทะเบียนสิทธิเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

ดังกล่�วต่อไป

ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร พบว่� ได้มีก�รออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข  

เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กว�วเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพร�ะเห็นว่�เป็นสมุนไพรท่ีมีค่�ต่อก�รศึกษ�หรือวิจัย 

หรือมีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ หรืออ�จจะสูญพันธุ์ต�มม�ตร� ๔๔ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในก�รติดต�ม

สถ�นก�รณ์ก�รใช้สมุนไพรกว�วเครือของประเทศไทย โดยมีข้อมูลร�ยง�นก�รแจ้งครอบครองฯ ในพื้นที่ 

๑๒ จังหวัด และแจ้งก�รปลูกฯ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด 

นอกจ�กนี้ กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ได้สนับสนุนให้ศึกษ�วิจัย

สมุนไพรที่มีคว�มสำ�คัญต�มม�ตร� ๔๔ และม�ตร� ๔๕ ไปแล้วกว่�จำ�นวน ๒๕ ชนิด เพื่อประเมินคุณค่�

และคว�มสำ�คญัประกอบก�รประก�ศใหเ้ปน็สมนุไพรควบคมุ แต่คณะกรรมก�รคุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญ�

ก�รแพทย์แผนไทยมีมติ ยังไม่สมควรประก�ศให้สมุนไพรดังกล่�วเป็นสมุนไพรควบคุม และเสนอแนะให้มี

ก�รอนุรักษ์ ศึกษ�วิจัยปลูกเพื่อขย�ยพันธุ์ ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์ และจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลวิช�ก�รของ

ผลก�รศึกษ�ดังกล่�ว และผลก�รศึกษ�สมุนไพรดังกล่�ว ๑๒ ร�ยก�ร พบว่� คณะอนุกรรมก�รคุ้มครอง

สมุนไพร พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบในก�รนำ�ไปสู่ก�รยก (ร่�ง) ประก�ศคุ้มครองให้เป็นสมุนไพรควบคุม ๔ 

ร�ยก�ร ได้แก่ จันทน์แดง ลักจั่น เถ�วัลย์เปรียง และเนระพูสี 

ด้านการอนุรักษ์ และคุ้มครองถ่ินกำาเนิดของสมุนไพร โดยมีกลไกดำ�เนินก�รต�มประเภท 

และลักษณะของพื้นท่ี ได้แก่ พื้นที่เขตอนุรักษ์ ที่มีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ หรือมีคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ หรอือ�จไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจ�กก�รกระทำ�ของมนษุยไ์ดโ้ดยง�่ยใหร้ฐัมนตรโีดยคำ�แนะนำ�

ของคณะกรรมก�รจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รเรียกว�่ “แผนจัดก�รเพ่ือคุม้ครองสมนุไพร” เสนอขอคว�มเหน็ชอบ

จ�กคณะรัฐมนตรี โดยเจตน�เป็นแผนจัดก�รร่วม ซ่ึงอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กส่วนร�ชก�รท่ีเกี่ยวข้องและ 

ชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบแล้ว ๒๗ พื้นที่ และได้สนับสนุนงบประม�ณดำ�เนินง�นต�มแผนฯ 

ม�ตรก�ร และแนวท�ง ซึ่งจะได้ประเมินผลต่อไป ส่วนพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ที่มีระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ 

หรือมีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พที่อ�จถูกทำ�ล�ย หรืออ�จได้รับผลกระทบกระเทือนจ�กก�รกระทำ� 
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205บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ของมนุษย์ได้โดยง่�ย หรือก�รเข้�ไปใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นก�รเสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์  

หรือก�รลดลงของพันธุกรรม หรือท�งร�ชก�รมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�ร 

จัดก�รบริห�รก�รพัฒน� และก�รใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรในพื้นที่นั้น และพื้นที่นั้น ยังมิได้ถูกประก�ศ

กำ�หนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร โดยสนับสนุนก�ร 

ดำ�เนินง�นนำ�ร่องในลักษณะดังกล่�ว ในปีงบประม�ณ ๒๕๕๕ ไปแล้ว ๔ พื้นที่ และสนับสนุนเพิ่มเติมใน

ปีงบประม�ณ ๒๕๕๖ จำ�นวน ๑๐ พื้นที่ 

ด้านการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ มีกิจกรรมเฝ้�ระวังและสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรภูมิปัญญ� 

ก�รแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร จ�กสำ�นกัสทิธบิตัร ๗ กลุม่ประเทศ ในหมวด A๖๑ ซึง่เปน็หมวดทีเ่กีย่วขอ้ง

กับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย จำ�นวน ๙๓๐ ร�ยก�ร และยังให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบคำ�ขอ 

จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� จำ�นวน ๑๑๐,๒๐๐ ร�ยก�รคำ�ขอ ซึ่งอ�จมี

คำ�ขอบ�งร�ยก�รมีคว�มเหมือนหรือคว�มคล้�ยกับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย โดยระยะ ๔-๕ ปีที่ผ่�น

ม�ตรวจสอบพบ ๑๗ ร�ยก�รคำ�ขอ

ด้านการสนับสนุนและประเมินผลการดำาเนินงานของนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน

จังหวัด ต�มบทบ�ทพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

กำ�หนด ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กกองทุนภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยในก�รจัดจ้�งบุคล�กร

ปฏิบัติง�นประจำ�ในสำ�นักง�นน�ยทะเบียน ๗๖ จังหวัด ก�รดำ�เนินง�นให้มีก�รรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครอง 

และส่งเสริมต�มภ�รกิจซึ่งสะท้อนกลไกสำาคัญในการบูรณาการและการกระจายอำานาจ ม�อย่�งต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ 

ในด้�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นหรือก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ โดยเข้�ร่วม

ประชุมในระดับน�น�ช�ติ ต�มอ�นัติและรอบคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ เช่น ก�รเข้�ร่วมประชุม 

เกี่ยวกับม�ตรก�รหรือข้อบทขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�ว่�ด้วยก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

ทรัพย�กรชีวภ�พ และก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรม ก�รเข้�ร่วมประชุมต�มกรอบก�รดำ�เนินง�นอนุสัญญ�

ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และก�รเข้�ร่วมประชุมระดับต่�งๆ ทั้งในและต่�งประเทศ

มีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ภ�รกิจของคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ อย่�งน้อย ๙ คณะ ซึ่งเป็นไปต�ม

แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในก�รสนับสนุนก�รอนุรักษ์ คุ้มครองและสอดคล้องต�มอำ�น�จ

หน้�ที่ของพระร�ชบัญญัติกำ�หนด 

นอกจ�กนี้ ยังมีรูปแบบก�รดำ�เนินง�นเชิงบูรณ�ก�ร ร่วมกับส่วนร�ชก�ร/หน่วยง�น/องค์กร  

ที่เกี่ยวข้องต�มภ�รกิจหรือกฎหม�ยในคว�มรับผิดชอบ ได้แก่

๑) ก�รดำ�เนินง�นต�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือว่�ด้วยก�รอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริม

ก�รใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรและถิ่นกำ�เนิด เป็นคว�มร่วมมือ ๓ ฝ่�ย ร่วมกับกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒) ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมร่วมกับ

กระทรวงวัฒนธรรม ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
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๓) ก�รอนุรักษ์ คุ้มครองพืชป่�และสัตว์ป่�ใกล้จะสูญพันธุ์ ร่วมกับกรมวิช�ก�รเกษตร ต�ม

อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ใกล้จะสูญพันธุ์  (Convention  on 

international Trade-in  Endangered Species of Wild Fauna and  Flora: Cites) 

๔) คว�มร่วมมือในก�รพิจ�รณ�เสนอคว�มเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ เช่น 

คว�มตกลงเขตก�รค้�เสรี บันทึกคว�มร่วมมือด้�นต่�งๆ ทั้งในและระดับน�น�ช�ติ ฯลฯ 

อย่�งไรก็ต�ม เวล�กว่�ทศวรรษผ่�นไปไม่อ�จย้อนกลับได้ ทั้งเสียด�ยที่ไม่ได้ทำ�อย่�งนั้น  

เสียใจที่คิดไม่ออกในช่วงเวล�ดังกล่�ว หมดเวล�กับก�รทำ�คว�มไม่เข้�ใจจ�กคว�มไม่รู้ ปัญห�ในท�งปฏิบัติ

ที่มีข้อจำ�กัดม�กม�ย อุปสรรคขัดขว�งเชิงนโยบ�ย ก�รเปลี่ยนแปลงผู้บริห�รจนข�ดคว�มต่อเนื่อง รูปแบบ

บูรณ�ก�รไม่เกิดขึ้นจริง แต่ขณะเดียวกันยังมีคว�มภูมิใจกับม�ตรก�รกลไกสำ�เร็จไปบ้�งแม้เพียงเล็กน้อย 

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วจะนำ�ม�เป็นบทเรียน ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และท�งออก ของ

ปัญห�และอุปสรรค โดยควรมีกลไกก�รบริห�รจัดก�รเชิงนโยบ�ย ทำ�หน้�ที่กำ�กับ ดูแล บูรณ�ก�ร และ

ประส�นติดต่อระหว่�งหน่วยง�นและกลไกต่�งๆ ของรัฐ และหน่วยง�นที่ไม่ใช่ภ�ครัฐ เพื่อเชื่อมโยง 

ก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ให้สอดคล้องเกื้อหนุน และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติและ

ก�รขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ยให้เกิดม�ตรก�รกลไกที่มีประสิทธิภ�พและยั่งยืน ในก�รอนุรักษ์ คุ้มครองและ

พิทักษ์สมบัติและทรัพย�กรท�งชีวภ�พของไทยให้ดำ�รงอยู่ตลอดทศวรรษหน้�อย่�งยั่งยืนคู่กับช�วไทย 

และสังคมโลกตลอดไป

Report-6-10.indd   206 22/9/2556   14:46


