
 ระบบข้อมูลและกลไกการตรวจสอบสถานะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
: ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณ Dominic Keating ผู้อ ำนวยกำรงำนด้ำนทรัพยำกรทำง
ชีวภำพจำก US States patent and trademark office (USPTO) 
Record session & slide : https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110969 

1. ประสบการณ์ด้านระบบข้อมูล 
1.1 ข้อมูลจากวารสารที่อยู่ใน PCT minimum documentation1  
ตัวอย่ำงวำรสำรที่เกี่ยวข้องทรัพยำกรทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่  
• Planta Medica วำรสำรด้ำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติระดับต้นๆ ของโลก 
• Medicinal and Aromatic Plants Abstracts ของอินเดีย 
• Korean Journal of Traditional Knowledge ของเกำหลี 
• Journal of Ethno pharmacology ข้อมูลกำรใช้และข้อมูลด้ำนเภสัชวิทยำของสมุนไพร เห็ดรำและจุลชีพ 
ข้อสังเกต : วำรสำรเหล่ำนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่ำ แต่ยังถูกใช้ในวงจ ำกัด เพรำะมีลักษณะเป็นวำรสำรมำกกว่ำ
ระบบฐำนข้อมูล ทั้งนี้วำรสำรจำกรำยกำร PCT เหล่ำนี้ก็ไม่ได้เน้นว่ำเป็นวำรสำรด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยตรง 
1.2. ฐานข้อมูลอ่ืนที่นอกเหนือจาก PCT minimum documentation 

นอกเหนือรำยกำรวำรสำรใน PCT แล้วผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของ USPTO ยังมีกำรสืบค้นในฐำนข้อมูล
ที่เก่ียวข้องด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นกว่ำ 70 แห่ง เช่น 
• Northern Ontario Plant Database herbarium species ของแคนำดำ 
• Traditional Medicines Database (South Africa) ของแอฟริกำใต ้
• University of Melbourne Multilingual Multiscript Plant Name Database ฐำนชื่อพืชและอนุกรมวิธำน 
• USDA Plants Database ซึ่งรวบข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนของพืชในสหรัฐอเมริกำและดินแดนภำยใต้อำณำเขต 
• Dialog เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเท่ำที่อยู่ตอนนี้ซึ่งจัดท ำในเชิงพำณิชย์ สำมำรถใช้ในกำรค้นหำข้อมูล
จำกกว่ำ 97 ฐำนข้อมูล (ผู้บรรยำยใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนใหญ่) 
• Indian Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ของอินเดีย 
  

                                                           
1 PCT minimum documentation  (PCT = Patent Cooperation Treaty สนธิสัญญำควำมร่วมมอืด้ำนสิทธบิัตร) เป็นรำยกำรวำรสำร
อ้ำงอิงที่จัดท ำขึ้นโดย WIPO สำมำรถเข้ำถึงได้ทำง https://www.wipo.int/standards/en/part_04.html 

ประเด็นพิจารณาส าคัญ :  
1. ด้านระบบข้อมูล WIPO IGC ควรมีกำรจัดท ำรำยกำรฐำนข้อมูลด้ำน GRs และ TKA โดยเฉพำะ 
2. ด้านกลไกการตรวจสอบสถานะ WIPO IGC ควรมีแนวทำงกำรวินิจฉัยว่ำข้อตกลงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์แบบไหนที่เหมำะสมตำมหลักศีลธรรม และพัฒนำข้อกฎหมำยต้นแบบให้ใช้ร่วมกัน 
โดยผลงำนของแต่ละประเทศที่มำร่วมแลกเปลี่ยนจะช่วยให้กำรพัฒนำท ำได้สมบูรณ์ข้ึน 

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=110969


การเข้าถึงฐานข้อมูล TKDL ของ USPTO ในปี พ.ศ. 2552 
จำกเหตุกำรณ์ในปี พ.ศ. 2538 นักประดิษฐ์ชำวอินเดีย 2 คนที่ย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่อเมริกำได้รับ

คุ้มครองสิทธิบัตรกำรใช้ขมิ้นเพ่ือกำรรักษำแผล รำยละเอียดของสิทธิบัตรกล่ำวให้ข้อมูลว่ำขมิ้นเคยถูกใช้ใน
อินเดียในอำกำรเคล็ดและภำวะอักเสบ โดยสิทธิบัตรนี้ถูกลงนำมในมหำวิทยำลัยกำรแพทย์มิสซิสซิปปี ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ต่อมำ Indian council of scientific and industrial research (CSIR) พบว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบซ้ ำถึงควำมถูกต้องของสิทธิบัตรนี้โดยมหำวิทยำลัยลีดด์ CSIR จึงได้ให้ข้อมูลขมิ้นที่แปลจำกเอกสำร
ภำษำฮินดีและภำษำอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงให้เห็นว่ำ ค ำกล่ำวอ้ำงตำมสิทธิบัตรดังกล่ำวถูกใช้
มำก่อนในประเทศอินเดีย USPTO จึงได้น ำหลักฐำนดังกล่ำวมำท ำให้กำรจดสิทธิบัตรดังกล่ำวเป็นโมฆะ 

สองปีหลังจำกนั้น USPTO ได้ให้สิทธิบัตรแก่กำรผสมสำยพันธุ์ข้ำวของข้ำวพันธุ์ Basmati (ข้ำวอินเดีย
ชนิดหนึ่ง) ชนิด Hyper dry บริษัทใช้วิธีกำรผสมข้ำมสำยพันธุ์แบบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมควำมต้ำนทำนต่อกำรไวแสง
ของข้ำวสำยพันธุ์ที่คล้ำยคลึงกับข้ำว Basmati ของอินเดีย โดยปรับปรุงให้เป็นสำยพันธุ์ใหม่ที่ปรับให้ปลูกได้ 
ในทวีปอเมริกำเหนือ CSIR เมื่อพบว่ำ USPTO มีกระบวนกำรตรวจสอบซ้ ำต่อ 3 สิทธิบัตร 20 ค ำกล่ำวอ้ำง
ข้ำงต้น จึงได้ส่งข้อมูลเทียบส ำหรับกำรตรวจสอบข้ำวดังกล่ำว และน ำไปสู่กำรยกเลิกสิทธิบัตรนั้นในเวลำต่อมำ 

จำกกรณีต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้น เหล่ำนี้  USPTO และ CSIR จึงได้ท ำข้อตกลงในกำรเข้ำถึง (Access 
agreement) ฐำนข้อมูล TKDL ในปี พ.ศ. 2552 จำกข้อตกลงนี้ท ำให้ USPTO สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต ำรับ 
ยำแผนดั้งเดิมของอินเดียกว่ำ 2 แสนต ำรับในรูปแบบข้อควำมที่สำมำรถค้นหำได้ และ USPTO ก็ได้พัฒนำ 
ก้ำวไปอีกขั้นโดยขยำยกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลนี้สู่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรค้ำ โดยทำง USPTO เชื่อว่ำ 
กำรท ำข้อตกลงกำรเข้ำถึงข้อมูลนี้จะช่วยลดกำรอนุมัติสิทธิบัตรอย่ำงไม่ถูกต้อง  และช่วยให้กำรจดสิทธิบัตร 
มีคุณภำพมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของศำสตรำจำรย์ด้ำนธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด 
(Choudhury, Khanna, 2015)2 ที่พบว่ำ ฐำนข้อมูล TKDL ช่วยลดสิทธิบัตรที่ด้อยคุณภำพหรือได้กำรอนุมัติ
อย่ำงไม่ถูกต้อง และใช้กล่ำวอ้ำงในกำรค้นพบใหม่ที่ต่อยอดจำกกำรหลักฐำนที่มีอยู่เดิม (prior art) 

สรุป ฐำนข้อมูลของ PTC ดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงรำยกำรฐำนข้อมูลเบื้องต้นเท่ำนั้น ทั้งนี้ทำง 
WIPO IGC ควรจะมีกำรหำรือเพ่ือพัฒนำรำยกำรฐำนข้อมูลที่แนะน ำส ำหรับกำรสืบค้นสิ่งประดิษฐ์และ
แหล่งข้อมูลด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือให้ประเทศสมำชิกสำมำรถเข้ำถึงได้และ  
เกิดผลดีต่อกำรพัฒนำระบบข้อมูลต่อไป  
 
  

                                                           
2 Choudhury, Khanna, 2015. Ex-ante Information Provision and Innovation: Natural Experiment of Herbal Patent Prior Art 
Adoption at the USPTO and EPO. Working Paper 14-070. 



2. ประสบการณ์ด้านกลไกในการตรวจสอบสถานะ (Due diligence mechanisms)  
    ของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ประเทศสหรัฐอเมริกา3 
2.1 ที่มา  

จำกเหตุกำรณ์ใน พ.ศ. 2539 ซึ่งมีนักวิจัยพยำยำมระบุชนิดและรวบรวมตัวอย่ำงแบคทีเรียที่ชื่อ 
Thermus aquaticus จำกบ่อพุร้อนในอุทยำนแห่งชำติเยลโลว์สโตน พวกเขำส่งตัวอย่ำงจ ำนวน 8 ซีซี ไปยัง
สถำบันเก็บเชื้อจุลินทรีย์ต่ำงประเทศ(American Type Culture Collection : ATCC) เพ่ือจัดเก็บและใช้เป็น
ตัวกระตุ้น โดยใช้เทคนิคกำรจ ำลอง DNA ที่เรียกว่ำ polymerase chain reaction หรือ PCR ท ำให้ทีมได้
ตัวอย่ำงของ Thermus aquaticus จ ำนวน 80 cc. และแยกเอนไซม์ที่ทนควำมร้อนได้จำกตัวอย่ำงนั้น  
น ำมำกล่ำวอ้ำงว่ำเป็นกำรค้นพบใหม่ ซึ่งต่อมำ PCR มีบทบำทอย่ำงมำกต่อวงกำรกำรวิจัยทำงพันธุกรรมและ 
นิติวิทยำศำสตร์ทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำมก็เกิดค ำถำมถึงกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรค้นพบนี้กลับไปยัง
อุทยำนแห่งชำติซึ่งเป็นแหล่งต้นทำงของวัตถุดิบ เพ่ือตอบโจทย์นี้จึงได้เกิด National Parks Omnibus 
Management Act of 1998 ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มีใจควำมถึงกำรเจรจำแบ่งปันประโยชน์กับภำคเอกชน  
กำรออกใบอนุญำตในกำรเก็บตัวอย่ำงและวัตถุอ่ืนใดจำกอุทยำน ท ำให้ผู้ที่ต้องกำรเก็บตัวอย่ำงไปใช้ต้องมี 
กำรท ำข้อตกลงในกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์กับทำงอุทยำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรระบุสิทธิ์ควำมเป็น
เจ้ำของของกำรค้นพบนั้น ภำระผูกพัน รวมถึงต้องแจ้งให้ทำงอุทยำนทรำบถึงข้อค้นพบใดใดที่เกิดขึ้นและ 
กำรปรับแก้ไขจำกกำรค้นพบนั้นด้วย ตอนนี้ทำงอุทยำนใช้ระบบกำรอนุญำตผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 
มำช่วยในกำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรวิจัยกว่ำ 200 เรื่องต่อปี จำกกรณีตัวกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรอนุญำต (Permit) และกำรท ำข้อตกลงในกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and Benefit 
Sharing (ABS) Agreements) และกลไกในกำรตรวจสอบสถำนะแบบนี้ได้ถูกน ำไปใช้มำกข้ึนในหลำยประเทศ
ทั่วโลกเมื่อไม่นำนมำนี ้
2.2 การอนุญาตและข้อตกลงในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS agreements) 

ผู้บรรยำยให้ข้อสังเกตว่ำ สิ่ งที่  WIPO ควรท ำต่อไป คือ กำรวินิจฉัยว่ำข้อตกลงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์แบบไหนที่เหมำะสมตำมหลักศีลธรรม และให้ควำมเห็นว่ำแม้กลไกนี้จะเกิดขึ้นหลังจำกกำรก่อตั้ง 
WIPO IGC ไม่นำน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีควำมคืบหน้ำไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำมในปี พ.ศ. 2561 WIPO IGC  
ได้ ร่ ว ม กั บ  the ABS capacity development initiative ใน ก ำ ร พั ฒ น ำ  A Guide to Intellectual 
Property Issues in Access and Benefit-sharing Agreements4 ซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
ด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพ รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เห็นภำพรวมของประเด็นที่ควรค ำนึงถึง นอกจำกนี้ 
WIPO IGC อยู่ ในระหว่ำงพัฒนำ Database of actual and model biodiversity-related access and 
benefit-sharing agreements and related information5 ซึ่งเน้นในด้ำนบทบัญญัติด้ำนทรัพยำกรทำง
ชวีภำพ ฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะเกิดประโยชน์อย่ำงมหำศำลส ำหรับประเทศสมำชิก WIPO ที่น ำระบบกำรเข้ำถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์ไปใช้ รวมถึงจะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรขอใบอนุญำตในด้ำนนี้ 
 
  

                                                           
3 ACCESS TO GENETIC RESOURCES REGIME OF THE UNITED STATES NATIONAL PARKS 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_4/wipo_grtkf_ic_4_13.pdf 
4 A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-sharing Agreements เข้ำถึงได้จำก
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1052.pdf 
5 Biodiversity-related Access and Benefit-sharing Agreements https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/ 



ข้อสรุป 
- ฐำนข้อมูลต่ำงๆ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรป้องกันกำรจดสิทธิบัตรอย่ำงไม่ถูกต้อง

ของสิ่งประดิษฐ์ที่มีพ้ืนฐำนมำจำกองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ควรมีกำรจัดท ำรำยกำรฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มำกที่สุด เพ่ือใช้ในหน่วยงำนด้ำนสิทธิบัตรของประเทศสมำชิก WIPO ซึ่งคำดว่ำเป็นสิ่งที่ WIPO IGC 
ก ำลังพัฒนำอยู ่

- ใบอนุญำตและสัญญำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทำงชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้งนี้ยังจ ำเป็นต้องมีกำรหำรือเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำข้อกฎหมำยต้นแบบและมำตรำต่ำงๆ 
ด้ำนทรัพยำกรทำงชีวภำพในข้อตกลงในกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งมองว่ำ WIPO IGC 
ก ำลังพัฒนำในส่วนนี้อยู่และเห็นว่ำผลงำนของหลำยประเทศที่มำร่วมกันแลกเปลี่ยนจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ช่วยให้กำรพัฒนำงำนนี้สมบูรณ์ข้ึน 

 
********************** 
เย็นภัทร์ ค ำแดงยอดไตย 

กลุ่มงำนวิชำกำรแพทย์ดั้งเดิมระหว่ำงประเทศ 
กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
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