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สูงมา ณ ที่นี้ 

 

 

       คณะผูวิจัย 

               สิงหาคม 2552 

 3



 

สารบาญ 

  

  หนา 

 กิตติกรรมประกาศ (1) 

 บทคัดยอภาษาไทย (2) 

 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (3) 

 บทสรุปผูบริหารภาษาไทย (4) 

 บทสรุปผูบริหารภาษาอังกฤษ (9) 
 

บทที่ 1 บทนํา  
            1.1  ความเปนมา 1 

 1.2 ความจําเปนในการทํางานวิจัย 3 

 1.3 วัตถุประสงคโครงการ 4 

 1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 4 

 1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 5 

 

บทที่ 2 สถานภาพปจจุบันของกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน 
 จากการใชทรพัยากรชีวภาพในระดับระหวางประเทศ 6 

             2.1  ความเปนมาของกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน 

  จากการใชทรัพยากรชีวภาพ 6 

2.2 อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 9  

2.3 ทรัพยากรชีวภาพ : จากมรดกรวมของมวลมนุษยสูสิทธิอธิปไตยของรัฐ 11 

2.4 กฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 
จากการใชทรัพยากรชีวภาพหลังอนุสัญญาฯ 13 

 2.4.1 สนธิสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

    เพื่ออาหารและการเกษตร   13 

2.4.1.1 สนธิสัญญาฯ กับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

และแบงปนผลประโยชน         14 

   2.4.2  แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 

และการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชน 

อยางเทาเทียมและเปนธรรม           16 

 2.4.3 ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 19 

 2.5  การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศ: ตัวอยางกฎระเบียบการเขาถึง 

  และแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในตางประเทศ 23 

   2.5.1 กฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในประเทศอินเดีย 24 

        2.5.1.1 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002 25 

     2.5.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 2001 31 
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   2.5.2  กฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในประเทศฟลลิปปนส 36 

     2.5.2.1 คําส่ังหมายเลขที่ 247 36 

     2.5.2.2 พระราชบัญญัติการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปา 39 

   2.5.3 กฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในประเทศคอสตาริกา 40 

     2.5.3.1 กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 42 

  
บทที่ 3 สถานภาพปจจุบันของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

         วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพพืชของประเทศไทย  46 

 3.1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2532) 47 

 3.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 52 

 3.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 53  

 3.4 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535) 56  

 3.5  พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 58  

 3.6 พระราชบัญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542      61  

 3.7 ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศ 

     เขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550          65  

 3.8 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน 

     ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาถึง   

                        และการไดรับผลประโยชนตอนแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ....        65  

 

บทที่ 4 รายงานผลการศึกษา            73 

 4.1 การดําเนินงานโครงการ            73  

 4.2 ผลการศึกษา             75 

  4.2.1 ผลศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม          75 

  4.2.2 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ          81 

  4.2.3 ผลจาการประชุมระดมความคิด          84 

 4.3 การวิเคราะหผลการวิจัย              85 

 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ          91 

 5.1 สรุปผลการวิจัย            91 

 5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอองคกรวิจัยและพัฒนา 

     เร่ืองการบริหารจัดการกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน       94 
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สารบาญตาราง 
  

    หนา 

 ตารางที่  

   1  แสดงสาระสําคัญที่อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพกําหนดขึ้น 

  เพื่อใหภาคีสมาชิกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่อนุสัญญาฯ ไดวางไว 10 

2  แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน 

ผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

(แนวปฏิบัติบอนน)         17 

3   สรุปวัตถุประสงคของการนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชในงานวิจัยและพัฒนา   77 

4   สรุปกฎระเบียบที่นักวิจัย/หนวยงานวิจัยรูจัก หรือเคยดําเนินการปฏิบัติตาม   79 

5 แสดงความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอกฎระเบียบการเขาถึงและ 

การแบงปนผลประโยชนที่ตนเคยมีประสบการณใช     80 

  6    แสดงรูปแบบการนําผลงานไปใชประโยชนในประเทศไทย     81 
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สารบาญภาพ 
  

    หนา 

 ภาพที่  

1     สรุปขั้นตอนการเตรียมการเพื่อดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 45 

2 แสดงรอยละประเภทของทรัพยากรชีวภาพที่นักวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม 

ใชดําเนินงานวิจัยและพัฒนา        76 

3 แสดงภาพสรุปลักษณะของกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

ภายในประเทศไทย         92  

4. ตัวอยางของกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในศูนยพันธุวิศวกรรม        

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ       97 
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บทคัดยอ 
โครงการศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

จากการใชทรพัยากรชีวภาพในองคกรวจิัยและพัฒนาในประเทศไทย 
 

ธนิต ชังถาวร  บุบผา เตชะภัทรพร  สาธนี แหลมฉลาด  และ ปริญญาภรณ เต็งประเสริฐ 
งานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ  หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ  
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ปทุมธานี 
 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพไดเปลี่ยนแปลงหลักการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน

จากการที่ทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของมวลมนุษยและสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางอิสระ มาเปน

ทรัพยากรชีวภาพอยูภายใตการดูแลของประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพนั้น การนําทรัพยากรชีวภาพเหลานี้

ไปใชประโยชนจะเปนไปตามกฎระเบียบที่ประเทศกําหนดขึ้น ซึ่งอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอหลักการเรื่องการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหประเทศใชเปนกรอบในการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการนําทรัพยากร

ชีวภาพไปใชประโยชน  ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่พัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนขึ้นมารองรับการนําทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปใชประโยชน  โดยกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นมา

นั้นอยูภายใตการดูแลของหนวยงานที่แตกตางกัน กฎระเบียบเหลานี้กําหนดใหผูที่นําทรัพยากรชีวภาพไปใช

ประโยชนจะตองทําการแจงตอหนวยงานผูดูแลกอนการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช และในกรณีที่มีการ

นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ผูนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนจะตองทําการแบงปนผลประโยชน

ใหกับหนวยงานที่ดูแลกฎระเบียบนั้นๆ ดวย  งานวิจัยนี้ทําการศึกษาสถานภาพปจจุบันของนักวิจัยในการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนของประเทศไทยและผลกระทบระหวาง

กฎระเบียบกับนักวิจัย โดยทําการวิจัยความสัมพันธระหวางนักวิจัยกับการนําทรัพยากรชีวภาพพืชในการหา

สารออกฤทธิ์เปนกรณีศึกษา ซึ่งพบวานักวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพพืชในงานวิจัยนั้นมีความตระหนักในเรื่อง

กฎระเบียบการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพอยูอยางจํากัด และสวนใหญไมไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู โดย

สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผูดูแลกฎระเบียบไมทําการประชาสัมพันธ และความลาชาในการอนุวัติการตาม

กฎหมาย ดังนั้นงานวิจัยนี้ไมสามารถสรุปผลกระทบของกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่มี

ตอนักวิจัยหรือองคกรวิจัยและพัฒนาได หากวา งานวิจัยนี้เสนอแนะวา เพื่อเปนการชวยใหการทํางานวิจัย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพองคกรวิจัยและพัฒนาควรจัดทํานโยบายเรื่องการบริหารจัดการการใชทรัพยากร

ชีวภาพภายในองคกรอยางชัดเจน และมีการออกกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติในการรองรับนโยบายนั้น อีกทั้ง

ควรมีการจัดตั้งหนวยประสานงานวิจัยที่ทําหนาที่ดําเนินการเรื่องการขออนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ใหแกนักวิจัยขององคกร และควรมีการสรางความตระหนักใหนักวิจัยปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพของทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน

ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักวิจัย หรือตอองคกรจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชน เชน การเสื่อมเสียชื่อเสียงขององคกร เปนตน  
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Abstract 
The study of status of legal management on access and benefit sharing of biological 

resources in research organizations in Thailand 
 

Tanit Changtavorn, Bubpha Techapattaraporn, Satanee Lamchalard and Pariyaporn Thengprasert 

BioLaw Research, Bioresources Technology Unit, National Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology, Thailand Science Park, Pathumthani 

 

The Convention on Biological Diversity (the CBD) has changed the principle of utilization of 

biological resources (BR) from common heritage of mankind where BR could be freely utilized to 

common concern of mankind where a country owns BR. The utilization of BR, therefore, is controlled by 

the rules and regulations. The CBD also establishes the concept of access and benefit sharing (ABS) as 

a framework for the development of those rules and regulations. As a CBD member, Thailand has 

developed several ABS regulations which are under administered of different organizations. According to 

these regulations, users of domestic BR need to inform or ask for permission from the authority before 

utilizing those BR. In addition, benefit sharing agreement is required if the products/results of such use is 

commercialized. This research studies relationship between researchers who use BR in their research 

projects and the Thai ABS rules and regulations. It aims to find out the impacts of these regulations on 

research organizations. The study focuses on researchers who use plant BR for screening active 

compounds as a case study. It is found that most researchers are unaware of the existence of ABS rules 

and regulations. They hardly comply with the regulations. The lack of promoting these regulations seems 

to be a major reason for the non-compliance. Also, most Thai ABS laws are not fully implemented, it is 

difficult to conclude the impacts on researchers and research organizations. However, some 

observations have been made by these researchers. They opine that the law may have affected on their 

research procedures, i.e. make them more complicated and less transparent. Some researchers fear that 

the system might render their research projects rejected. Some concern that their project ideas might 

have been stolen if the system were operated ineffectively. This study recommends that research 

organizations should set up a clear policy on utilization of biological resources, i.e. to encourage the 

legally use of biological resources at national and international level. Rules and regulations that respond 

to the policy should be established. They should cover role of organizations as users and providers of 

biological resources. In addition, a body or unit that deals with the utilization of biological resources 

should be set up. This is not only to assist researchers for legal compliance but also to co-ordinate with 

other related sector s such as technology licensing office or business unit. All these measures would 

encourage the efficient research and development activity of the organizations.  

 

Keywords: Access and benefit sharing, management of research and development, researchers 
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บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการศึกษาสถานภาพการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

จากการใชทรัพยากรชวีภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 
: กรณีศกึษาทรัพยากรชวีภาพพชื 

 

ทรัพยากรชีวภาพเปนทรัพยากรที่มีประโยชนตอมวลมนุษย โดยมนุษยไดนําทรัพยากรชีวภาพ

มาใชประโยชนเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป เชนการใชเพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการบริโภค หรือ

เพื่อสันทนาการ เปนตน  ในอดีตการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนนั้นเปนไปอยางอิสระ ภายใต

หลักการที่วาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของมวลมนุษย หากตอมาการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช

ประโยชนนั้นกลายเปนหัวขอที่ทําใหเกิดการถกเถียงระหวางประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศที่มี

ทรัพยากรชีวภาพอยูอยางอุดมสมบูรณกับประเทศพัฒนาแลวที่มีทรัพยากรชีวภาพอยูอยางจํากัด 

ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชทําการวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งไดเปน

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางยา หรือเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทํารายไดใหกับผูพัฒนา ซึ่งสวนใหญจะ

เปนประเทศที่พัฒนาแลว หากแตวาประเทศพัฒนาแลวเหลานี้ไมเคยแบงปนผลประโยชนใดๆ กลับคืน

สูประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพเลย ประเทศกําลังพัฒนาใหความเห็นวาการดําเนินการเชนนี้เปน

การกระทําที่ไมเปนธรรม ประกอบกับในชวงเวลาที่มีขอถกเถียงนี้ประเทศพัฒนาแลวผลักดันให

ประเทศกําลังพัฒนาจัดทํากฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีความเขมแข็งเทียบเทากับทรัพยสินทาง

ปญญาของประเทศพัฒนาแลวทําใหขอถกเถียงถึงความไมเปนธรรมนี้เร่ิมรุนแรงขึ้น จนกระทั่งเมื่อป 

พ.ศ. 2527 ที่ประเทศตางๆ ไดใหความตกลงภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเปน

ขอตกลงระหวางประเทศที่ดูแลเร่ืองการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ขอตกลงนี้ไดให

ความสําคัญกับเร่ืองการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ โดยวางหลักการเรื่องการนําทรัพยากร

ชีวภาพไปใชประโยชนข้ึนมาใหม และยกเลิกแนวปฏิบัติเดิมที่วาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของมวล

มนุษย ซึ่งแนวคิดใหมที่อนุสัญญาฯ จัดทําคือการใหทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของประเทศ ดังนั้น

การนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนจึงขึ้นอยูกับกฎระเบียบภายในประเทศนั้นๆ นอกจากนั้น

อนุสัญญาฯ ยังไดวางหลักการในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพ หลักการนี้มีอยู 3 ประการคือ  1 ) การใหประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพนั้นไดรับความ

ยินยอมที่ไดแจงลวงหนาจากผูที่ตองการใชทรัพยากรชีวภาพ (Prior Informed Consent หรือ PIC);  2)  

การเจรจาตกลงถึงเงื่อนไขการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนระหวางผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพกับ

ผูที่ตองการใชทรัพยากรชีวภาพ (Mutually Agreed Terms หรือ MAT);  และ 3) หนึ่งในเงื่อนไขการ

เจรจาตกลงคือการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรชีวภาพนั้น (Benefit Sharing หรือ 

BS) 
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แนวคิดของอนุสัญญาฯ ไดรับการตอบรับอยางดีจากประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกําลัง

พัฒนาซึ่งเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรชีวภาพ ส่ิงที่ตามมาคือการที่นานาประเทศทําการพัฒนา

กฎระเบียบที่กํากับดูแลเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพขึ้นมา

เพื่อบังคับใชภายในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความพยายามในการจัดทํา

กฎหมายดังกลาวขึ้นมาบังคับใชในประเทศ เมื่อกลาวถึงกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย พบวาประเทศไทยมีกฎระเบียบทางดานนี้อยู 

2 ลักษณะ ไดแก กฎระเบียบที่กํากับดูแลการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเปนกฎระเบียบที่จัดทําขึ้น

กอนที่จะมีการพัฒนาอนุสัญญาฯ และกฎระเบียบที่กํากับดูแลการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการ

แบงปนผลประโยชน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช และเปนกฎระเบียบที่จัดทําขึ้นโดย

อาศัยหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่อนุสัญญาฯ กําหนดขึ้น  

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพเปน

กฎระเบียบที่ครอบคลุมกิจกรรมการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนโดยเฉพาะการนําทรัพยากร

ชีวภาพไปทําการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงดําเนินการศึกษาเรื่องสถานภาพการจัดการ

การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศ

ไทย เพื่อที่จะศึกษาสถานภาพปจจุบันและผลกระทบจากการใชกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนในองคกรวิจัย และเนื่องจากปจจุบันนี้กฎระเบียบที่สอดคลองกับอนุสัญญาฯ ที่มีผลบังคบั

ใชในประเทศไทยไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายที่กํากับดูแลการ

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพพืชเปนหลัก ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาการนําทรัพยากรชีวภาพพืช

ไปใชในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเปนกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบวา  

 

1. ปจจุบันนี้องคกรวิจัยและพัฒนาสวนใหญไมมีการดําเนินการตามกฎระเบียบการ  

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ1 ซึ่งสาเหตุนาจะมาจากการที่เร่ืองนี้ยัง

เปนเรื่องใหม มีคนเขาใจนอย แมแตหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบเหลานี้ก็ไมมีความเขาใจและไม

สามารถกําหนดแนวปฏิบัติที่ความชัดเจนได 

2. หนวยงานกํากับดูแลขาดการประชาสัมพันธกฎหมาย ทําใหหนวยงานองคกรวิจัยและ 

พัฒนาไมตระหนักวามีกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ

พืช 

3. เนื่องจากนักวิจัยสวนใหญแทบจะไมเคยใชกฎระเบียบเหลานี้เลย ดังนั้น โครงการนี้จึง 

                                                 
1 มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชกลาววา “ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางการคาใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”  กอง

คุมครองพันธุพืชไดจัดทํา “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชวาดวยการศึกษา ทดลอง หรือ วิจัย พันธุพืชพืน้เมืองทั่วไปและพนัธุพืช

ปาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา พ.ศ. 2547” ขึ้นมาและเริ่มบังคับใชต้ังแต พ.ศ. 2547 
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ไมสามารถสรุปไดวากฎระเบียบเหลานี้มีผลกระทบอยางไรตอการดําเนินการวิจัยและพัฒนาดาน

ทรัพยากรชีวภาพพืช หากวานักวิจัยบางสวนไดตั้งขอสังเกตวากฎระเบียบอาจจะเปนอุปสรรค     ตอ

การทํางานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากนักวิจัยจะมีภาระงานที่เพิ่มข้ึน และนักวิจัยบางสวนกังวลวาการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเปนชองทางทําใหความลับของงานวิจัยนั้นร่ัวไหล  

อยางไรก็ตามถึงแมวาขณะนี้จะยังไมสามารถศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชนของประเทศไทยที่มีผลบังคับใชในปจจุบันตอการทํางานวิจัยและพัฒนาได 

การศึกษานี้ไดพบวากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจะมีผลทําใหนักวิจัยที่ใช

ทรัพยากรชีวภาพในการปฏิบัติงานตองเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการทํางานวิจัย กลาวคือ นักวิจัย

เคยชินที่จะไมตองดําเนินการใดๆ หรือแจงตอหนวยงานใดๆ (ที่ไมใชหนวยงานที่ใหทุน หรือหนวยงาน

ตนสังกัด) เกี่ยวกับโครงรางงานวิจัยหากกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นจะ

ทําใหข้ันตอนในการบริหารจัดการงานวิจัยเพิ่มข้ึน หรือกลาวอยางงายคือ นักวิจัยมีภาระงานทางดาน

เอกสารเพิ่มมากขึ้น ส่ิงนี้คงเปนสิ่งที่นักวิจัยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากเรื่องการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพนั้นเปนเรื่องที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังจะ

เห็นไดวามีความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายระหวางประเทศที่กํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ และ

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาก็มุงที่จะจัดทํากฎหมายการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงคาดเดาไดวากฎหมายการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนจะกลายเปนกฎหมายที่คงอยูคูกับการทํางานวิจัยและพัฒนาที่ใช

ทรัพยากรชีวภาพ ดังจะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยมีกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนอยูประมาณ 2-3 กฎระเบียบ และยังมีแนวโนมวากฎระเบียบลักษณะนี้จะมีเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากขณะนี้มีหนวยงานที่กําลังพัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ข้ึนมาอีก ตัวอยางเชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สํานักนโยบายและแผน

ส่ิงแวดลอม และกรมปศุสัตว เปนตน 

 

ดังนั้นการศึกษานี้สรุปวานักวิจัยจะตองปรับตัว สวนองคกรวิจัยและพัฒนานั้นก็ควรสนับสนุน

ใหนักวิจัยของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนทั้งนี้เพื่อปองกันผลกระทบ

เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรวิจัยและพัฒนา เชน องคกรวิจัยไมสามารถนําผลงานที่เกิดขึ้นไปใช

ประโยชนได หรือองคกรวิจัยนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อใหองคกรเตรียมพรอมในการสนับสนุน

นักวิจัยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เพื่อเปนการสงเสริมใหการ

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพคณะผูวิจัยไดจัดทํา

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

1. องคกรวิจัยและพัฒนาที่มีการนําทรพัยากรชีวภาพ ( เชน พืช สัตว หรือ จุลินทรีย ) ไป 
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ใชในการทํางานวิจยัและพัฒนาควรมกีารวางนโยบายในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

จากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรอยางชัดเจน 

2. เมื่อมีการวางนโยบายที่ชัดเจนแลวควรมกีารพัฒนากฎระเบียบภายในองคกรเพื่อ  

รองรับนโยบายที่กาํหนดไว ซึ่งกฎระเบียบที่จัดทาํขึ้นมาควรเปนกฎระเบียบที่สนับสนุนใหนกัวิจยั   มี

ความตระหนกัในเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพทั้งในและ

ตางประเทศ อีกทัง้มีการวางมาตราการในการใชและการใหทรัพยากรชีวภาพขององคกร 

3. ทําการพฒันาทรัพยากรบุคคลและโครงสรางพืน้ฐานขององคกรเพื่อใหมีความรูความ 

เขาใจและสามารถชวยใหองคกรดําเนินการตามกฎระเบียบที่จัดทําขึน้  

4. จัดตั้งหนวยงานกลางที่ทาํหนาที่ดูแล และดําเนินการเรือ่งเกี่ยวกับกฎระเบียบ  

การ เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหกับนักวิจัยในองคกร องคกรไมมีความจําเปนตองตั้ง

หนวยงานใหมข้ึนมาทําหนาที่นี้หากองคกรนั้นมีหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนงานวิจัยหรือหนวยงาน

ประสานงานวิจัยและพัฒนา แตส่ิงที่สําคัญคือหนวยงานตองมีบุคลากรที่เปนผูประสานงาน และ

ดําเนินการตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดยผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการเรื่องการเขาถึงฯ นั้นควรมีความรูดานกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน การ

รูจักกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพ เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายการอนุรักษปา จะเปนประโยชนกับการทํางาน

เปนอยางยิ่ง ความเขาใจในลักษณะและธรรมชาติของนักวิจัยและการทํางานวิจัยและพัฒนาจะทําให

การสื่อสารกับนักวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนั้นบุคลากรนั้นจะตองมีความสามารถใน

การทํางานประสานงานทั้งในและนอกองคกร เนื่องจากทักษะนี้เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการ

ดําเนินการใดๆ เปนไปอยางราบรื่น และอีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร 

 

5. ควรสนับสนนุการสรางความตระหนกัในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

จากการใชทรัพยากรชีวภาพใหแกนักวิจัยในองคกร  

6. ควรสนับสนนุการสรางความตระหนกัในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

จากการใชทรัพยากรชีวภาพในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานความรูความเขาใจใหกับ

นักวิจัยรุนใหม 
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Executive Summary 
The study of status of legal management on access and benefit sharing of Biological 
resources in research organizations in Thailand: the Case of Plant Genetic Resources 

 
It is undeniable that biological resources are of benefit to humankind. They use them for 

various purposes from consumption, living or aesthetic. In the past, biological resources 

were common heritage of mankind, therefore, they were freely exploited. However, such 

principle created controversy between developing countries that have been rich in 

biological diversity and developed countries whose biological resources are scarce. 

Developing countries argued that biological resources were taken from their countries and 

then developed to biotechnological products such as medicine, or other industrial products 

which have been commercialized. However, the countries had never received any benefit 

back from such commercialization. This was seen as unfair. In addition, developing 

countries were pressured by developed countries to amend their intellectual property rights 

to be as strengthen as the developed countries’. This situation worsened the debate on the 

utilization of biological resources. It was until 1992 when the Convention on Biological 

Diversity (the CBD) was agreed. The CBD, an international agreement for the conservation 

of biological resources, abolished the principle of ‘common heritage of mankind’ and 

established a new concept of ‘sovereign rights’. Under the CBD, biological resources 

belong to the States/countries. Therefore, the utilization of biological resources is governed 

by the States’ rules and regulations. To respond to the new concept, the CBD lays down 

legal framework for the utilization of biological resources. Three principles are recognized. 

They are prior informed consent (PIC), mutually agreed term (MAT) and benefit sharing 

(BS).  

 

The concept under the CBD has been responded positively. Most developing countries 

have developed their own rules and regulations which control the access to their biological 

resources and require benefit sharing from the use of such biological resources. Thailand is 

another country that has developed her own access and benefit sharing regulations (ABS). 

There have been two types of ABS regulations, namely, the access regulations and the 

access (A) and benefit sharing regulations (ABS). It is noted that most access law (A) was 

developed prior to the enactment of the CBD, while the ABS law were developed after the 
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emergence of the CBD. Access laws usually govern access to area where biological 

resources reside such as national parks or forests. ABS laws establish requirement on 

benefit sharing when biological resources are utilized, particularly for the purpose of 

commercialization.  

 

ABS laws regulate the use of biological resources. Inevitably, they have effect on research 

and development, particularly biotechnological research and development. This project 

aims to study the current status and impact of ABS law and research organizations in 

Thailand. Currently, ABS regulation that is actively enforced in Thailand is the Plant Variety 

Protection Act B.E. 2542, which is governed the utilization of plants in Thailand. As a result, 

this project focuses on the utilization of plant resources in research organizations.  

 

The study finds out that; 

1. Research organizations in Thailand have not been aware of the existence of ABS 

regulation under the Thai Plant Variety Protection Act B.E. 2542.2 It is noted that ABS 

is new, not only in Thailand but also to other parts of the world. As it is new, nobody 

understands clearly what should be done and how it should be doing. As a result, 

Plant Variety Protection Officers who are the authorities to the Plant Variety 

Protection Act B.E. 2542 cannot provide certain guidelines to 

researchers/organizations. 

2. The office authority, i.e. the Plant Variety Protection Office, has not promoted the Act 

to public adequately. This results in the lack of awareness of the existence of the 

law. 

3. Most researchers have never complied with the law. Therefore, the study cannot 

conclude what impact the law has on researchers who use plant biological 

resources for the research. However, some researchers view that the law might 

have obstructed their researches as it adds burden on them. Other researchers fear 

                                                 
2 Article 53 of the Thai Plant Variety Protection Act B.E. 2542 reads ‘ anyone who study, experiment or research on 

domestic plant varieties, wild plant varieties or the parts thereof  for non-commercialised purposes shall comply with  rules 

regulated by the Committee’.  Accordingly, the Committee enacted  

‘Plant Variety Protection Committee rules on the study, experiment or research of domestic plant varieties and wild plant 

varieties for non-commercialised purposes B.E. 2547’. This rule has already implemented.    
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their research ideas could have been stolen through the document submitted to the 

authority.   

 

Although the study cannot stipulate what impact the law might have had on 

researchers/research organizations, it finds that researchers need to adjust their attitude 

and practice. It is true that ABS law adds burden to them as they are bound to submit full 

project proposal, and other required information i.e. types of plants, quantity and sources of 

plants. However, this is unavoidable. ABS system has been adopted internationally and 

nationally. This is evidenced by the fact that ABS international agreement has been under 

negotiated. In addition, many countries have developed ABS system to control the use of 

plant genetic resources within their countries. It is forecasted that the system will be 

adopted worldwide. This implies that ABS system in research and development will become 

a norm. In Thailand, more ABS laws are under establishment, i.e. ABS rules under the 

authority of the Office of National Environment Policy, ABS laws under the auspice of the 

Livestock Department.   

 

This study concludes that researchers need to adjust themselves to be familiar with and to 

comply with ABS laws, not only the Thai but also the foreign ABS laws. Research 

organizations need to encourage their researchers to comply with ABS laws. Failure to do 

so may have caused adverse affect to the organizations of to the projects they conduct. For 

example, researchers may not be able to utilize the result of project as it was found illegal or 

research organizations would be blamed for illegal use of the nations’ biological resources. 

In order to avoid such affect, this study provide following recommendations; 

 

1. Research organization should set up a clear policy on the utilization of biological 

resources by researchers. The policy should encourage researchers to be aware of 

and to respect ABS laws of the country and of other countries. 

2. When policy is established, it is essential to develop rules, regulations or guidelines 

that respond to the policy. Measures for using and for providing biological 

resources should be in shaped.  

3. It is important to develop human resources to gain knowledge in ABS laws and other 

related issues such as intellectual property rights or conservation laws. 
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4. A body/organization/unit that is responsible for complying with ABS law need to be 

established. This is to lay down an organization’s biological resources management 

system.  The unit need not be newly set up but it is essential to have a person or 

people who look after this issue, i.e. operating the ABS procedure on behalf of 

researchers/organizations. Such person/people should have adequate knowledge in 

ABS laws. Knowledge in other related laws, i.e. intellectual property rights, is a plus. 

He/she/they have to understand nature of research and development as well as 

researchers. More importantly, the person should have good skill in communication 

as this would help coordinating between research organizations and ABS 

regulators. The efficient communication will help ABS process operated efficiently. 

5. Research organizations should help their researchers creating ABS awareness. This 

could be done via seminar or training course. 

6. Research organizations should encourage an ABS awareness building at university 

level as this will provide background and prepare young researchers to be familiar 

with ABS rules and regulations. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

ทรัพยากรชีวภาพเปนสิ่งที่มีคุณคามหาศาลและมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะมวล

มนุษย  และทรัพยากรชีวภาพถูกนํามาประยุกตใช  เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในดานตางๆ  

มนุษยจึงแสวงหาและนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนอยางแพรหลายทั้งทางตรงและทางออม  

ในอดีตนั้นการแสวงหาและนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนเปนไปอยางเสรีไมมีขอจํากัดใดๆ  ทํา

ใหเกิดการสํารวจและมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศที่มีทรัพยากรสมบูรณ  และนํา

ทรัพยากรชีวภาพที่ไดจากการสํารวจไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาในเชิงพาณิชย  กอใหเกิด

รายไดจํานวนมหาศาลใหแกผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเหลานั้น  ประเทศผูผลิตและแสวงหา

ทรัพยากรชีวภาพสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยประเทศเหลานี้ทําการสํารวจและแสวงหา

ทรัพยากรชีวภาพจากประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่กําลังพัฒนา การ

สํารวจนั้นทําไปโดยไมมีการแบงปนผลประโยชนใหกับเจาของประเทศทรัพยากรชีวภาพ การกระทํา

ลักษณะเชนนี้กอใหเกิดขอโตแยงและขอพิพาทระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา  

และขอพิพพาทนี้นับแตจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ   

ขอถกเถียงและขอพิพาทดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติในการ

แสวงหาและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ แนวคิดใหมนี้ถูกสรางขึ้นโดยอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on  Biological Diversity-CBD) ซึ่งเปนขอตกลงระหวาง

ประเทศที่มีวัตถุประสงคในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ

อยางยั่งยืน  และมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรอยางเทาเทียมและเปนธรรม อนุ

สัญญาฯ  กําหนดแนวคิดวาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของรัฐ       อนุสัญญาฯ ไดวางหลักการและ

แนวทางการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพไววา การจะแสวงหาหรือนําใช

ทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนจะตองมีการแจงใหประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพทราบลวงหนา 

(Prior Informed Consent) โดยเงื่อนไขการเขาถึงและการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชนั้นเปนไปตาม

ขอตกลงระหวางผูใหและผูใชทรัพยากรชีวภาพนั้น ในขอตกลงนั้นจะตองมีการแบงปนผลประโยชนที่

ไดจากการใชทรัพยากรชีวภาพใหกับผูใหทรัพยากรชีวภาพดวย หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการที่รูจัก

กันในนามของหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ (Access 

and Benefit Sharing - ABS) การจัดทําระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศจึงเปน

เครื่องมือและมาตรการทางกฎหมายที่ชวยจัดการดูแลเรื่องการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพในประเทศ

ของตนอยางยั่งยืน 
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 หลักการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตอนุสัญญาฯนี้ ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

ประเทศตางๆ  โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพอุดมสมบรูณ  โดย

จะเห็นไดวาประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพมีการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

โดยใชอนุสัญญาฯ เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดกฎระเบียบเรื่องการขอเขาถึง  การใชและการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศของตน   เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่อนุสัญญาฯ วาง

ไว 

หลักการเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพเปนแนวคิด

และกฎระเบียบที่พัฒนาข้ึนมาใหมที่แพรหลายไมนานนัก  จึงเปนกฎระเบียบที่ขาดความชัดเจนในทั้ง

ระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ   กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนของแต

ละประเทศถูกพัฒนาเปนกฎหมายและกฎระเบียบภายในตามแตละประเทศจะเห็นวาเหมาะสมกับ

การบังคับใชตามสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม     จากการศึกษาเอกสารจะพบวาการนํากฎระเบียบใช

ในเชิงปฏิบัตินั้นแตละประเทศประสบความสําเร็จในระดับแตกตางกัน 3  ตัวอยางเชน ประเทศ

ฟลิปปนส ประเทศโคลัมเบีย และประเทศเม็กซิโก เปนตน ประเทศเหลานี้มีการตรากฎหมายที่กํากับ

ดูแลเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพขึ้นในชวงระยะเวลา 10 ป

ที่ผานมา แตโดยสวนใหญแลวพบวาการนํากฎหมายเหลานี้ไปใชนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอผูที่

เกี่ยวของ โดยเฉพาะองคกรวิจัยและพัฒนาและ นักวิจัยที่ตองการดําเนินโครงการวิจัยที่ตองใช

ทรัพยากรชีวภาพในโครงการ  พบวาการนํากฎหมายไปใชในทางปฏิบัตินั้นสวนใหญจะไมประสบ

ความสําเร็จ โดยมักจะสรางอุปสรรคกับองคกรวิจัยและนักวิจัยในประเทศนั้นๆ  เนื่องจากกฎหมาย

และกฎระเบียบเหลานี้กลายเปนอุปสรรคใหแกงานวิจัยและพัฒนา เชน ทําใหการดําเนินการวิจัยนั้น

ลาชา หรือทําใหตองยกเลิกการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการไปในที่สุด ทั้งนี้ ในระยะเวลาตอมา 

ประเทศฟลิปปนส จึงดําเนินการบัญญัติกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนฉบับ

ใหมข้ึนมาใชแทนที่กฎระเบียบเดิมและประเทศโคลัมเบียก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่กําลังทําการปรับปรุง

กฎหมายใหสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กฎระเบียบที่ควบคุมการเขาถึงหรือการเคลื่อนยายทรัพยากรชีวภาพทั้งในระดับประเทศ  หรือ

ระหวางประเทศนี้มีผลตอการทํางานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  องคกรวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ควรจะเตรียมความพรอม

ในการดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางเปนสากล  ดังนั้น จึง

ไมควรละเลยกฎระเบียบเหลานี้ และจําเปนตองถือปฏิบัติทุกครั้งที่มีการนําทรัพยากรชีวภาพมาใชใน

                                                 
3 ดูรายละเอียดใน Carrizosa, S. et.al. (eds.). 2004. Accessing Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from 

Implementing the Convention on Biological Diversity, IUCN Environment Policy and Law Paper No. 54 
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งานวิจัยและพัฒนา     ตลอดจนควรมีการบริหารจัดการเรื่องการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรอยาง

เปนระบบ  แมวางานวิจัยนั้นที่จะทําขึ้นเพื่อใชเปนองคความรูและไมมีโอกาสนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชยก็ตาม  การบริหารจัดการเรื่องการใชทรัพยากรชีวภาพจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหองคกร

วิจัยพัฒนานั้นใชทรัพยากรชีวภาพไดอยางถูกตองตามหลักสากล  และจะชวยใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอองคกรเอง 

 

1.2 ความจําเปนในการทํางานวิจัย 

 ปจจุบันการศึกษาเรื่องกฎหมายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยยงัมอียูในวงจาํกดั
4 และรายงานและผลงานวิจัยการศึกษาสถานภาพและผลกระทบจากการใชกฎระเบียบเรื่องการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาดาน

ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก ทําใหขอมูลเร่ืองการบังคับใชกฎระเบียบเร่ืองการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูในประเทศไทยนั้นยังไมชัดเจน 

อีกทั้งยังไมทราบวาการใชกฎระเบียบดังกลาวสงผลอยางไรตอการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาใน

องคกรวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย  คาดวาผลการศึกษาของโครงการวิจัยนี้

จะสามารถนํามาเปนขอมูลหรือองคความรูในการ 

1. ประเมินประสิทธิภาพในการใชกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยโดยเนนการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ

พืชเปนกรณีศึกษา 

2. ประเมินการบริหารจัดการดานกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย โดยเนนการใชประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพพืชเปนกรณีศึกษา 

                                                 
4 โปรดดู (1) เลอสรร ธนสุกาญจน และคณะ, รายงานโครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่

ยั่งยืน: การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชน เสนอตอ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา

นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. 2541. (2) เลอสรร ธนสุกาญจน และคณะ, รายงานโครงการสัญญาการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม เสนอตอ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. 2543. (3) จักรกฤษณ ควรพจน 

และคณะ, รายงานผลการวิจัยกฎหมายดานทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย  สนับสนุนทุนโดย สถาบันทรัพยากร ธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ. 2545. และ (4) สมชาย      รัตนชื่อสกุล, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ

เร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพชื : ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย สนับสนุน

โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549. 
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3. ประเมินผลกระทบของกฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนตอการทํางาน
วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย 

 

1.3 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบนัในเรื่องการบริหารจัดการดานกฎระเบยีบการเขาถงึและการ
แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพฒันา โดยใชการเขาถงึ

และการใชประโยชนจากทรพัยากรชีวภาพพืชเปนกรณศีึกษา  

2. เพื่อวิเคราะหผลกระทบของกฎระเบียบทีม่ีตอการดําเนนิงานวิจัยดานทรพัยากรชีวภาพ โดย

มุงเนนที่การศึกษาผลกระทบจากการใชทรัพยากรชีวภาพพืชในองคกรวิจัยและพฒันาใน

ประเทศไทย 

3. เพื่อจัดทาํขอเสนอแนะเชงินโยบาย รวมทัง้แนวทางการบริหารจัดการเรื่องกฎระเบียบการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหแกองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  โดยมุงเนน

เร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพพชืเพื่อเปนการสงเสริมใหการดําเนนิการวิจยัและ

พัฒนาดานเทคโนโลยีชวีภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดทําวรรณกรรมปริทัศน  ในเ ร่ืองกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพตามหลักการที่อนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพกําหนดไว 

2. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเรื่องความตระหนักและการใชกฎระเบียบการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรพัฒนาและวิจัยตางๆ ในประเทศ

ไทย โดยเนนการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพพืชเปนกรณีศึกษา   

3. ดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัยอาวุโส หรือผูที่เกี่ยวของ ในหนวยงานที่

ทํางานวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพในการวิจัย เชน สถาบันวิจัย องคกรวิจัยและ

พัฒนา  มหาวิทยาลัยตางๆ (โดยจะมุงเนนที่การทํางานวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพ

พืช) รวมทั้ง หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการออกกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

4. ดําเนินการจัดงานสัมมนาระดมความเห็นเฉพาะกลุม โดยมุงเนนที่นักวิจัยในสถาบันวิจัยและ

องคกรวิจัยตางๆ 

 21



 

5. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณจํานวน 1 

คร้ัง 

6. สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โดยประมวลและสังเคราะหเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหแก

องคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
1. รายงานฉบับสมบูรณ 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับองคกรวิจยัและพัฒนาเพื่อการดําเนนิการบริหารจัดการการ

นําทรัพยากรชวีภาพไปใชประโยชนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใหการดาํเนนิการวิจัยและ

พัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 22



 

บทที่ 2 
สถานภาพปจจุบันของกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชวีภาพในระดับระหวางประเทศ 
 
2.1 ความเปนมาของกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร
ชีวภาพ 
 การแลกเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพพืชนั้นมีมาแตโบราณนับต้ังแต

โคลัมบัสออกเดินเรือไปขามมหาสมุทรไปยังซีกโลกตางๆ ซึ่งการเดินทางครั้งนั้นไมเพียงแตเปนการไป

เยือนประเทศที่แตกตาง แตยังมีการนําเอาทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะพืชประเภทเครื่องเทศ และชา

ออกจากประเทศถิ่นกําเนิดนั้น ซึ่งอาจจัดไดวาเปนการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพพืชในยุคแรก หลังจาก

นั้นเมื่อการคมนาคมเริ่มเจริญขึ้น และมีการติดตอทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น การนําทรัพยากร

ชีวภาพจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งกลายเปนเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติ โดยการนําทรัพยากร

ชีวภาพเหลานี้ออกไปนั้นทําไดโดยอิสระ และไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนในกรณีที่เปนการ

ซื้อขาย 

การเคลื่อนยายทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพพืชนั้นเดนชัดมากขึ้นในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร (Rockefeller Foundation) ไดใหทุนสนับสนุนโครงการ

การปรับปรุงพันธุพืชซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีอาหารเพียงพอแกประชากรโลกโดยเฉพาะประชากรใน

ประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นในการปรับปรุงพันธุนั้นโครงการเหลานี้จึงเนนที่ชนิดพืชที่เปนอาหารหลัก

ของประชากรโลก เชน ขาว ขาวสาลี และขาวโพด เปนตน  การสนับสนุนดังกลาวนี้ดําเนินการโดยการ

จัดตั้งศูนยนานาชาติเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชในแหลงที่มีชนิดพืชที่ตองการปรับปรุงนั้นอยูอยาง

สมบูรณ ปรากฎวาแหลงที่มีความอุดมสมบูรณของพืชอาหารเหลานี้อยูในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งสิ้น  

เชน การจัดตั้งศูนยนานาชาติเพื่อการปรับปรุงขาวโพด ขาวสาลี (International Maize and Wheat 

Improvement Centre: CIMMYT) เพื่อเปนศูนยกลางการปรับปรุงพันธุขาวโพดและขาวสาลีที่ประเทศ

เมกซิโก หรือสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Centre: IRRI) ที่ประเทศ

ฟลิปปนส เปนตน การจัดทําโครงการการปรับปรุงพันธุในประเทศกําลังพัฒนาในยุคนั้นเปนที่รูจักกัน

ในนามของการปฏิวัติเขียว หรือ Green Revolution ซึ่งนอกจากจะเปนการปรับปรุงพันธุพืชอาหารใหมี

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแลวยังเปนการเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่ไดมาจากแหลงกําเนิดตางๆในโลกดวย และ

การเคลื่อนยายพันธุกรรมพืชเหลานี้ทํากันอยางอิสระไมมีขอผูกพันใดๆ  

ตอมาเริ่มมีขอถกเถียงในเรื่องการนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชประโยชน โดยมีการตั้ง

ขอสังเกตวา ประเทศพัฒนาแลวนิยมนําทรัพยากรชีวภาพที่ไดจากประเทศกําลังพัฒนาไปทําการ

วิจัยคนควาจนกระทั่งไดผลิตภัณฑที่นําไปใชเชิงพาณิชยได หากแตวาไมมีการแบงปนผลประโยชนใดๆ 
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กลับคืนสูประเทศที่เปนเจาของทรัพยากรชีวภาพ5 ขอถกเถียงในเรื่องการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช

ประโยชนไดรับความสนใจจากองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organisation of the United Nations หรือ FAO)  ซึ่งพยายามทําหนาที่ประสานความ

เขาใจระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาในการสรางขอตกลงเรื่องการใชประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพพืช โดยกลไกที่ใชคือ ขอมติระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ

อาหารและการเกษตร (International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture)  ซึ่งทําการตกลงกันเปนระยะๆ ในชวงป พ.ศ. 2526 จนถึงป 2534 และไดมีการจัดทํามติ

องคการอาหารและการเกษตรที่วางหลักการเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพพืช หลักการที่

สําคัญที่ขอตกลงระหวางประเทศฯ วางไวคือการกําหนดใหทรัพยากรพันธุกรรมพืชเปนมรดกของมวล

มนุษยและสามารถนําไปใชไดโดยไมมีขอจํากัด6 นอกจากนั้นยังกลาวเพิ่มอีกวาหลักการนี้ไมขัดแยง

กับสิทธิภายใตการคุมครองพันธุพืช7 และเพื่อเปนการสรางสมดุลระหวางสิทธิของนกัปรบัปรุงพนัธุและ

เกษตรกร ขอตกลงระหวางประเทศนําเสนอสิทธิเกษตรกร8 (Farmers’ Rights)   ข้ึนมาหากแตวาไมได

มีการอนุวัติการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิเกษตรกร 

ความพยายามในการแกปญหาเรื่องความไมเปนธรรมในการนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชมาใช

ประโยชนจัดไดวาไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากขอตกลงระหวางประเทศฯ นั้นมีสถานะเปนขอตกลงที่

ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย อีกทั้งประเทศพัฒนาแลวไมใหความชวยเหลือทางดานการเงินในการอนุ

วัติการเรื่องสิทธิเกษตรกร ทําใหขอตกลงระหวางประเทศฯ ไมมีบทบาทในการแกปญหาความขัดแยง

ในเรื่องการนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปใชประโยชน  

ขอถกเถียงในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพนั้นยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเมื่อมี

ประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญาเขามาเกี่ยวของดวย ในระหวางป ค.ศ.1980s ประเทศพัฒนาแลวนํา

โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใหประเทศกําลังพัฒนาเคารพในสินคาที่อยูภายใตการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาเปนแหลงผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ

ลอกเลียนแบบโดยเฉพาะสินคาประเภทบันเทิง เชน เทปเพลง วิดิโอเทป และผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง 

เชน เสื้อผา กระเปา นาฬิกา เปนตน การขายสินคาลอกเลียนแบบเหลานี้ถูกเรียกวาเปนการกระทํา

แบบ โจรสลัด (pirate) ซึ่งกอใหประเทศเจาของสินคานั้นขาดทุน ในที่สุดสหรัฐอเมริกาไดนํามาตราการ

แบบตางๆ มาใชเพื่อใหประเทศพัฒนาแลวทําการปรับปรุงกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หนึ่งใน

มาตรการที่สหรัฐอเมริกานํามาใชคือการนําประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญาเขาสูเวทีเจรจาการคา
                                                 
5   55 ดูขอมูลเพิ่มเติมใน Fowler, C. and Mooney, P. 1990. Shattering: Food, Politics and the Loss of Genetic Diversity. The 

University of Arizona Press. และ Pistorius, R., and van Wijk, J. 1999. The Exploitation of Plant Genetic Information: Political 

Strategies in Crop Development. CABI Publishing. 
6 ขอมติที่ 8/83 ในการประชุมครั้งที่ 22nd ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ  
7 ขอมติที่ 4/89 ในการประชุมครั้งที่ 25th ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
8 ขอมติที่ 5/89 ในการประชุมครั้งที่ 25th ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
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ระหวางประเทศ ซึ่งเมื่อการเจรจาการคานั้นเสร็จส้ินไดมีการจัดตั้งองคการคาโลก (World Trade 

Organization) ข้ึนมาเพื่อเปนองคกรที่ดูแลการคาระหวางประเทศ ผลจากการจัดตั้งองคการการคา

โลกคือการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศขึ้นมาใหประเทศ

สมาชิกองคการการคาโลกอนุวัติการ ซึ่งหนึ่งในขอตกลงระหวางประเทศในการจัดตั้งองคการการคา

โลกไดแกขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา หรือขอตกลงท

ริปส (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งเปนขอตกลงที่กําหนดมาตรฐาน

ข้ันต่ําของกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญาที่ประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลกจะตอง

ปฏิบัติตาม มาตรฐานเหลานี้ไดแกมาตรฐานกฎระเบียบทรัพยสินทางปญญาที่ประเทศพัฒนาแลวมีใช

อยู ประเทศสมาชิกที่ปฏิเสธการอนุวัติการตามขอตกลงทริปสนี้จะกอใหเกิดผลกระทบทางดานการคา

ระหวางประเทศ เชน การคว่ําบาตรทางการคา ซึ่งสามารถสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจอยางใหญ

หลวงใหกับประเทศเหลานั้น  

ความสําเร็จของประเทศพัฒนาแลวในการทําให

                                                

ประเทศกําลังพัฒนาปรับปรุง หรือจัดทํา

กฎระเบียบทางดานทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามมาตรฐานของขอตกลงทริปสนั้นทําใหมีการ

เรียกรองความเปนธรรมในเรื่องการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนมีมากขึ้น ประเทศกําลังพัฒนา

ที่เปนเจาของทรัพยากรชีวภาพมองเห็นความไมเปนธรรมในลักษณะที่วาทรัพยากรชีวภาพถูกนําออก

จากประเทศของตนโดยไมมีขอจํากัด หรือในสภาพสินคาราคาถูก ภายใตหลักการทรัพยากรเปนสมบัติ

ของมวลมนุษย จากนั้นถูกนําไปทําการวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งไดสารหรือ ผลิตภัณฑที่มีประโยชน 

มีมูลคาทางพาณิชยและไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา แตผูที่นําทรัพยากร

ชีวภาพเหลานี้ไปไมเคยแบงปนผลประโยชนกลับคืนมาสูประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพนั้นเลย 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือทรัพยากรชีวภาพในประเทศที่กําลังพัฒนาคือวัตถุดิบเร่ิมตนที่ประเทศที่พัฒนา

แลวใชในการพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่ตนมีอยูใหกลายเปนสินคาที่มีมูลคาสรางรายไดใหกับประเทศ

เหลานั้นอยางมากมายในขณะที่ประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพแทบจะไมเคยไดรับส่ิงตอบแทนจาก

การดูแลรักษาหรืออนุรักษทรัพยากรชีวภาพเหลานี้เลย ซึ่งตอมาไดมีการใหคํานิยามการกระทํา

ดังกลาววา โจรสลัดทางชีวภาพ (Biopiracy) 

ดังนั้นสามารถกลาวไดวาโจรสลัดทางชีวภาพหมายถึงการนําทรัพยากรชีวภาพจากแหลงอื่นที่

มิใชของตนมาใชในการทําวิจัยและพัฒนาแลวนําผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมาไปทําการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือ ไปใชเชิงพาณิชยโดยไมมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการ

ใชทรัพยากรชีวภาพดังกลาวไปสูแหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพนั้น  ซึ่งปจจุบันกรณีที่จัดไดวาเปน

ลักษณะโจรสลัดทางชีวภาพมีอยูมากมายทั่วโลก9 สวนกรณีตัวอยางของโจรสลัดทางชีวภาพที่มีการ

 
9 หนวยงานที่ใหขอมูลเรื่องโจรสลัดทางชีวภาพของประเทศไทยไดแก มูลนิธิชีววิถี (www.biothai.net) หรือในตางประเทศนั้นมีหลาย

หนวยงานที่ใหขอมลูและติดตามเรื่องโจรสลัดชีวภาพ เชน GRAIN (www.grain.org) หรือ International Development Research 

Centre (http://www.idrc.ca/en/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html ) ซ่ึง IDRC ไดจัดทําเวปไซตเฉพาะเรื่องโจรสลัดชีวภาพไวใน
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กลาวถึงมากที่สุดในประเทศไทย คือกรณีเปลานอย ที่บริษัทยาจากประเทศญี่ปุนนําพืชชนิดนี้ไปทํา

การวิจัยและพัฒนาจนไดสารที่ชื่อวา เปลาโนทอล ที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคกระเพาะ มีการจด

สิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารดังกลาวและในที่สุดมีการผลิตยาที่มีชื่อทางการคาวา เคลเนค จากสาร

สกัดดังกลาว โดยไมมีหลักฐานใดแสดงวาบริษัทยาไดแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการขายยา

ดังกลาวใหกับประเทศไทย ขอถกเถียงในเรื่องความไมเปนธรรมในการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช

ประโยชนดําเนินตอไปอยางไมมีขอยุติจนกระทั่งการถือกําเนิดของอนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

 
2.2 อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเปนขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ถูก

จัดทําขึ้นมาเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ จากนิยามของทรัพยากรชีวภาพจะเห็นไดวา

ทรัพยากรชีวภาพนั้นหมายความถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไดแก พืช สัตว จุลินทรีย ซึ่งอาจจะอยูในรูปที่ยังมี

ชีวิตอยูหรือไมมีชีวิตแลว เชน ซากพืช ซากสัตว อีกทั้งยังรวมถึงขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

เหลานั้นดวย ทําใหกลาวไดวาทรัพยากรชีวภาพนั้นมีความหลากหลาย และความหลากหลายของ

ทรัพยากรชีวภาพเหลานี้ทําใหเกิดการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  

 อยางไรก็ตามความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพไดสูญหายและถูกทําลายไปอยาง

รวดเร็วในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหความหลากหลายเหลานี้ลดลงไปใน

อัตราที่รวดเร็วก็คือการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะการตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนการทําลายแหลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ ดวยการตระหนักถึงภาวะวิกฤตของการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพที่โลกกําลังเผชิญอยู ทําใหมีการเรียกรองที่จะอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสารพันธุกรรมที่มีตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของมนุษย รวมทั้งคุณคาในดาน

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

 เพื่อตอบสนองตอภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นตอความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการสิ่งแวดลอม

แหงสหประชาชาติจึงไดจัดทําอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity หรือ CBD) ข้ึน อนุสัญญาฯ ไดเปดใหมีการลงนามในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 และขณะนี้มีประเทศใหสัตยาบันแลวจํานวน 191 ประเทศ10  

 อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ11 คือ  

                                                                                                                                                 
www.captainhookawards.org; นอกจาก  McGown ไดรวบรวมตัวอยางกิจกรรมที่จัดวาเปน โจรสลัดทางชีวภาพ ในทวีปแอฟริกาไว

โดยดูไดจาก McGown J. 2006. Out of Africa: Mysteries of Access and Benefit Sharing. Edmonds Institute in cooperation 

with African Centre for Biosafety. (www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf  เขาเมื่อ กรกฎาคม 2552)  
10 ขอมูลเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงจากขอมูลนี้ประเทศไทยเปนประเทศลาสุดที่ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยความ   

  หลากหลายทางชีวภาพเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และมีผลเปนสมาชิกของอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 
11 มาตรา 1 ของอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
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1. เพื่อสงเสริมการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเพื่อประโยชนของชนรุน 

ตอไป 

2. เพื่อการใชประโยชนในทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

3. เพื่อใหมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรชีวภาพอยางเปนธรรม 

 เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณที่ตั้งไว อนุสัญญาฯ ไดกําหนดกรอบและนโยบายที่เกี่ยวกับการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสงเสริมใหประเทศสมาชิกกําหนดแนวทางการอนุรักษใน

ดินแดนของตนเอง    อนุสัญญาฯ ไดวางหลักการตางๆ ไว ดังสรุปใน ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 แสดงสาระสาํคัญที่อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพกาํหนดขึ้นเพื่อใหภาคี
สมาชกิปฏิบติัเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่อนุสัญญาฯ ไดวางไว 
 

อนุสัญญาฯ วางพันธกรณีใหภาคีสมาชิกตอง 

• วางกลยทุธ แผน และโปรแกรมระดับชาตเิพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยัง่ยนื 

• จําแนก วินจิฉัย และตดิตามตรวจสอบองคประกอบของความหลากหลายทางชวีภาพที่

สําคัญ 

• วางระบบพืน้ที่คุมครอง จดัการทรัพยากรชีวภาพ ฟนฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรม ควบคุมชนิด

พันธุตางถิ่น และคุมครองชนิดพนัธุที่ถูกคกุคาม 

• จัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่ออนุรักษพืช สัตว จุลินทรีย นอกถิน่ที่อยูอาศัยตาม

ธรรมชาติ และนํามาตรการฟนฟ ู ฟนสภาพและนาํกลับคืนสูธรรมชาติ มาใชกบัพันธุทีถู่ก

คุกคาม 

• ดําเนนิมาตรการเพื่อใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมทัง้ใหแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

• วางโปรแกรมฝกอบรม ใหการศึกษา และการวิจยั 

• เอื้ออํานวยการเขาถึงทรัพยากรพนัธุกรรมบนเงื่อนไขการตกลงรวมกนั และภายใตการ

เห็นชอบซึ่งไดแจงลวงหนาตอภาคีผูใหทรัพยากรพนัธุกรรม 

• สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยทีี่เกีย่วของ 

• สงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชวีภาพ 

• จัดหาเงินทนุสาํหรับใหประเทศกําลงัพฒันาไดอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ 

ที่มา: สํานกันโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2539 
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2.3 ทรัพยากรชีวภาพ: จากมรดกรวมของมวลมนุษยสูสิทธิอธิปไตยของรฐั 
 อนุสัญญาฯ ชวยทําใหกรณีพิพาทเรื่องความไมเปนธรรมในการนําทรัพยากรชีวภาพลดลงได

เนื่องจากอนุสัญญาฯ ไดเปลี่ยนหลักการของการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน โดยไดยกเลิก

แนวคิดที่วาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของมวลมนุษยและเสนอแนวคิดใหมที่มนุษยควรมีตอการใช

ทรัพยากรชีวภาพขึ้นโดยกลาววาประเทศหรือรัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพในเขตแดนของ

ตน และรัฐบาลแตละประเทศมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพในประเทศของตน 12

 นอกจากการสรางแนวความคิดใหมเร่ืองสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรชีวภาพภายใตอาณาเขต

ของรัฐแลว อนุสัญญาฯ ไดวางหลักการที่เรียกวา การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพขึ้นมาซึ่งหลักการเหลานี้ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจนกลายเปนที่มาของ

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่นํามาพัฒนาใชกันใน

ปจจุบัน โดยอนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลกการการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพไวในมาตรา 15 ภายใตหัวขอ 

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม มาตรานี้กําหนด หลักเกณฑที่ประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพควร

นําไปปฏิบัติในการพิจารณาเพื่อการอนุญาตการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศหรือในเขตแดน

ของตน โดยหลักการการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่อนุสัญญา นําเสนอคือ การแสดงความยินยอมซึ่งได

แจงลวงหนา (Prior Informed Consent) การตกลงรวมกัน (Mutually Agreed Terms) และการ

แบงปนผลประโยชน (Benefit Sharing) 

1) ความยินยอมซึ่งไดแจงลวงหนา (Prior Informed Consent) ความยินยอมที่ไดแจงลวงหนา

เปนหลักการที่ปฏิบัติใชในวงการแพทยโดยแพทยหรือผูใหการดูแลรักษาที่จะทําการรักษา หรือการ

ปฏิบัติใดๆ ตอผูรับการปฏิบัติ แพทย หรือผูทําการดูแลรักษามีหนาที่ที่จะตองแจงใหผูไดรับการดูแล

รักษาทราบถึงความเสี่ยง หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นตอรางกายเมื่อใชกระบวนการดูแลรักษานั้นๆ เพื่อที่

ผูที่จะไดรับการดูแลรักษานั้นสามารถตัดสินใจวาจะเขาทําการดูแลรักษาดวยกระบวนการหรือกรรมวิธี

ดังกลาวหรือไม13 อนุสัญญาฯ นําหลักการนี้มาใชกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดย

หมายความใหผูที่ขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพมีหนาที่สงแผนการวิจัยและพัฒนามาพรอมกับการยื่นขอ

อนุญาตเพื่อทําการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพตอหนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศผูจัดหาทรัพยากร

                                                 
12 อารัมภบท มาตรา 3 และมาตรา 15 (1) ของอนุสัญญาฯ 
13 Black’s law dictionary by Henry Campbell Black 6th ed. กลาวไววา ‘Informed consent is the name for a general principle 

of law that a physician has a duty to disclose what a reasonably prudent physician in the medical community in the 

exercise of reasonable care would disclose to his patient as to whatever grave risks of injury might be incurred from a 

proposed course of treatment, so that a patient, exercising ordinary care for his own welfare, and faced with a choice of 

undergoing the proposed treatment, or alternative treatment, or none at al, may intelligently exercise his judgment by 

reasonably balancing the probable risks against the probable benefits’. หนา 779. 
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ชีวภาพ 14 นอกจากนั้นผูเขาถึงทรัพยากรชีวภาพจะตองเตรียมขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการใช

ทรัพยากรชีวภาพที่ตนตองการเขาถึงและสงขอมูลเหลานี้ใหกับหนวยงานรับผิดชอบของประเทศผู

จัดหาทรัพยากรชีวภาพดวย 

2) การตกลงรวมกัน (Mutually Agreed Terms) เมื่อประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพ

อนุญาตใหมีการเขาถึงหรือใชทรัพยากรชีวภาพของตน ผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพและผูที่ตองการใช

ทรัพยากรชีวภาพ จะทําการเจรจาเพื่อตกลงเงื่อนไขการอนุญาตใหใชทรัพยากรชีวภาพจนไดขอตกลงที่

เห็นพองตองกัน ซึ่งองคประกอบของขอตกลงนั้นจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง หรือ

ลักษณะของงานวิจัย 

3) การแบงปนผลประโยชน (Benefit Sharing) หนึ่งในขอตกลงที่เจรจาและเห็นพองกันนั้น

จะตองมีเงื่อนไขเรื่องการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรชีวภาพอยางเปนธรรมดวย 

มาตรา 16 ของอนุสัญญาฯ กําหนดเรื่องการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี ขอกําหนดนี้เปนขอ

แลกเปลี่ยนกับการอนุญาตใหใชทรัพยากรชีวภาพ อนุสัญญาฯ ตระหนักถึงความแตกตางระหวาง

ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวสวนใหญเปนประเทศที่มี

เงินทุนสูงกวาและเทคโนโลยีที่กาวหนากวาประเทศกําลังพัฒนา แตมีทรัพยากรชีวภาพที่จํากัด สวน

ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญนั้นมีทรัพยากรชีวภาพอยูอุดมสมบูรณ หากวามีขอจํากัดในเรื่อง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเงินทุน ดังนั้นเมื่อมาตรา 15 นั้นกําหนดใหประเทศเจาของทรัพยากร

ชีวภาพอํานวยความสะดวกเรื่องการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน โดยขอแลกเปลี่ยนคือการ

แบงปนผลประโยชนซึ่งผลประโยชนรูปแบบหนึ่งที่อนุสัญญาฯ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนคือ ซึ่ง

โอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีนั้นนาจะเปนการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวไปสู

ประเทศกําลังพัฒนา และเทคโนโลยีที่ถายทอดนั้นควรเปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนและไมกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม  

 
 

2.4 กฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการ
ใชทรัพยากรชีวภาพหลังอนุสัญญาฯ  

 

 หลักการเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในอนุสัญญาฯ 

เปนที่รูจักและยอมรับในระดับสากลนั้นสงผลใหเร่ืองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเปนเรื่องที่นานา

ประเทศใหความสนใจ และทําใหกฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรชวีภาพ

ที่บัญญัติข้ึนมาหลังการถือกําเนิดของอนุสัญญาฯ นําหลักการของอนุสัญญาฯ มาประยุกตใช ปจจุบัน

                                                 
14 Biber-Klemm, S. and Martinez, S. Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research on Genetic 

Resources. Swiss Academy of Sciences. Bern Switzerland. หนา 12.  
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นี้กฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนที่

เกิดขึ้นมาภายหลังการกอต้ังอนุสัญญาฯ ไดแก 

2.4.1 สนธิสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร     

อยูภายใตการดูแลขององคการอาหารและการเกษตร 

2.4.2 แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชน         

ที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

2.4.3 ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (อยูระหวาง 

การเจรจาจัดทํา) 

 
2.4.1 สนธิสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตร อยูภายใตการดูแลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA) 
 สนธิสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร หรือ 

ITPGRFA ภายใตการดูแลขององคการอาหารและการเกษตร เปนความตกลงระหวางประเทศที่พัฒนา

มาจากขอถือปฏิบัติระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช (International Undertaking on 

Plant Genetic Resources) ซึ่งเปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไมมีพันธะผูกพันทางกฎหมายในเรื่อง

การใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช  

ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนแลววาองคการอาหารและการเกษตรภายใตองคการสหประชาชาติ

ไดพยายามที่จะแกปญหาความขัดแยงในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยใช

ขอตกลงระหวางประเทศฯ เปนเครื่องมือ หากวาความพยายามนั้นไมประสบผลสําเร็จ อยางไรก็ตามมี

ความตระหนักถึงความจําเปนในการหาขอปฏิบัติในเรื่องการใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งทรัพยากร

พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร15 โดยเฉพาะในเรื่องการเขาถึงเชื้อพันธุกรรมที่เก็บรักษาไว

นอกสถานที่ปลูก (ex situ collections) และเรื่องสิทธิเกษตรกร ดังนั้นองคการอาหารและการเกษตร

ของสหประชาชาติจึงไดนําขอถือปฏิบัติระหวางประเทศมาแกไขปรับปรุงเพื่อใหหลักการนั้นสอดคลอง

กับหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ จนในที่สุดกลายเปนสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศดานทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (สนธิสัญญาฯ)ซึ่งเปนขอตกลงระหวาง

ประเทศที่มีผลบังคับใชทางกฎหมาย 

                                                 
15 ในการประชุมที่มีการเปดใหประเทศตางๆ ลงนามในอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพเปนครั้งแรกที่ประเทศไนโรบีนั้น ไดมีการ

ยอมรับขอตกลงไนโรบี (Nairobi Final Act) ในขอตกลงนัน้มีการยอมรับในเรื่อง ความสัมพันธระหวางอนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพกับการสนับสนุนการเกษตรอยางยั่งยืน ซ่ึงเรงใหมีการพัฒนาความชวยเหลือและความรวมมือระหวางอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพกับระบบโลกเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนซ่ึงทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร   
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 สนธิสัญญาฯ จัดทําขึ้นเมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน พ.ศ. 2546 และขณะนี้มีประเทศสมาชิกจํานวน 120 ประเทศ16 สนธิสัญญาฯ มีวัตถุประสงค

เพื่อ “อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และมี

การแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางเทาเทียมและเปนธรรมเพื่อ

การเกษตรอยางยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร โดยสอดคลองกับอนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ”17  

 
2.4.1.1 สนธิสัญญาฯ กับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชและแบงปนผลประโยชน 

 สนธิสัญญาฯ จัดใหมีการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช กลไกที่สนธิสัญญาฯ ฉบับนี้วางไวคือ

การสรางระบบพหุภาคีในการเขาถึงทรัพยากรพืชที่กําหนดไวในรายการจํานวน  64 ชนิด ซึ่งรายการ

ดังกลาวครอบคลุมพืชเกือบทุกชนิด โดยแบงเปนพืชเพื่อการเพาะปลูกที่ใชเปนอาหารและพืชอาหาร

สัตว  

สนธิสัญญาฯ กําหนดวาทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่จะอยูภายใตระบบพหุภาคีจะครอบคลุม

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรซึ่งกําหนดไวในภาคผนวก 1 ของสนธิสัญญาฯ โดย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่อยูภายใตระบบพหุภาคีตองมีลักษณะสองประการคือ ตองเปนทรัพยากร

พันธุกรรมพืชซึ่งอยูภายใตการจัดการและการควบคุมของภาคีสมาชิก และ เปนทรัพยากรที่เปนขอมูล

หรือความรูสาธารณะ โดยหลักเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืชในระบบพหุ

ภาคีนี้กําหนดไววา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่ไดรับจากการเขาถึงภายใตสนธิสัญญาฯ จะตองถูก

นํามาใชเพื่อการวิจัยปรับปรุงพันธุ และเพื่อการฝกอบรมการปรับปรุงพันธุพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตรเทานั้น การใชโดยมีวัตถุประสงคดานอื่น เชน เคมีภัณฑ ยา หรือการใชทางอุตสาหกรรม

อยางอื่นที่ไมเกี่ยวกับอาหารและเกษตรกรรมจะไมอยูในขอบเขตการบังคับของสนธิสัญญาฯ  การ

เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่อยูในระบบพหุภาคีจะกระทําโดยผานขอตกลงถายโอนวัสดุฉบับ

มาตรฐาน(Standard Material Transfer Agreement หรือ SMTA) ที่องคกรบริหาร (Governing 

Body) เปนผูจัดทําขึ้น ขอตกลงการถายโอนวัสดุฉบับมาตรฐานนั้นแลวเสร็จในป พ.ศ. 2549 และ

ปจจุบันไดมีผลบังคับใชเปนที่เรียบรอยแลว 

 อนุสัญญาฯ และ สนธิสัญญาฯ นี้มีความแตกตางที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ คือ 

1) ในขณะที่อนุสัญญาฯ วางกรอบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก 

การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ แบบไมมีการจํากัดชนิดของทรัพยากรพันธุกรรมหรือลักษณะ

การนําทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใชประโยชน สนธิสัญญาฯ นี้ใชบังคับกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ

อาหารและการเกษตรกรรมเทานั้น ดังที่มาตรา 12.3 (เอ) ของสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดวาการเขาถึง

                                                 
16 ขอมูลเมื่อ กรกฎาคม 2552 
17 มาตรา 1 ของสนธสิัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 
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ทรัพยากรพันธุกรรมพืชจะตองกระทําเพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษสําหรับการวจิยัปรบัปรุงพนัธุ 

และการฝกอบรมเพื่ออาหารและการเกษตร การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อวัตถุประสงคในการ

อ่ืน ใหอยูภายใตบังคับของขอตกลงระหวางประเทศอื่น เชน อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

หรือ ภายใตขอตกลงเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่จะมีการจัดทําขึ้นในอนาคต 

2) กลไกทีน่ํามาใชภายใตอนุสัญญาฯ กับสนธิสัญญานัน้แตกตางกัน โดยที่เปนที ่

ชัดเจนวากลไกที่สนธิสัญญาฯ นํามาใชคือการเขาถึงผานระบบพหุภาคี ที่ดําเนินการภายใตขอตกลง

ถายโอนวัสดุฉบับมาตรฐาน กลไกที่จะเกิดขึ้นจากการเขาถึงภายใตอนุสัญญาฯ นั้นมีแนวโนมที่จะเปน

แบบทวิภาคี คือเปนขอตกลงระหวางผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพ กับ ผูขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ   

สนธิสัญญาฯ กําหนดใหผูที่เขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืชในระบบพหุ

ภาคีจายคาตอบแทนการใชประโยชน โดยจําแนกผลประโยชนเปนผลประโยชนในรูปเงินและ

ผลประโยชนที่เปนเทคโนโลยี ผลประโยชนที่เกิดจากการแบงปนผลประโยชนตามสนธิสัญญาฯ จะ

ไมไดจายใหแกภาคีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะแมวาประเทศนั้นจะเปนเจาของ

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชก็ตาม หากแตจายใหแกกองทุน ซึ่งจัดตั้งขึ้น18 ซึ่งกองทุนนี้จะถูกนําไปใชใน

กิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญาฯ อยางไรก็ตามกลไกการแบงปนผลประโยชนภายใต

สนธิสัญญาฯ นี้ก็ยังขาดความชัดเจนอยู และทําใหเกิดขอถกเถียงวาสนธิสัญญาฯ จะใชกลไกใดในการ

ตัดสินอยางเปนธรรมวาผูใดสมควรจะเปนผูรับผลประโยชน   

 
2.4.2 แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน

ผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม (Bonn Guidelines 
on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out 
of Their Utilization) 
 นับต้ังแตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพกอกําเนิดขึ้น เร่ืองการแบงปนผลประโยชน

เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจจากประเทศตางๆ และมีความพยายามที่จะพัฒนากฎระเบียบที่สอดคลอง

กับหลักการของอนุสัญญาฯ หากแตจะเห็นไดวาการนําไปใชทางปฏิบัตินั้นยังไมแพรหลาย อีกทั้ง

อนุสัญญาฯ นั้นกําหนดกรอบกวางๆ แตไมไดใหคําแนะนําหรือแนวทางการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยที่ 4 เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

ไดมีมติจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่มีความสมดุลในภูมิภาค 

และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 

2543 ไดมีมติจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ซึ่งการจัดตั้ง

คณะผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนข้ึนมานีก้เ็พือ่

                                                 
18 มาตรา 19.3 (เอฟ) ของสนธิสัญญาฯ 
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จัดทําแนวทาง ขอเสนอแนะ และขอสรุป ในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนภายใตกรอบ

การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ  

 ผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญ และคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชน คือการจัดทําแนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการ

แบงปนผลประโยชนที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม (Bonn Guidelines 

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

of Their Utilization) หรือ แนวปฏิบัติบอนน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยประเทศสมาชิก รัฐ 

หรือผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ในการพัฒนากลไกเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพ  ซึ่งกลไกเหลานี้รวมถึง การจัดทํากฎระเบียบและการบริหาร หรือการวางนโยบาย

เร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจะเปนไปตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ  

 
ตารางที่ 2 แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชน
ที่ไดรับเนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม (แนวปฏิบัติบอนน) 
 

แนวปฏิบัติบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับ

เนื่องจากการใชประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม (แนวปฏิบัติบอนน) 
 แนวปฏิบัติบอนนเปนแนวทางปฏิบัติที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายที่คณะทํางานเฉพาะกิจ

ของอนุสัญญาฯ ไดรวมกันจัดทําขึ้นเพื่อใหประเทศสมาชิกนําไปใชในการพัฒนาระบบการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนที่เหมาะสมกับประเทศของตนเอง  

 แนวทางปฏิบัติบอนนวางแนวทางในเรื่อง  
• บทบาท ความรับผิดชอบ และความรวมมือ ระหวางฝายที่เกี่ยวของ เชน ผูขอเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพ หรือผูจัดสรรทรัพยากรชีวภาพ 
• หลักการและกลไกที่ควรปฏิบัติในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งไดแก        ความ

เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา สาระสําคัญที่ฝายที่เกี่ยวของควรจะตกลงรวมกัน    ในการ

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งรวมถึงมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 
• ประเภทของผลประโยชนที่ควรทําการเจรจาตอรอง 
• กลไกในการอนุรักษ หรือ เก็บรักษาความรู นวัตกรรม และการใชภูมิปญญาทองถิ่น  ที่

เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
• เร่ืองอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เชน การเฝา

ระวัง การสงรายงาน การระงับขอพิพาท 
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หลักการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนภายใตแนวปฏิบัติบอนน 

 หลักการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตแนวปฏิบัติบอนนตั้งอยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงค

ในอนุสัญญาฯ กลาวคือเพื่อใหเกิดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยให

ประเทศสมาชิกมีการวางแผน หรือการวางกลไกการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพระดับประเทศ โดยกลไก

ดังกลาวควรจะเปนไปตามหลักการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตกิจกรรมกอน

การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพ การนําทรัพยากร

ชีวภาพไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือดานอื่น และการแบงปนผลประโยชน 

 หลักการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตแนวปฏิบัติบอนน ตองคํานึงถึง ความแนนอน และ

ความชัดเจนของกฎหมาย อีกทั้งการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและขอจํากัดในการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพนั้นตองโปรงใส ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

นอกจากนั้น แนวปฏิบัติบอนนไดวางแนวทางในการจัดการเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพไวดวย 

โดยมีขอแนะนําวาประเทศที่เปนเจาของทรัพยากรชีวภาพควรจะมีหนวยงานกลาง (focal 
point)  ที่ทําหนาที่เปนผูอนุญาต และควรมีการวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดในการเขาถึงในระดับ

ตางๆ อยางชัดเจน  กระบวนการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นควรเปนกระบวนการที่ไมยุงยาก

ซับซอนและมีคาใชจายนอยที่สุด  อีกทั้งยังกําหนดรายการ หรือขอมูล ที่หนวยงานรับผิดชอบของ

ประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพควรตรวจสอบหรือรองขอจากผูขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเมื่อทำ

การพิจารณาอนุมัติการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ  เชน วัตถุประสงคในการขอเขาถึงและผลที่คาดวา

จะไดรับ ชนิดของทรัพยากรชีวภาพที่จะขอเขาถึง หนวยงานที่จะมีความรวมมือกับผูขอเขาถึง ความ

เปนไปไดที่จะมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพ การดูแลรักษาขอมูลที่เปน

ความลับ เปนตน  
 ในขั้นตอนการจัดการเรื่องขอตกลงรวมกัน (mutually agreement) แนวปฏิบัติ

บอนนเสนอหลักการพื้นฐานในการดําเนินการเจรจาขอตกลงรวมกัน เชน กฎระเบียบจะตองแนนอน

และชัดเจน และควรมีกลไกที่ทําใหคาดําเนินการเจรจาตอรองนอยที่สุด (เชน การเจรจาตกลงควรทํา

เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ควรมีการจัดทํากรอบ

ขอตกลงมาตรฐานที่สามารถนํามาปรับใชไดเร็วขึ้นเมื่อมีการขอเขาถึงซ้ําอีกครั้ง หรือควรทําการ

พัฒนาสัญญาการถายโอนวัสดุชีวภาพมาตรฐานสําหรับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพประเภทหนึ่งๆ 

หรือการใชลักษณะหนึ่งๆ19 เปนตน) นอกจากนั้นแนวปฏิบัติบอนนยังนําเสนอเนื้อหาที่จําเปนจะตอง

มีในการเจรจาตกลงรวมกัน เชน ชนิดของทรัพยากรชีวภาพที่จะมีการเขาถึง เงื่อนไขการใชทรัพยากร

ชีวภาพนั้นๆ  หรือ การดูแลการเก็บรักษาความลับ การแบงปนผลประโยชน เปนตน  

 
                                                 
19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 4  
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การแบงปนผลประโยชน 

 กลไกการแบงปนผลประโยชนเปนวัตถุประสงคหลักขอหนึ่งของอนุสัญญาฯ  การแบงปน

ผลประโยชนนั้นไมมีหลักเกณฑที่แนนอน ผลประโยชนที่จะทําการแบงปนขึ้นอยูกับการตกลงรวมกัน

ของทั้งสองฝายคือฝายผูใหทรัพยากรชีวภาพและฝายผูเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ แตส่ิงที่ควรคํานึงถึง

เมื่อมีการตกลงกันในเรื่องการแบงปนผลประโยชนคือ  รูปแบบของผลประโยชนที่สามารถแบงปน ซึ่ง

รูปแบบนั้นมีทั้งที่อยูในรูปเงิน และรูปแบบที่ไมใชเงิน เชน การเขาถึงขอมูลและผลงานวจิยัและพฒันา 

การถายทอดเทคโนโลยี การเขารวมวิจัย การพัฒนาความรูความสามารถของนักวิจัยทองถิ่น  การ

เขารับการฝกอบรม เปนตน20  
 
อ่ืนๆ 

 แนวปฏิบัติบอนนนําเสนอแนวทางที่สนับสนุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จัดทําขึ้น ใหมีกลไกการเฝา

ระวังวาการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพนั้นเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม  รวมถึง

แนวทางการระงับขอพิพาท และการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบ หรือ

นโยบายของรัฐดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 

 
 

2.4.3 ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 
(International Regime on Access and Benefit Sharing)  
 
 ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นกําลังอยูระหวางการ

เจรจาตกลง ซึ่งแนวความคิดในการจัดตั้งระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนนั้นเกิดข้ึนเมื่อคราวประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) เมื่อเดือนกันยายน 2545 ณ นครโจฮันเนส เบอรก 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต โดยที่ประชุมไดเรียกรองใหประเทศตางๆ มีการตกลงระบอบระหวางประเทศ

วาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนเพื่อเปนการสงเสริม และรับประกันวา

มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมจากการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน อยางไรก็ตามไม

มีความชัดเจนถึงความจําเปนในการจัดตั้งระบอบระหวางประเทศฯ นี้   

                                                                                                                                                 
20 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนยีชีวภาพแหงชาติ ,“การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชน,2550 ,น 28              

  (ขอ 8 การแบงปนผลประโยชน) 

 35



 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมอบหมายใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพดําเนินการเจรจาตอรองเร่ืองระบอบระหวางประเทศฯ 

ซึ่งคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ไดจัดประชุมเพื่อเจรจาในเรื่องระบอบระหวางประเทศฯ ข้ึนแลว 7 คร้ัง โดย

การประชุมคร้ังลาสุดนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-8 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

UNESCO) กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศล ประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมเจรจาซึ่ง

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญของหนวยงานตางๆ จาก 3 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาท

สําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ กรมปาไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปศุสัตว  

 
 

ในการประชุมคร้ังสุดทายนี้เปนการเจรจาในกรอบของเอกสาร Operational text ซึ่ง 

Conference of Parties ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ 9 (COP 9) ได

กําหนดประเด็นเจรจาไว 5 ประเด็น คือ (1) วัตถุประสงค (2) ขอบเขต (3) การปฏิบัติตาม (4) การ

แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม และ (5) การเขาถึง ซึ่งคณะเจรจาประเทศไทยได

กําหนดทาทีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ดังตอไปนี้ 

ก. วัตถุประสงค (objective) โดยประเทศไทยใหการสนับสนุนใหมีการดําเนินการตาม  

วัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ ของอนุสัญญาฯ ดวยความเชื่อที่วาระบอบนานาชาติจะเปนเครื่องมือที่สําคัญใน

การดูแลการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

(genetic resources and associated traditional knowledge, innovations and practices) 

ตลอดจนระบอบนานาชาติจะสรางความมั่นใจในเรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและ

ยุติธรรม 

ในการนี้ ผูแทนไทยเสนอวัตถุประสงคของระบอบ ดังตอไปนี้ 
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• ใหมีการกํากับดูแลอยางโปรงใสในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ (regulating access to genetic 

resources, and associated traditional knowledge, innovation and practices) 

• ใหมีหลักประกันในเรื่องของเงื่อนไขและมาตรการในการแบงปนผลประโยชนอยาง

เทาเทียมและยุติธรรม (ensuring the conditions and measures for fair and 

equitable sharing of benefits arising out of their utilization) 

• ใหมีหลักประกันการปฏิบัติตามในประเทศของผูใช ดวยกฎหมายและขอกําหนด

ระดับชาติ PIC และ MAT ของประเทศผูใหและผูใชทรัพยากร (securing 

compliance in user countries with national laws and requirements, including 

PIC (prior informed consent) and MAT (mutually agreed terms), of the 

country providing those resources or of the Party that has acquired those 

resources in accordance with the Convention on Biological Diversity) 

ข. ขอบเขต (scope) ในเรื่องนี้ประเทศไทยมีทาทีในการประชุมคร้ังที่ผานมาวา ขอบเขต 

ของ ระบอบระหวางประเทศควรครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมทุกชนิดและอนุพันธ หากมีการกําหนด

คํานิยามของอนุพันธที่ชดัเจน และไมรวมถึงทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย และทาทีดังกลาวยังสะทอนใน

ทาทีของประเทศไทยในการประชุมคราวนี้ กลาวคือ ครอบคลุมการเขาถึง และการสงเสริมและการ

ปกปองการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม และความรู การ

ประดิษฐคิดคน และวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับทรัพยากรพันธุกรรม ที่

สอดคลองกับขอกําหนดที่เกี่ยวของภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อยางเทา

เทียมและยุติธรรม (The International Regime shall cover access to genetic resources and 

promotion and safeguarding of fair and equitable sharing of the benefits arising out of the 

utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, innovations and 

practices in accordance with relevant provisions of the Convention on Biological Diversity.) 

และไมครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดรับกอนอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีผล

บังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 และทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย 

ค. การปฏิบัติตาม (compliance) ประเทศไทยนั้น ประเทศไทย (โดยกระทรวงพาณิชย)  

เปนหนึ่งในประเทศที่ยื่นใหมีการเปดเผยตนกําเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม ในการยื่นขอความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาตอ TRIP Council ขององคการการคาโลก (WTO) ดังนั้นทาทีของประทศ

ไทยจึงสนับสนุนการใชใบรับรองที่ไดรับการยอมรับระหวางประเทศในรูปแบบของเอกสารรับรองการ

ปฏิบัติตาม (certificate of compliance) กฎระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศผูให อยางไรก็ตาม ควรมี

การศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบเอกสารรับรองไปบังคับใช “Thai Delegation appreciates 

the suggestion given by the meeting of the group of technical experts on an internationally 
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recognized certificate of origin/ source/ legal provenance. We agree that the certificate 

should take a vital role to provide an evidence of compliance with national regulations on 

access and benefit sharing, so called “certificate of compliance.” However, the practicality 

of the certificate itself still remains under question and needs further clarification.” 

ง. การแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม ( fair and equitable  
benefit sharing) โดยทาทีประเทศไทยเห็นดวยกับการแบงปนผลประโยชนทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัว

เงิน โดยเนนการแบงปนผลประโยชนจากการใชประโยชนในรูปแบบงานวิจัยที่ไมมีวัตถุประสงคทาง

การคา และผลประโยชนในรูปที่ไมใชตัวเงิน 

“Parties shall endeavour to facilitate the sharing from access and utilization  

of genetic resources and associated traditional knowledge on both monetary and non 

monetary terms” 

“Parties shall recognize the sharing of benefit for non-commercial research  

emphasizing on non-monetary benefit with a special attention to technology and knowledge 

transfer, including capacity building.” 

จ. การเขาถึง (access) ประเทศไทยไดใหความสําคัญเรื่องการตระหนัก (awareness)  

เกี่ยวกับขอมูลการเขาถึง “Parties should take necessary measures to ensure the promotion of 

awareness and access to information on access and benefit sharing principle under the 

Convention on Biological Diversity and relevant national ABS regulations.” 

 การเจรจาระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน จะมีอีก 2 

คร้ัง (ปลายป พ.ศ. 2552 และ ตน ป พ.ศ. 2553) กอนที่จะนําผลการเจรจาเขาสูที่ประชุม Conference 

of Parties ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ 10 ในป พ.ศ. 2553 ณ ประเทศ

ญี่ปุน แตอยางไรก็ตามในขณะนี้รางระบอบดังกลาวยังไมแนนอนและมีความเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา แตจากบรรยายกาศการเจรจาโดยทั่วไปสรุปไดวาประเทศกลุมที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เชน กลุมประเทศ Mega diversity (เชน มาเลเซีย บลาซิล กลุมประเทศแอฟริกา) มีความ

ประสงคที่จะพัฒนาระบอบฯ ใหเปนกฎหมายนานาชาติ กลาวคือมีผลบังคับใชตามกฎหมาย (legal 

binding) ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศ ยังเห็นวา Bonn Guidelines ยังเปนแนวทางที่

เหมาะสมในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน  

 
2.5  การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศ: ตัวอยางของกฎระเบียบการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในตางประเทศ  
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 จากหลักการที่อนุสัญญาฯ สรางขึ้นสงผลใหมีประเทศสมาชิกอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะประเทศ

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณทําการพัฒนากฎระเบียบในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ของตนขึ้นมารองรับหลักการดังกลาว อยางไรก็ตามเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเปนเรื่องใหมทํา

ใหแนวทางในการปฏิบัติเร่ืองนี้มีอยูจํากัด อีกทั้งเมื่ออนุสัญญาฯ เร่ิมมีผลบังคับใช อนุสัญญาฯ ไมได

วางหลักเกณฑที่ชัดเจนในการนําหลักการของอนุสัญญาฯ ไปปฏิบัติ21 ทําใหประเทศสมาชิกกําหนด

รูปแบบของกฎระเบียบในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่แตกตางกันไป เชน22

1. กฎหมายสิ่งแวดลอม  โดยการใหหนวยงานแหงชาติที่รับผิดชอบเปนหนวยที่ดูแลออก

กฎระเบียบการสงทรัพยากรชีวภาพออกนอกประเทศ และกําหนดคาธรรมเนียมการเขาถึง และการ

แบงปนผลประโยชน ตัวอยางของประเทศที่ทําการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ลักษณะนี้เชน ประเทศ แกมเบีย เคนยา มาลาวี เกาหลี อูกันดา 

2. กฎหมายหรือกฎระเบียบการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งกฎระเบียบลักษณะ

นี้จะเปนกฎระเบียบที่ครอบคลุมบทบัญญัติตางๆ ในอนุสัญญาฯ  กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพจะเปนสวนหนึ่งของกฎระเบียบนี้ และในสวนของการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นก็จะนํา

หลักการที่อนุสัญญาฯ กําหนดไว เชน การแจงลวงหนา การตกลงรวมกัน และการแบงปนผลประโยชน

มาประยุกตใหเปนกฎระเบียบ ตัวอยางของประเทศที่มีกฎระเบียบลักษณะนี้ไดแก คอสตาริกา อินเดีย 

เมกซิโก และเปรู 

3. กฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน
ผลประโยชน ซึ่งการสรางกฎระเบียบลักษณะนี้มีทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตัวอยางของ

กฎระเบียบลักษณะนี้ไดแก Executive Order 247 ของประเทศฟลิปปนส หรือ Andean Pact 

Decision 391 on the Common Regime on Access to Genetic Resources ของประเทศในแถบ

อเมริกาใต (โบลิเวีย  โคลัมเบีย  เอควาดอร   เปรู  และเวเนซูเอลา) 

4. กฎระเบียบการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพแทรกอยูในกฎหมายอื่นๆ หรือมีการปรับปรุง

กฎระเบียบที่มีอยูแลวใหครอบคลุมเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่สอดคลองกับหลักการของ

อนุสัญญาฯ ตัวอยางเชน ประเทศไนจีเรีย มาเลเซีย และประเทศไทย เปนตน 

                                                 
21 เปนชวงที่เกิดขึ้นกอนการจัดทําแนวปฏิบัติบอนน อยางไรก็ตามแมวาอนุสัญญาฯ จะไดจัดทําแนวปฏิบัติบอนนขึ้นมาแลว หากแตวา

ประเทศสมาชิกสวนใหญก็ไมไดยึดแนวปฏิบัติบอนนมาใชในการพัฒนากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 
22 ten Kate,K. and Laird S. The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing. 

(London: Earthscan,1999) p.16 

 39



 

ถึงแมวาประเทศที่เปนประเทศสมาชิกอนุสัญญาฯ นั้นมีจํานวน 191 ประเทศ หากแตวามี

ประเทศที่ทําการพัฒนากฎระเบียบเฉพาะที่กํากับดูแลร่ืองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพอยูไมมากนัก23  

กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศนั้นนอกจากจะอยูในรูปแบบที่แตกตางกัน

แลว รายละเอียด หรือขอกําหนดในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนในแต

ละประเทศก็มีความแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลและเวลาที่มีอยูอยางจํากัดรายงานฉบับนี้ขอนําเสนอ

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพของประเทศอื่นๆ 

จํานวน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศอินเดีย ประเทศฟลิปปนส และสาธารณรัฐคอสตาริกา   

 
2.5.1 กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในประเทศอินเดีย 
เปนที่ทราบกันดีวาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนี้มีอยูอยางกระจัดกระจาย        ใน

สวนที่มีความหนาแนนของความหลากหลายทางชีวภาพอยูสูงนั้นอยูในบริเวณที่ใกลเสน      ศูนยสูตร 

ซึ่งบริเวณนี้สวนมากจะเปนเขตที่ตั้งของประเทศกําลังพัฒนา ในบริเวณที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยูอยางสมบูรณเปนสวนที่เรียกวา Mega biodiversity ซึ่งประกอบไปดวยประเทศกําลัง

พัฒนาประมาณ 12 ประเทศ24 ประเทศอินเดียเปนประเทศหนึ่งในกลุมประเทศความหลากหลายทาง

ชีวภาพสมบูรณ นอกจากนั้นประเทศอินเดียยังเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับประสบการณโดยตรงจาก

เร่ืองโจรสลัดชีวภาพ ดังจะเห็นไดจากกรณีเร่ืองการจดสิทธิบัตรกระบวนการสกัดสารที่มีผลในการ

รักษาแผลจากขมิ้น และสิทธิบัตรสารสกัดเพื่อใชเปนยาฆาแมลงจากสะเดาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้นประเทศอินเดียจึงเปนประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญอยางสูงกับการปองกัน

การฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของประเทศตน 

กอนที่จะมีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศอินเดียไมมีกฎระเบียบเรื่องการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน การอนุรักษทรัพยากรชีวภาพหรือความหลากหลายทางชีวภาพใน

ประเทศนั้นอาศัยกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมเชน พระราชบัญญัติปาไม (Indian Forest Act 1927) 

พระราชบัญญัติการคุมครองสิ่งมีชีวิตในปา (Wildlife Protection Act 1972) และ พระราชบัญญัติการ

อนุรักษปา (Forest Conservation Act 1980) ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้ไมมีหลักการเรื่องการเขาถึงและ

                                                 
23 มีรายงานเมื่อปพ.ศ. 2547 วาประเทศที่ทําการพัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพโดยตรงมีอยูประมาณ 18 ประเทศ  

ซ่ึงมีหลายประเทศใหเหตุผลวาไมมีความจําเปนที่จะตองพัฒนากฎระเบียบเฉพาะสําหรับเร่ืองนี้ขึ้นมาเนื่องจากสามารถนํากฎหมายหรือ

กฎระเบียบที่มีอยูแลวมาปรับใชในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพได โปรดดูรายละเอียดใน Carrizosa, S. et.al in Accessing 

Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing the Convention on Biological Diversity 
24 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ ไดแกประเทศที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุของสิ่งมชีีวิตอยูสูงและมีชนิด

พันธุเฉพาะถิ่นอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันนี้มีประเทศอยู 12 ประเทศที่ถูกจําแนกใหเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดม

สมบูรณของโลก ซ่ึงประมาณกันวาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเหลานี้รวมกันแลวจัดเปนรอยละ 60-70 ของความ

หลากหลายทางชีวภาพของทั้งหมดในโลก ประเทศทั้ง 12 ประเทศเหลานี้ไดแก บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร เปรู เมกซิโก มาดากาสการ 

แซร ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
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การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้นหลังจากที่ประเทศอินเดียเขารวมเปน

สมาชิกอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศอินเดียทําการพัฒนากฎระเบียบทางดานการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่สอดคลองกับหลักการที่อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

กําหนดขึ้นมา กฎระเบียบเหลานี้ไดแก 

2.5.1.1 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002 

2.5.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร ค.ศ. 2001 

 
2.5.1.1 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002  
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพและองคความรูที่ติดมากับทรัพยากรชีวภาพของอินเดีย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้

ใหความสําคัญกับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่กระทําโดยชาวตางประเทศ หรือหนวยงานที่อยูใน

ตางประเทศ เพื่อใหมั่นใจไดวามีการแบงปนผลประโยชนกลับคืนสูประเทศอินเดียเมื่อมีการนํา

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปใชประโยชน เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002 ไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังตอไปนี้
25  
  - เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

  - เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

  - เพื่อการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรมจากการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพรวมถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ 

 ถึงแมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะใชชื่อวา พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ แต

หากวาเนื้อหาและขอบเขตภายในพระราชบัญญัตินั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เพื่อความเขาใจโดยงายเนื้อหาโดยสังเขปของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้แบงออกไดดังนี้ 

 

 

 ก. หนวยงานภายใตพระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพไดจัดตั้งหนวยขึ้นมาทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ โดย

การจัดตั้งหนวยงานเหลานี้ออกเปนลําดับข้ัน  ลําดับไดแก  

             - หนวยงานระดับชาติ ไดแก หนวยงานความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ  

  - หนวยงานระดับรัฐ ไดแก คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแหงรัฐ 
                                                 
25 อารัมภบท วรรคที่ 1 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002  
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  - หนวยงานระดับทองถิ่น ไดแก คณะกรรมการการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

• หนวยงานระดับชาติ : หนวยงานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ National  

Biodiversity Authority: NBA 

NBA เปนหนวยงานที่ทําหนาดูแล และการออกกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเร่ืองการ 

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพโดยชาวตางชาติ หรือหนวยงานตางชาติ การแบงปนผลประโยชนอัน

เนื่องมาจากการนําทรัพยากรชีวภาพหรือองคความรูไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และการขอจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในผลงานที่ไดจากการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพหรือองคความรู

ที่เกี่ยวของ 

• หนวยงานระดับรัฐ: คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแหงรัฐ   

(State Biodiversity Board: SBB)  

 SBB เปนหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการดําเนินการเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ การใช

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพที่ดําเนินการโดยชาวอินเดีย อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ใหคําปรึกษา

รัฐบาลแหงรัฐในเรื่องที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนจากการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและเปน

ธรรม โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่รัฐบาลกลางเปนผูกําหนด 

• หนวยงานระดับทองถิ่น: คณะกรรมการการจัดการความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ (Biodiversity Management Committee: BMC) 

BMC เปนหนวยงานที่ทองถิ่นทุกหนวยจะตองจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสนับสนุน 

การอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการจัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการ

อนุรักษถิ่นที่อยูอาศัย อนุรักษพันธุพืชพื้นเมือง พันธุสัตวทองถิ่นและจุลินทรียและความรูที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการทํางานของ BMC ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพหรือองคความรูนั้นจะอยูภายใตคําแนะนําของ NBA และ SBB 

การจัดตั้งหนวยงานเปนลําดับข้ันนั้นเพื่อใหการจัดการในเรื่องการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพนั้นชัดเจนดังจะสรุปไดวา เร่ืองการใชทรัพยากรชีวภาพโดยที่

มีชาวตางชาติ หรือหนวยงานตางชาติ เขามาเกี่ยวของนั้นจะตองดําเนินการผานหนวยงานระดับชาติ 

NBA ในขณะที่เร่ืองการใชทรัพยากรชีวภาพโดยชาวอินเดียนั้นดําเนินการผานหนวยงานระดับรัฐ สวน

หนวยงานระดับทองถิ่นนั้นมีหนาที่ดูแลเร่ืองการอนุรักษเปนหลัก 

 ข. การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 

 กฎระเบียบการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพนี้

ถูกกําหนดไวใน บทที่2 ของพระราชบัญญัติ ซึ่งจากกฎระเบียบสามารถกลาวไดวาประเทศอินเดียให

ความสําคัญกับการปกปองการฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพโดยชาวตางชาติเปนหลัก ดังจะเห็นไดวาไมมี
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การสรางขอกําหนดในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในกรณีที่ชาวอินเดียในประเทศอินเดียเปนผูใช

ทรัพยากรชีวภาพนั้น หากวาการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นกระทําโดยบุคคลที่ไมใชชาวอินเดีย หรือ

เปนชาวอินเดียแตมีแหลงพํานักอยูในตางประเทศ บุคคลเหลานี้ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่

พระราชบัญญัติฯ กําหนดไว  

มาตรา 3(2) กําหนดใหบุคคลประเภทตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานความ

หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ( NBA) เมื่อมีการนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไปใช

ประโยชน 

- บุคคลที่ไมมีสัญชาติอินเดีย 

- บุคคลที่มีสัญชาติอินเดียแตไมไดพํานักอยูในประเทศอินเดีย 

- นิติบุคคล สมาคม หรือหนวยงานที่ไมไดจดทะเบียนอยูในประเทศอินเดีย หรือ         จด

ทะเบียนในประเทศอินเดียแตผูถือหุน หรือ ผูรวมทุนเปนบุคคลที่ไมไดถือสัญชาติอินเดีย 

นอกจากนั้นกฎหมายหามทําการโอนถายผลงานที่ไดจากการวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพที่

เกิดขึ้นหรือไดรั

                                                

บจากประเทศอินเดียเพื่อประโยชนในรูปแบบเงินหรือทําการถายโอนผลงานเหลานี้

ใหกับบุคคลที่ไมไดถือสัญชาติอินเดียและไมมีที่พํานักในประเทศอินเดีย หรือใหกับหนวยงานที่ไมได

จดทะเบียนในประเทศอินเดีย หรือ เปนหนวยงานในอินเดียที่ไมมีผูถือหุนสวนเปนชาวอินเดยี โดยไมได

รับอนุญาตจาก NBA โดยขอหามมีผลบังคับใชกับบุคคลที่เปนชาวอินเดียดวย26

ในกรณีที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพของ

อินเดียนั้น ถาเปนนักวิจัยชาวอินเดียที่มีถิ่นพํานักในประเทศอินเดียทําการใชทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศนั้น นักวิจัยเหลานี้ ไมมีความจําเปนตองดําเนินการขออนุญาตเพื่อเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ แต

ถาหากการทํางานวิจัยและพัฒนา การสํารวจทรัพยากรชีวภาพ การเก็บสะสมชนิดพันธุ ยีน หรือ

สวนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ นั้นกระทําเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย นักวิจัยหรือบุคคลชาวอินเดีย

ผูดําเนินการเขาถึงหรือแสวงหาทรัพยากรชีวภาพจําเปนจะตองทําการสงรายละเอียดการจัดเก็บ

ทรัพยากรชีวภาพ (prior intimation) ใหแกคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแหงรัฐที่

เกี่ยวของ (SBB) กอนดําเนินการจัดเก็บ 27  

ถาเปนการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารวมที่เกี่ยวของกับการโอนถายหรือแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรชีวภาพหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพระหวางสถาบัน รวมถึงสถาบันวิจัยอินเดีย

ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนที่ตั้งอยูในตางประเทศ การดําเนินงานลักษณะนี้ไมมีความจําเปนตองทําการ

ขออนุญาตเพื่อเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ หากแตมีขอแมวาโครงการความรวมมือเหลานั้นจะตอง

สอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดโดยรัฐบาลกลางและไดรับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง อยางไรก็

 
26 มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002  
27 มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 

 43



 

ตามโครงการวิจัยและพัฒนารวมที่เกี่ยวของกับการโอนถายหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพหรือ

ขอมูลที่เกิดขึ้นกอนการบังคับใชของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยที่เนื้อหาในสัญญาความรวมมือนั้นไม

สอดคลองกับขอกําหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้และไมเปนไปตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยรัฐบาล

กลางจะถือสัญญาความรวมมือนั้นเปนโมฆะ28  

ค. การขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

เพื่อเปนการเนนย้ําจุดยืนของพระราชบัญญัติในการปองกันการฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศ พระราชบัญญัตินี้ใหความสําคัญกับเร่ืองการขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญา โดย

มีขอกําหนดวา ถาบุคคลใดๆ หรือ หนวยงานใดๆ ทั้งที่เปนสัญชาติอินเดีย หรือไมใชสัญชาติอินเดีย ทั้ง

ที่มีถิ่นพํานักในประเทศอินเดียหรือไมมี ตองการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปน

ในหรือนอกประเทศอินเดียในสิ่งประดิษฐที่เปนผลงานมาจากการทํางานวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพ

ของอินเดีย หรือใชขอมูลทางดานทรัพยากรชีวภาพของอินเดีย ผูยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญานั้นจะตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ 

(NBA) กอนที่จะทําการยื่นขอรับความคุมครองนั้นๆโดยที่หนวยงานทรัพยากรชีวภาพแหงชาติจะทํา

การพิจารณาคําขอและสงผลการอนุมัติภายใน 90 วันหลังจากไดรับเร่ืองคํารองนั้นๆ29 อยางไรก็ตาม

ขอกําหนดดังกลาวจะไมบังคับใชกับการขอรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช

และสิทธิเกษตรกร 2001 ที่ออกโดยรัฐสภาแหงอินเดีย และเมื่อมีการยื่นขอรับความคุมครองภายใต

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 200130 หนวยงานที่เกี่ยวของจะทําการสําเนา

เอกสารที่เกี่ยวของและนําสงใหหนวยงานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBA)31

 ง. การแบงปนผลประโยชน 

 ในกรณีที่มีการขออนุญาตเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพจากหนวยงานความหลากหลาย

ทางชีวภาพแหงชาติ หนวยงาน NBA จะทําการพิจารณา และมีอํานาจในการเรียกรองการแบงปน

ผลประโยชนจากผูขอเขาถึง การเรียกรองการแบงปนผลประโยชนโดย NBA นั้นจะกระทําขึ้นภายใต

การตกลงรวมกันระหวางฝายที่เกี่ยวของ ไดแก NBA ผูขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ หรือชุมชนทองถิ่นที่

เปนที่ตั้งหรือเปนผูดูแลทรัพยากรชีวภาพ32 การแบงปนผลประโยชนที่ NBA รองขอนั้นมีหลายรูปแบบ 

ไดแก ผลประโยชนในรูปตัวเงิน เชน คาธรรมเนียมการแบงปนผลประโยชน คารอยัลตี้ รวมถึงการ

แบงปนผลกําไรที่ไดจากการนําผลงานไปใชเชิงพาณิชย และผลประโยชนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน เชน 

การถายทอดเทคโนโลยี การขอเปนเจาของรวมในการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือ

                                                 
28 มาตรา 5(2) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
29 มาตรา 6 (1) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
30 มาตรา 6 (3) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
31 มาตรา 6(4) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
32 มาตรา 21(1) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
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การใหนักวิจัยชาวอินเดียมีสวนรวมในการทํางานวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพที่ขอทําการเขาถึง เปนตน
33 ผลประโยชนรูปแบบเงินที่ทาง NBA เรียกเก็บไดจะถูกนําสงเขาสูกองทุนความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหงชาติ (National Biodiversity Fund)  โดยกองทุนนี้มีไวสําหรับแบงปนใหกับ34 1) ผูที่จะ

ขอรับผลประโยชน35; 2) การอนุรักษ สงเสริมทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่ที่เปนแหลงการ

เขาถึงของทรัพยากรชีวภาพ ; และ 3) การพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เปนแหลงการ

เขาถึงของทรัพยากรชีวภาพ ภายใตการปรึกษารวมกับหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่ทรัพยากรชีวภาพหรือองคความรูนั้นมีที่มาจากแหลงที่เฉพาะเจาะจง หรือจากกลุมที่

เฉพาะเจาะจง NBA อาจนําสงเงินที่ไดรับจากการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ

จากแหลงนั้นๆ ไปสูแหลงทรัพยากรชีวภาพนั้นโดยตรง ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยูกับขอตกลงที่ไดทํากนัตกลง

กันไวในสัญญาการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน36

 จ. บทลงโทษ 

พระราชบัญญัติ ฯ  ไดกํ าหนดบทลงโทษในกรณีที่ มีการฝ าฝนกฎระเบียบภายใต

พระราชบัญญัติไวดังนี้ 

- ในกรณีที่บุคคลที่มีหนาที่จะตองทําการขออนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ        

การถายโอนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพของอินเดีย หรือองคความรูที่เกี่ยวของ

ตอ รวมทั้งการขออนุญาตการขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญาตอ NBA ทําการฝาฝนไม

ปฏิบัติตามหนาที่นั้นๆ หรือมีความตั้งใจที่จะฝาฝนไมปฏิบัติตามหนาที่นั้นๆ บุคคลเหลานั้นจะตองโทษ

จําคุกระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะไมเกิน 5 ป หรือถูกปรับเปนเงินไมเกิน 10,000 รูปหรือทั้งจําทั้งปรับ37

- ในกรณีที่บุคคลชาวอินเดียฝาฝนไมทําการสงรายละเอียดการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ  

(prior intimation) ใหแกคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแหงรัฐที่เกี่ยวของ (SBB) กอน

ดําเนินการจัดเก็บ การฝาฝนไมปฏิบัติตามนี้จะตองโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 5,000 รูป หรือทัง้

จําทั้งปรับ38

- ในกรณีที่บุคคลใดๆ ฝาฝนไมปฏิบัติตามแนวทางหรือคําสั่งที่รัฐบาลกลาง รัฐบาลแหงรัฐ  

และหนวยงานความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติกําหนดโดยที่ไมมีโทษระบุในพระราชบัญญัติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ บุคคลนั้นจะตองโทษเสียคาปรับไมเกิน 1000 รูป และในกรณีที่มีการทํา

                                                 
33 มาตรา 21 (2) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002   
34 มาตรา 27(2) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
35 มาตรา 2 (a) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 ใหคําจํากัดความของผูที่ขอรับผลประโยชนวาคือ “ผู   

   อนุรักษทรัพยากรชีวภาพ เศษของทรัพยากรชีวภาพ ผูสรางสรรค หรือผูที่เปนเจาขององคความรูและขอมูลที่เกี่ยวของกับการใช   

   ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ นวัตกรรม และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชหรือการประยุกตใชนั้นๆ”  
36 มาตรา 21(3) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
37 มาตรา 55(1) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
38 มาตรา 55(2) ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002  
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ผิดครั้งที่สองคาปรับจะเพิ่มเปนจํานวน 2,000 รูปหรือในกรณีที่ยังมีความผิดซ้ําๆ จะตองเสียคาปรับ 

เพิ่มจนถึง 2,000 รูปทุกวันที่กระทําผิดตอเนื่อง39  

จะเห็นไดวากฎระเบียบภายใตพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 นั้น

สอดคลองกับแนวปฏิบัติบอนน และเปนกฎระเบียบที่เห็นความสําคัญตอการพัฒนางานวิจัยและ

พัฒนาในประเทศโดยงานวิจัยและพัฒนาในประเทศที่ดําเนินงานโดยชาวอินเดียนั้นไมมีหนาที่ที่

จะตองทําการขออนุญาตเขาถึง ยกเวนในกรณีที่งานวิจัยและพัฒนานั้นมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย ซึ่ง

จะตองมีการแจงตอหนวยงานระดับรัฐ พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 นี้ให

ความสําคัญโดยตรงกับการใชทรัพยากรชีวภาพโดยชาวตางชาติ ดังจะเห็นไดวาเกิดกรณีการฝาฝน

พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพคดีแรกในประเทศอินเดียเมื่อป พ.ศ. 2551 เมื่อมีการ

จับกุมนักกีฏวิทยาชาวเชคที่เขามาสํารวจชนิดพันธุแมลงในประเทศอินเดีย ในขอหาไมทําการขอ

อนุญาตการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพตอ NBA โดยนักกีฏวิทยาทั้งสองถูกจับกุมเนื่องจากมีการนําชนิด

พันธุแมลงที่เก็บจากอุทยานแหงชาติซิงกาเลียในรัฐดารจีล่ิงไวในครอบครองเปนจํานวน 200 ชนิดพันธุ 

และพบวานักกีฏวิทยาทั้งสองไมไดทําการขออนุญาตเพื่อเขามาเก็บชนิดพันธุแมลงเหลานี้กอน ซึ่งนัก

กีฏวิทยาทั้งสองตองเสียคาปรับ และหนึ่งในนั้นตองโทษจําคุก 3 ป40 ซึ่งกรณีเชนนี้แสดงใหเห็นวา

นักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัยที่มีความประสงคจะแสวงหาทรัพยากรชีวภาพเพื่อใชในการทํางานวิจัย

ของตนนั้นจะตองมีความระมัดระวังที่จะตองศึกษาถึงกฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศที่ตนตองการแสวงหาทรัพยากรชีวภาพดวย เพื่อเปนการทําใหถูกกฎระเบียบและไมเปนการ

สรางความยุงยากในงานของตนหรือการนํามาซึ่งการเสียชื่อเสียงในงานวิจัยที่ตนสั่งสมมา  
 

2.5.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 2001  
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 2001 เปนพระราชบัญญัติทางดาน

ทรัพยสินทางปญญาที่ออกมาเนื่องจากพันธกรณีของประเทศอินเดียที่มีตอมาตรา 27(3)(b) ของ

ขอตกลงระหวางประเทศทริปส ประเทศอินเดียเปนประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่มีความตระหนัก

ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิเกษตรกรอยางสูงจึงทําใหกฎหมายคุมครองพันธุพืชของ

ประเทศมีความเฉพาะตัว โดยกฎหมายฉบับนี้ไมเพียงแตจะคุมครองพันธุพืชใหมซึ่งเปนไปตามที่

ขอตกลงทริปสเรียกรอง หากแตวากฎหมายคุมครองพันธุพืชของอินเดียใหความคุมครองพันธุพืช

                                                 
39 มาตรา 56 ของพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 
40 มีรายงานวา หนึ่งในนักกีฏวิทยาถูกปรับเปนจํานวน US$ 415 สวนอีกทานหนึ่งถูกปรับเปนจํานวน US$ 1250 และตองโทษจําคุก  

   จํานวน 3 ป หากแตมีการอุทธรณคําพิพากษา และไดรับการประกันตัว แตไดรับคําสั่งใหอยูในประเทศอินเดียจนกวาจะทราบผล   

การอุทธรณ หากวานักกีฏวิทยาทานนี้ไดเดินทางกลับประเทศเชค กอนที่จะทราบผลการอุทธรณทําใหรัฐบาลอินเดียขึ้นบัญชีหามนักกีฏ

วิทยาทานนี้เขาประเทศอินเดีย ไดรับขอมูลจาก Kothamasi, D. and Kiers, E.T. 2009. Emerging Conflicts between Biodiversity 

Conservation Laws and Scientific Research: the Case of the Czech Entomologists in India. Conservation Biology, May 18. 

(เขาถึงผานเวปไซต http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19459887 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552) 
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ดั้งเดิม หรือพันธุพืชที่มีปรากฎอยูแลวดวย โดยกลุมผูรางกฎหมายฉบับนี้ใหเหตุผลวากฎหมาย

คุมครองพันธุพืชระบบสากลซึ่งใหความสําคัญแตเฉพาะพันธุพืชที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหมใน

หองปฏิบัติการแตไมใหความสําคัญตอพันธุพืชที่เกษตรกรหรือชุมชนทําการคัดเลือกและเก็บรักษาไว 

ซึ่งพันธุพืชที่เก็บรักษาไวเหลานี้กลายเปนทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่มีคุณคาที่ใหอนุชนคนรุนหลังหรือ

นักปรับปรุงพันธุพืชไดใชในกระบวนการปรับปรุงพันธุพืชใหม หรือการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ยา

รักษาโรค เปนตน ดังนั้นรัฐบาลประเทศอินเดียจึงบัญญัติกฎหมายคุมครองพันธุพืชข้ึนมาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 

- เปนการสรางระบบการคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

- เปนการสงเสริมการพัฒนาพันธุพืชใหม 

- สรางความตระหนักและใหความคุมครองสิทธิเกษตรกรในฐานะที่เปนผูอนุรักษ ปรับปรุง

และทําใหทรัพยากรชีวภาพพืชคงอยูเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชใหม 

- เปนการกระตุนใหมีการพัฒนาการเกษตร และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุเพื่อที่จะทําใหมีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพสูง 

 

ก. การคุมครองพันธุพืช 

 ดังที่กลาวมาแลววาพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรนั้นถูกบัญญัติข้ึนมา

ภายใตพันธกรณีที่กําหนดใหประเทศสมาชิกองคการการคาโลกสรางระบบการคุมครองพันธุพืชใหม 

ดังนั้นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการใหความคุมครองพันธุพืช เนื่องจากประเทศอินเดีย

ใหความสําคัญของพันธุพืชทั้งใหมและเกา ดังนั้นบทบัญญัติภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช

และสิทธิเกษตรกร 2001 จึงจัดใหมีการคุมครองพันธุพืชชนิดตางๆ ไดแก พันธุพืชใหม (new plant 

varieties) พันธุพืชที่มีอยูเดิม (extant varieties) พันธุพืชของเกษตรกร (farmers’ varieties) และพันธุ

พืชที่จําเปนไดรั

                                                

บจากพันธุพืชต้ังตน (essentially derived varieties) โดยคํานิยามโดยงายๆ ของพันธุ

พืชเหลานี้ไดแก 

• พันธุพืชใหม (New plant varieties) ไดแก พันธุพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยางนอย

หนึ่งลักษณะที่แตกตางไปจากพันธุพืชที่มีอยูแลว และเมื่อนําไปทําการขยายพันธุดวย

วิธีที่เหมาะสม พันธุนั้นยังคงมีลักษณะเฉพาะตัว ความคงตัว และ ความสม่ําเสมอใน

พันธุไมแตกตางไปจากพันธุพืชในรุนกอน41 

 
41 มาตรา 2(za)  ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสทิธิเกษตรกร ไดใหนิยามพันธุพืชใหมไววา  

“พันธุพืชใหม ไดแก กลุมของพืช ยกเวนจุลินทรีย ซ่ึงอยูภายในอนุกรมวิธานพืชกลุมที่เปนที่รูจักขั้นต่ําสุด ซ่ึงสามารถ 

(1) จําแนกไดโดยการแสดงออกของลักษณะที่เปนผลจากการแสดงออกของจีโนไทปของพืชกลุมนั้น  

(2) ถูกแยกแยะออกจากพืชกลุมอื่นๆโดยการแสดงออกของลักษณะที่แสดงออกดังกลาวนั้นอยางนอยที่สุดหนึ่งลักษณะ; และ 
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• พันธุพืชที่มีอยูเดิมหมายถึง (Extant varieties) พันธุพืชที่มีอยูในประเทศอินเดียซึ่ง

เปนพันธุพืชที่ เปน พันธุเกษตรกร พันธุที่เปนที่รูจักกันดี หรือพันธุใดๆ ก็ตามที่เปน

พันธุสาธารณะ42 

• พันธุเกษตรกร (Farmers’ varieties) หมายถึง พันธุที่เกษตรกรใชในการเพาะปลูก

และถูกคัดเลือกโดยเกษตรกรในที่เพาะปลูกของเกษตรกร หรือ พันธุที่เปนพันธุปาหรอื

พันธุพื้นเมืองที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปของเกษตรกร43 

• พันธุพืชที่จําเปนไดรับจากพันธุพืชต้ังตน (Essentially Derived Varieties: EDV) 

ไดแกพันธุพืชที่มีลักษณะบางลักษณะแตกตางจากพันธุตั้งตนอยางชัดเจน ซึ่งความ

แตกตางนี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอันเนื่องจากการปรับปรุง

พันธุ แตนอกเหนือจากลักษณะที่แตกตางนี้แลว พันธุพืช EDV ยังคงมีลักษณะสําคัญ

หรือลักษณะที่จําเปนอื่นๆเหมือนกับพันธุตั้งตนซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุพืชต้ังตน44  

กฎระเบียบดานการคุมครองพันธุพืชภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิ

เกษตรกรของอินเดียนั้นใชกฎระเบียบของอนุสัญญายูพอฟ45ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับ

การคุมครองพันธุพืชที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลเปนแมบท กลาวคือพันธุพืชจะไดรับการคุมครองเมือ่

พันธุพืชนั้นไดรับการจดทะเบียน และมีคุณสมบัติที่กําหนดไวครบถวนตามกฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติ

เหลานี้ไดแก 1) การที่พันธุพืชนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากพันธุพืชที่มีอยูแลว; 2) การที่พันธุ

พืชนั้นมีความคงตัว; 3) การที่พันธุพืชนั้นมีความสม่ําเสมอในพันธุ; และ 4) การที่เจาของพันธุพืชนั้นไม

ทําการจําหนาย จายแจก หรือมีใหใชตอสาธารณะ เกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (เชน 1 ป) 

กอนที่จะนําพันธุพืชนั้นไปขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม และเมื่อพันธุพืชนั้นไดรับการจดทะเบียน ผู

ถือสิทธิในพันธุพืชนั้นจะไดรับสิทธิที่รูจักกันในนามของสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ 

                                                                                                                                                 
(3) จัดวาเปนหนึ่งหนวยโดยพิจารณาจากการขยายพันธุที่เหมาะสม ซ่ึงทําใหลักษณะนั้นไมเปลี่ยนแปลงหลังจากการทําการขยายพันธุ 

และรวมถึงสวนขยายพันธุของพนัธุพชืนั้น พันธุพืชที่มีอยูเดิม พันธุพืชดัดแปลงพันธุกรรม พันธุพืชเกษตรกร และพันธุพืชจําเปนไดรับจาก

พันธุพืชต้ังตน”  
42 มาตรา 2 (j) ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 
43 มาตรา   ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 
44 มาตรา 2 (i) ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร กลาววา 

     “พันธุพืชจัดวาเปนพันธุพืชที่จําเปนไดรับจากพันธุพืชต้ังตน หรือ พันธุพืช EDV ตอเมื่อพันธุพืชนั้น 

(1) เปนพันธุที่ไดรับจากพันธุต้ังตน หรือจากพันธุต้ังตนที่เปนพันธุที่จําเปนไดรับจากพันธุต้ังตน โดยที่พันธุที่ปรับปรุงใหมนี้ยังคงมีการ

แสดงออกของลักษณะเฉพาะตัวที่จําเปนที่เปนผลมาจากจีโนไทปหรือการผสมผสานของจีโนไทปของพันธุต้ังตน 

(2) เปนพันธุที่มีความแตกตางอยางเดนชัดจากพันธุพืชต้ังตน 

(3) มีสวนอื่น (ยกเวนสวนที่แตกตาง) ที่เหมือนกับพันธุต้ังตนซ่ึงความเหมือนนี้เปนลักษณะที่จําเปนที่เปนผลมาจากจีโนไทป หรือการ

ผสมผสานของจีโนไทปของกับพันธุต้ังตน” 
45 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมที่ www.upov.int 
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อยางไรก็ตามรัฐบาลอินเดียไดมีการนําหลักการเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

เขามาสอดแทรกในเรื่องการคุมครองพันธุพืชดวย โดยเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้น

เขาไปเกี่ยวของเมื่อ 

1.  มีการนําพันธุพืชของเกษตรกรไปใชทําการปรับปรุงพันธุ; 

2.  พันธุพืชใหมที่ปรับปรุงขึ้นมาไดเปนพันธุ EDV; และ 

3. มีการนําพันธุ  EDV ไปยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมภายใต      

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 

ในกรณีที่มีการนําพันธุ EDV ที่ใชพันธุเกษตรกรเปนพันธุตั้งตน ผูยื่นขอจดทะเบียนจะตอง

แสดงหลักฐานวาเกษตรกรไดยินยอมใหมีการใชพันธุของเกษตรกรในกระบวนการปรับปรุงพันธุ 

ไมเชนนั้นจะไมมีการมอบสิทธินักปรับปรุงพันธุใหจนกวาจะมีการดําเนินการดังกลาว46 ซึ่งการยินยอม

ใหใชพันธุเกษตรกรจะตองเกิดขึ้นภายใตการเจรจาตกลงรวมกันระหวางผูใหกับผูใชพันธุ47  

มีขอสังเกตวาพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรไมไดกลาวถึงเรื่องการแบงปน

ผลประโยชนไวในสวนการขอเขาถึง แตขอเรียกรองใหมีการขอรับความยินยอมและมีการตกลงรวมกัน

กับเกษตรกรแสดงเปนนัยไดวาเกษตรกรอาจจะมีการเรียกรองคาตอบแทนจากการใหใชพันธุของตนใน

การปรับปรุงพันธุพืช อยางไรก็ตามขอกําหนดในเรื่องการแบงปนผลประโยชนภายใตพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้แสดงไวอยางชัดเจนในสวนที่เปนการคุมครองสิทธิเกษตรกร 

ข. การคุมครองสิทธิเกษตรกรภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร

ดังที่กลาวมาในขางตนวากฎหมายฉบับนี้ใหความสําคัญตอการคุมครองพันธุพืชเทาๆ กับการคุมครอง

สิทธิของเกษตรกร ซึ่งการมีกฎระเบียบเรื่องสิทธิเกษตรกรทําใหพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและ

สิทธิเกษตรกรมีความเฉพาะตัว การใหความคุมครองสิทธิเกษตรกรนั้นไมมีบทบัญญัติที่เปนสากล หรอื

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ถึงแมวาจะมีการกลาวถึงเรื่องสิทธิเกษตรกรในระดับนานาชาติ แตยังไมเคยมีการ

ตกลงกันในระดับระหวางประเทศถึงหลักการ รูปแบบ การดําเนินการเพื่อใหความคุมครองสิทธิ

เกษตรกร ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองสรางหลักการ รูปแบบ และการดําเนินการเพื่อให

ความคุมครองแกเกษตรกรดวยตนเอง กฎระเบียบเรื่องสิทธิเกษตรกรภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง

พันธุพืชและสิทธิเกษตรกรของอินเดียไดพัฒนารูปแบบ แนวทางการดําเนินการปกปองสิทธิเกษตรกร

ข้ึนมาหลายแบบ และจากการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวของกับเกษตรกร สิทธิเกษตรกรภายใต

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก สิทธิเกษตรกรใน

ฐานะที่เปนผูปรับปรุงพันธุพืช            สิทธิเกษตรกรในฐานะที่เปนผูใชเมล็ดพันธุพืช และสิทธิ

เกษตรกรในฐานะที่เปนผูอนุรักษพันธุพืช 

• สิทธิเกษตรกรในฐานะที่เปนผูปรับปรุงพันธุพืช 
                                                 
46 มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 
47 มาตรา 23(6) ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสทิธิเกษตรกร 
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พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรใหความสําคัญกับเกษตรกรเทียบเทากับ

นักปรับปรุงพันธุ ดังนั้นจึงกําหนดใหเกษตรกรผูที่ทําการปรับปรุงพันธุพืชใหมมีสิทธิในการจดทะเบียน

เปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมนั้นในลักษณะเดียวกับนักปรับปรุงพันธุพืชอ่ืนๆ48 การเปนผูทรงสิทธินั้น

หมายความวาการกระทําใดๆ ตอพันธุพืช หรือสวนขยายพันธุพืชของพันธุที่ไดรับการคุมครองจะตอง

ไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิ นอกจากนั้นยังตระหนักดีวาเกษตรกรนั้นอาจไมมีทุนทรัพยในการจด

ทะเบียนคุมครองพันธุพืช พระราชบัญญัติจึงกําหนดใหเกษตรกรไดรับการยกเวนจากการจาย

คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน รวมถึงยกเวนการเสียคาใชจายในกรณีที่เกษตรกร

ขอรับเอกสาร สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆ ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิ

เกษตรกร49  

 

• สิทธิเกษตรกรในฐานะที่เปนผูใชเมล็ดพันธุพืช 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรตระหนักดีถึงกิจกรรมการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของเกษตรกร และไมตองการใหการใหความคุมครองพันธุพืชใหมนี้มามีสวนกระทบตอ

การดําเนินกิจกรรมตามปกติของเกษตรกร ดังนั้นจึงกําหนดใหกิจกรรมบางอยางดําเนินการไดโดยไม

ถือเปนการละเมิดสิทธินักปรับปรุงพันธุ ดังนั้นพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรจึง

กําหนดใหเกษตรกรมีสิทธิในการเก็บเมล็ดพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองที่ตนเก็บเกี่ยวไวไปใชใน

การเพาะปลูกในฤดูถัดไปไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของสิทธิ นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถ

เก็บเมล็ดพันธุเหลานี้ไวขายไดดวยโดยมีขอจํากัดวาหามกระทําการใดๆ บนภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุที่

ทําใหเปนที่รูวาเมล็ดพันธุนั้นๆ เปนเมล็ดพันธุที่ไดรับการคุมครองพันธุพืชใหม (มาตรา 39(4))  

• สิ

                                                

ทธิเกษตรกรในฐานะที่เปนผูอนุรักษพันธุพืช 

จากความตระหนักในบทบาทของเกษตรกรที่ทําหนาที่ดูแล อนุรักษ เก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุมา

ตั้งแตโบราณกาล ซึ่งเปนผลใหพันธุพืชตางๆ ของเกษตรกร โดยเฉพาะพันธุพืชพื้นเมืองที่เกษตรกรเคย

ใชเพาะปลูกไมสูญหาย หรือสูญพันธุไปและคงอยูใหนักปรับปรุงพันธุหรือนักวิจัยตางๆ นําไปใชตอ

ยอด พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรจึงใหความคุมครองแกเกษตรกรที่เปนผู

อนุรักษพันธุกรรมพืชดังกลาวนั้น โดยการนําหลักการเรื่องการแบงปนผลประโยชนมาประยุกตใชใน

การใหความคุมครองสิทธิเกษตรกรผูอนุรักษพันธุพืช กฎหมายกําหนดใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรมีสิทธิไดรับการแบงปนผลประโยชนเปนคาตอบแทนในกรณีที่ 

เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรดังกลาวมีสวนชวยเหลือในการพัฒนา

พันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียน50 ความชวยเหลือนั้นอยูในรูป การเปนแหลงจัดหาทรัพยากร

 
48 มาตรา 39 (1) ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 
49 มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร 
50 มาตรา 39 (2) ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสทิธิเกษตรกร 
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พันธุกรรมพืช การจัดหาสารพันธุกรรมที่ทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณคาเชิงพาณิชยสูง โดยผลประโยชนที่

คาดวาจะไดรับนั้นจะเปนผลประโยชนในรูปตัวเงิน และหนวยงานที่เปนผูตัดสินเรื่องการแบงปน

ผลประโยชนไดแกหนวยงานที่กํากับดูแลเร่ืองการคุมครองพันธุพืช (Plant Variety Protection 

Authority) ซึ่งเปนหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยรายไดที่ไดจากการ

แบงปนผลประโยชนนี้จะถูกนําสงไปยังกองทุนพันธุกรรม (Gene Fund) กอนที่พนักงานเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของจะทําการพิจารณาจัดสรรสวนแบงใหแกผูสมควรไดรับ  

กลาวโดยสรุปไดวากิจกรรมการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนภายใตพระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกระทําเมื่อมีการนําพันธุพืชเกษตรกรมาใชในการปรับปรุงพันธุไดเปน

พันธุ EDV และจะทําการจดทะเบียนคุมครองพันธุนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและ

สิทธิเกษตรกรมีขอเรียกรองใหผูยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่

ใชในการปรับปรุงพันธุ โดยรายละเอียดเหลานี้ไดแก passport data แหลงภูมิศาสตร รวมถึงรายชื่อ

เกษตรกร หรือชุมชนที่เปนผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งผูยื่นขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมจะตอง

แสดงหลักฐานเหลานี้โดยไมมีการแบงแยกสัญชาติ 

 
2.5.2 กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศหนึ่งในกลุมประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพอุดมสมบูรณ 

ทรัพยากรชีวภาพเหลานี้เปนแหลงของการพัฒนายา หรืออาหารตางๆ ตัวอยางเชน พิษจากหอยทาก

ทะเลในประเทศฟลิปปนสสามารถนําไปทําเปนยาบรรเทาปวดที่ไดผลดีกวามอรฟน ซึ่งบริษัทยาของ

สหรัฐอเมริกาไดจดสิทธิบัตรยาที่ผลิตไดจากหอยทากทะเลนี้ถึง 3 สิทธิบัตร หรือกรณีอริทโตมัยซิน 

(Erythromycin) ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะที่มีชื่อเสียงก็ไดจากสารสกัดในดินที่พบในจังหวัด     อิโล-อิโล (Ilo-

ilo province) ในประเทศฟลิปปนส อยางไรก็ตามไมมีการแบงปนผลประโยชนกลับคืนสูประเทศ 

ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศแรกๆ ที่จัดทํากฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนข้ึนมาใชภายในประเทศหลังจากเขารวมเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ปจจุบันกฎหมายที่กํากับดูแลเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในประเทศฟลิปปนสมี

อยู 2 ฉบับ ไดแก 

2.5.2.1 คําสั่งหมายเลขที่ 247 (Executive Order No. 247) 

2.5.2.2 พระราชบัญญัติการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปา (the 2001 Wildlife 

Resources Conservation and Protection Act) ซึ่งไดมีการออกกฎและระเบียบการปฏิบัติข้ึนมาเมื่อ

ป พ.ศ. 2547 อีกทั้งยังจัดทํารางแนวปฏิบัติ สําหรับกิจกรรมการแสวงหาทรัพยากรในประเทศ

ฟลิปปนส ป 2004 ข้ึนมากํากับดูแลการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตพระราชบัญญัติการอนุรักษ

และคุมครองทรัพยากรสัตวปา 
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2.5.2.1 คําสั่งหมายเลขที่ 247  

กฎระเบียบนี้จัดไดวาเปนกฎระเบียบแรกที่ถูกบัญญัติข้ึนมาหลังจากที่อนุสัญญามีผลบังคับใช 

โดยกฎระเบียบนี้บังคับใชกับการนําทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรมที่มีอยูในที่สาธารณะที่

รัฐเปนผูถือครองไปใชประโยชน กฎระเบียบมีลักษณะเปน Decentralized คือการใหผูตองการ

ทรัพยากรชีวภาพ เชนนักวิจัย เขาไปดําเนินการขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ หรือในแหลงของ

ทรัพยากรชีวภาพ โดยทําการขอเขาถึง กับหนวยงานที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกบัหลกัการ

ของอนุสัญญาฯ ที่ใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ และเปนการสนับสนุนการใชสิทธิชุมชนหรือ

สิทธิของชนทองถิ่น 

 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม (Inter-Agency 

Committee on Biological and Genetic Resources) ภายใตการดูแลของ DENR (Department of 

Environment Natural Resources) ข้ึนมาโดยหนวยงานนี้จะสรางหนวยงานกํากับดูแลที่ทําหนาที่เปน

หนวยงานกลางในการอนุวัติการตามคําสั่งหมายเลข 247 โดยหนวยงานกลางจะทําหนาที่ดําเนินการ

เร่ืองคําขอเพื่อการทํางานวิจัยและอนุมัติ โดยพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น  

 ผูตองการขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศฟลิปปนสตองสงคําขออนุญาตเขาถึงใหแก

คณะกรรมการเรื่องทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยผูขอจะตองแนบขอเสนอโครงการที่

แจงใหทราบถึง วัตถุประสงค แหลงที่มาของเงินทุน ระยะเวลาการทํางานวิจัย รายชื่อของทรัพยากร

ชีวภาพที่ตองการใชรวมทั้งปริมาณที่ตองการใช และจะตองทําสําเนาหนึ่งชุดนําสงใหกับหัวหนาชุมชน

ทองถิ่น หรือชุมชนพื้นบานที่เกี่ยวของ โดยการเขาถึงจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากชุมชน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นผูมีอํานาจในการอนุมัติคําขอการเขาถึงไดแก ชุมชนทองถิ่น หรือ พนักงาน

เจาหนาที่ของรัฐบาลในทองถิ่นที่เกี่ยวของ คําสั่ง 247 กําหนดใหการพิจารณาคําขออนุญาตนั้นกระทํา 

60 วันหลังจากไดรับคําขอนั้น51  

 เมื่อไดรับอนุญาตใหเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ผูขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพจะตองเซ็นสัญญา 

ซึ่งสัญญาจะมีสองประเภทพิจารณาจากลักษณะของขอเสนอโครงการที่ขออนุญาตเขามา สัญญาทั้ง

สองประเภทนี้ ไดแก สัญญาการทําวิจัยแบบวิชาการ (Academic Research Agreement) หรือ

สัญญาการทําวิจัยแบบการคา (Commercial Research Agreement)  

สัญญาการทําวิจัยแบบวิชาการ (ARA) นั้นจะอนุมัติใหกับผูขอที่เปนหนวยงานมหาวิทยาลัย

ของประเทศฟลิปปนส และสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐบาลในประเทศ เทานั้น52 การอนญุาตใหกบั

หนวยงานนั้นจะสงผลใหนักวิทยาศาสตร นักวิจัยที่ทํางานในหนวยงานนั้นๆ ไมจําเปนตองทําการขอ

                                                 
51 มาตรา 4 ของคําสั่งหมายเลขที่ 247 
52 มาตรา 5m ของคําสั่งหมายเลขที่ 247 
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อนุญาตเพื่อเขาถึงทรัพยากรชีวภาพอีกถึงแมวาจะนําทรัพยากรชีวภาพจากแหลงนั้นไปใชในโครงการที่

แตกตางไป การอนุญาตนั้นจะจํากัดปริมาณทรัพยากรชีวภาพที่นักวิจัยสามารถนําไปใช โดยอายุของ

การอนุญาตสูงสุดคือ 5 ป และสามารถขอตออายุไดทั้งนี้ข้ึนอยูกับการทบทวนของหนวยงาน

คณะกรรมการทรัพยากรชีวภาพ53 อยางไรก็ตามถามีการเปลี่ยนวัตถุประสงคของการทํางานวิจัยเปน

การทํางานวิจัยเพื่อการคา หนวยงานหรือสถาบันตองมาทําสัญญาการทําวิจัยแบบการคาอีกฉบับกับ

หนวยงานที่เปนผูอนุมัติ 

เมื่อคําสั่งหมายเลขที่ 247 มีผลบังคับใชปรากฎวาขอกําหนดในคําสั่งนี้สรางปญหาใหกับผู

ปฏิบัติ โดยปญหาที่เกิดขึ้นกับกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนภายใตคําสั่ง 247 นี้

ไดแก 

- กระบวนการขอเขาถึงเปนกระบวนการที่ยุงยาก  มีคาใชจายสูง  ซึ่งจัดไดวาเปน

กระบวนการที่ทําใหการทํางานวิจัยและพัฒนาหยุดชะงัก54 

- กระบวนการอนุมัติการเขาถึงมีการบริหารจัดการที่ซับซอน ไมอํานวยความสะดวกและใช

เวลานาน โดยเฉพาะขอกําหนดที่ สรางปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากการแสวงหาผูมี

อํานาจในการอนุมัติการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นยากและตองใชเวลา นอกจากนั้น

กฎระเบียบยังกําหนดใหหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของพิจารณาอยางนอยที่สุด 60 วัน ซึ่ง

ในทางปฏิบัตินั้นพบวาเวลาที่ใชโดยรวมจนกระทั่งผูขอเขาถึงจะไดรับการอนุมัติจาก

หนวยงานหรือเจาของพื้นที่จะใชเวลขั้นต่ํา 5 เดือน เนื่องจากหลังจากที่ชุมชนเจาของพื้นที่

พิจารณาแลวจะตองสงเรื่องใหกับคณะกรรมการเรื่องทรัพยากรชีวภาพซึ่งจะตองใหความ

เห็นชอบตอกระบวนการดวย 

- การใหการเขาไปพื้นที่เพื่อทําการเก็บตัวอยางทรัพยากรชีวภาพนั้นผูเขาไปดําเนินการมี

ปญหาดานการสื่อสารกับเจาของพื้นที่ซึ่งเปนกลุมชนพื้นเมืองที่ไมสามารถใชภาษากลาง

ได 

กลาวโดยสรุปคือไดวากระบวนการภายใตคําส่ังเลขที่ 247 นั้นเปนกระบวนการที่ยุงยาก

ซับซอน เสียเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย และไมเปนกลไกที่ชวยสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา

ภายในประเทศ เพราะไมมีกลไกที่รองรับเร่ืองการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ โดยคําส่ัง

เลขที่ 247 ไมมีขอกําหนดเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อนํารายไดมาสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษ

และคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายงานวานับตั้งแตมีการออกคําสั่งนี้เมื่อป พ.ศ. 2538 

สํานักงานพื้นที่คุมครองและสัตวปาไดรับคําขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเปนจํานวนประมาณ 11 คําขอ 

                                                 
53 มาตรา 5p ของคําสั่งเลขที่ 247 
54 Paz J. BenavidezII. 2004. The Challenges in the Implementaton of the Philippines ABS Regulations: Monitoring and 

Enforcement of Bioprospecting Activities in the Philippines. In International Expert Workshop on Access to Genetic 

Resources and Benefit Sharing. 
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ซึ่งมีเพียง 2 คําขอเทานั้นที่ไดรับอนุมัติการขอเขาถึงในลักษณะการทํางานวิจัยแบบการคา และ เพียง 

1 คําขอที่ไดรับการอนุมัติการขอเขาถึงในลักษณะการทํางานวิจัยแบบวิชาการ55 ตอมารัฐบาลตระหนกั

ถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับคําสั่งหมายเลขที่ 247 และหาทางแกไข โดยกําหนดกฎระเบียบการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชนข้ึนมาใหมซึ่งกฎระเบียบเหลานี้อยูภายใตการดําเนินงานของพระราชบัญญัติ

การอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปา (The 2001 Wildlife Resources Conservation and 

Protection Act)  

 
 2.5.2.2 พระราชบัญญัติการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปา (The 2001 Wildlife 
Resources Conservation and Protection Act) 

 รัฐบาลฟลิปปนสบัญญัติพระราชบัญญัติการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปาขึ้นมาเพื่อ

วัตถุประสงคในการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปาและที่อยูของสัตวปาในประเทศ อยางไรก็

ตามรัฐบาลไดอาศัยความตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในการจัดทํากฎระเบียบการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ โดยมาตรา 14 กําหนดใหกรม

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กรมการเกษตรและสํานักงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนืจะตองทาํ

การจัดทําแนวปฏิบัติเฉพาะสําหรับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่ใชรวมกัน โดยพระราชบัญญัติการ

อนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปาไดทําการยกเลิกขอบังคับภายใตคําสั่ง 247 ที่มีขอความขัดแยง

กับแนวปฏิบัติฯ 

 ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมการเขาถึงทรัพยากรีวภาพใน

ประเทศฟลิปปนส (Draft Guideline for Bioprospecting Activities in the Philippines) ซึ่งแนว

ปฏิบัตินี้จะเปนแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศฟลิปปนสรับ

ไปดําเนินการ ดังนั้นไมวากฎหมายทรัพยากรชีวภาพจะอยูภายใตการดูแลของหนวยงานใดก็ตาม การ

ดําเนินการเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพจะตองเปนไปตามแนวปฏิบัติฯ นี้เทานั้น  

 การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting) ภายใตแนวปฏิบัตินี้ไดแก การทําวิจัย การ

รวบรวม และการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงคเพื่อการคา 

และการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพจะเปนไปอยางถูกกฎหมายเมื่อผูขอเขาถึงหรือหนวยงานที่ขอเขาถึง

ประกาศตนวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก การแจงใหทราบลวงหนาและการทําสัญญา 

ซึ่งตองกระทําตอชุมชนพื้นบานที่มีสวนไดสวนเสีย และในกรณีที่ผูขอเขาถึงเปนชาวตางชาติหรือ

หนวยงานตางชาติ การขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นจะตองมีหนวยงานทองถิ่นเขารวมอยูในสัญญา

ดวย 

                                                 
55 Krystyna Swiderska, Elenita Dano and Olivier Dubois. 2001. Developing the Philippines’ Executive Order no. 247 on 

Access to Genetic Resources. 2001. Participation in Access and Benefit-Sharing Policy Case Study no. 4  
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 เนื่องจากแนวปฏิบัตินี้จัดใหการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพครอบคลุมเฉพาะการทําสัญญาการ

เขาถึงแบบการทําวิจัยเพื่อการคาเทานั้น (CRA) ดังนั้นการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการทํางานวิจัย

แบบวิชาการจึงไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ หากแตวาจะตองดําเนินการภายใตขอตกลงกับ

เลขาธิการหรือหนวยงานที่มีอํานาจโดยใหหนวยงานนั้นๆ ออกเปนใบอนุญาตมาให (gratuitous 

permit)  

 กระบวนการที่จําเปนในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตแนวปฏิบัตินี้ยังคงเปนกระบวนการ

แสดงความยินยอมทีแจงใหทราบลวงหนา อยางไรก็ตามกระบวนการนั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก

ขอกําหนดในคําสั่งหมายเลข 247 กลาวคือ 

• ผูตองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพตองทําการแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวา 

   ตนเองตองการดําเนินกิจกรรมการเขาถึงโดยการเขียนจดหมาย (letter of intent) 

•  ผูตองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพตองนําสงโครงงานวิจัยใหกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

โดยโครงงานวิจัยนั้นจะตองเปนภาษาที่คนในชุมชนนั้นเขาใจได 

• หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองทําการพิจารณาและอนุมัติใบอนุญาตใหเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพใหแกผูขอเขาถึงภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับเอกสาร 

• มีการจัดตั้ง กองทุนการจัดการสัตวปา ซึ่งจะนํารายไดที่ไดรับมาดําเนินการดานอนุรักษ

สัตวปา และพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการเสริมสรางความรู

ความสามารถของชุมชนในการดําเนินการอนุรักษ 

• หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพภายใตแนวปฏิบัติฯ คือ

เลขาธิการกรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และกรมการเกษตร หรือประธาน

สํานักงานทองถิ่นปาลาวัน (Palawan Council Chairperson) 

 กฎระเบียบที่จัดทําขึ้นมาใหมนี้เปนกฎระเบียบที่มีความชัดเจนและอํานวยความสะดวก

ใหกับกระบวนการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศฟลิปปนสมากขึ้น เนื่องจากการเขาถึงไมวาจะ

เปนไปโดยกฎระเบียบใดจะตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกลาวนี้อีกทั้งยังลดขั้นตอน และลดจํานวน

คาใชจายที่ตองเสียลงมาดวย  

 
2.5.3 กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในสาธารณรัฐคอสตาริกา 

สาธารณรัฐคอสตาริกาเปนประเทศในแถบอเมริกากลาง ที่อุดมไปดวยทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรชีวภาพเปนแหลงรายไดของประเทศดังนั้นสาธารณรัฐคอสตาริกจึงใหความสําคัญในการ

ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศตน ในชวงกวา 20 ปที่ผานมา (กอนที่จะมีอนุสัญญา

ฯ) สาธารณรัฐคอสตาริกาไดออกกฎหมายที่กํากับดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติหลายฉบับ เชน 

กฎหมายอนุรักษสัตวปา ค.ศ. 1992 กฎหมายปา ค.ศ. 1996 กฎหมายสิ่งแวดลอม ค.ศ. 1995 และการ
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ใชความหลากหลายทางชีวภาพนั้นดูแลโดยสภาที่ปรึกษาของกระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงาน และ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ หรือ INBio ซึ่งเปนหนวยงานไมแสวงหาผลกําไรที่

แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรเอกชนที่มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการคา 

โดยมุงเนนในสาขาดานเทคโนโลยีชีวภาพ เชน การหาสารประกอบทางเคมี ยีน โปรตีน จุลินทรีย หรือ

ผลิตภัณฑธรรมชาติอ่ืนๆ  

ในป พ.ศ. 2532 INBio มีการสรางความรวมมือกับบริษัทเมอรค จํากัด (Merck) เพื่อ

พัฒนาการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพของสาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่ง 

INBio อนุญาตใหบริษัทเมอรค เขามาใชทรัพยากรชีวภาพของหนวยงานเพื่อประโยชนทางดาน

อุตสาหกรรมยา และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว โดยความรวมมือนี้เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2532 สัญญาความ

รวมมือนี้จัดเปนตนแบบของสัญญาการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ซึ่ง

นับตั้งแตความรวมมือระหวาง INBio กับ บริษัทเมอรค INBio ไดลงนามในสัญญาความรวมมือ

ลักษณะใกลเคียงกันนี้หลายสัญญา ซึ่งความรวมมือลักษณะเชนนี้สรางผลประโยชนทั้งในรูปเงิน (เปน

รายไดที่ไดมาจาก คาธรรมเนียมการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ ทุนสําหรับการทํางานวิจัยและพัฒนา 

เงินคาตอบแทน) และในรูปผลประโยชนที่ไมใชตัวเงิน (เชน การถายทอดเทคโนโลยี การไดรับการ

ฝกอบรม เคร่ืองมือ เปนตน) นอกจากนั้นยังไดมีโอกาสพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งความรู

ความสามารถของบุคลากร หรือนักศึกษาของประเทศ มีรายงานวาในชวงป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 

2543 สาธารณรัฐคอสตาริกา ไดรับเงินสวนแบงจาก INBio ซึ่งเปนเงินสวนแบงจากการสรางความ

รวมมือในเรื่องการสํารวจทรัพยากรชีวภาพระหวาง INBio กับหนวยงานตางๆ เปนจํานวนเงนิประมาณ 

2.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนเงินที่รัฐบาลสาธารณรัฐคอสตาริกานํามาใชในกิจกรรมดาน

อนุรักษทรัพยากรชีวภาพของประเทศ56  

ดังจะเห็นไดวาการดําเนินงานบริหารจัดการการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพโดยองคกร INBio 

เปนไปตามลักษณะที่อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพคาดหวังใหเกิดขึ้นคือการนําเงินรายไดที่

เกิดจากการอนุญาตใหใชทรัพยากรชีวภาพมาใชในการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพในประเทศ อีกทั้งมี

การถายทอดเทคโนโลยี เสริมสรางความรูความสามารถของบุคลากรในประเทศในดานการนํา

ทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ INBio นั้นเกิดขึ้นกอนที่อนุสัญญา

ความหลากหลายทางชีวภาพจะถูกบัญญัติข้ึน กลไกการเขาถึงที่ INBio ใชคือสัญญาระหวางฝาย หาก

เมื่อสาธารณรัฐคอสตาริกาเขาเปนสมาชิกอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐบาลคอสตาริกา

ไดทําการพัฒนากฎหมายที่ใชกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

                                                 
56 Jorge Cabrera-Medaglia, Costa Rica: Legal Framework and Public Policy, in Carrizosa, S. et.al (eds) Accessing 

Biodiversity and Sharing Benefits: Lesson from Implementing the Convention on Biological Diversity, IUCN Environment 

Policy and Law Paper No. 54. 
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ทรัพยากรชีวภาพขึ้นมา ซึ่งกฎหมายที่กํากับดูแลเรื่องนี้ไดแก กฎหมายหมายเลข 7788 หรือรูจักใน

นามของกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ  
2.5.3.1 กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 

กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพของสาธารณรัฐคอสตาริกานั้นอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยมีผลบังคับใชเมื่อปพ.ศ. 2541 กฎหมายนี้เปนกฎหมาย

ที่กํากับดูแลการใชประโยชน การบริหารจัดการ และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการนํา

องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพไปใชประโยชน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหคุณสมบัติ

ทางดานชีวเคมี พันธุกรรมของสวนประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูในปา หรือมีอยู

ทั่วไปเปนของสาธารณะ 57  รัฐมีอํานาจในการสํารวจ  ทํางานวิจัย แสวงหา ใชประโยชน ซึ่ง

สารประกอบความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนของสาธารณะ  

เพื่อการบริหารจัดการและดูแลเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน กฎหมาย

กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงาน National Commission for the Management of Biodiversity 

(CONAGEBIO) ใหเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลการอนุวัติการเรื่องการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชน หนวยงานนี้จะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เชน กระทรวงเกษตร 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ รวมถึงกลุมชนพื้นเมือง เกษตรกร หอการคา เปนตน 

และหนวยงานนี้ยังประกอบไปดวยสํานักงานสนับสนุนดานเทคนิค (Technology Office) ที่

ประกอบดวยผูอํานวยการและเจาหนาที่ หนวยงาน CONAGEBIO มีหนาที่ในการจัดทํานโยบายการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพทั้งในเขตถิ่นกําเนิด (in situ) และ 

นอกถิ่นกําเนิด (ex situ) อีกทั้งยังทําหนาที่เปนหนวยงานรับปรึกษาสําหรับการจดคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพ 

กฎหมายกําหนดใหการดําเนินงานวิจัยใดๆ หรือการแสวงหาทรัพยากรที่เกี่ยวของกับวัสดุ

พันธุกรรม หรือ สารชีวเคมี ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จะตองไดรับอนุญาต58 โดยผูที่ตองการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพตองสงเอกสารคําขอที่ประกอบไปดวย เอกสารแสดงความยินยอมซึ่งไดแจงลวงหนา

จากผูแทนของสถานที่ที่เปนแหลงทรัพยากรชีวภาพที่ตองการเขาถึง โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ และเปนผูอนุมัติการเขาถึงไดแก สํานักงานสนับสนุนดานเทคนิค หลังจากที่สํานักงานดาน

เทคนิคไดพิจารณาคําขอแลว สํานักงานฯ จะวิเคราะหประเด็นที่ผูขอเขาถึงตองเจรจากับผูเกี่ยวของ 

(เชน เจาหนาที่ของพื้นที่อนุรักษ ชนพื้นเมือง หรือเจาของพื้นที่ที่มีทรัพยากรชีวภาพที่ผูเขาถึงตองการ 

เปนตน) หลังจากเจรจาจบสิ้นจะทําใหไดเงื่อนไขในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ และจะดําเนินการ

ลงทะเบียนการอนุญาตนั้นๆ  

                                                 
57 มาตรา 6 ของ กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ กฎหมายหมายเลข 7788  
58 มาตรา 69 ของกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ กฎหมายหมายเลขที่ 7788 
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ในกรณีที่มีการอนุญาตใหนักวิจัย หรือหนวยงานวิจัย การอนุญาตนั้นไมสามารถสงตอไปให

นักวิจัยทานอื่น หรือหนวยงานวิจัยอื่นได และการอนุญาตนั้นจะจํากัดอยูในสารประกอบ ชีวเคมี ที่ระบุ

ไว และสามารถใชไดในพื้นที่ที่ทําการขออนุญาตไวเทานั้น59 เมื่อไดรับการอนุญาตแลวใบอนุญาตจะมี

อายุสูงสุด 3 ป60 การขอตออายุใบอนุญาตขึ้นอยูกับดุลพินิจของสํานักงานสนับสนุนดานเทคนิค โดย

ใบอนุญาตที่ออกใหโดยสํานักงานสนับสนุนดานเทคนิคนั้นจะระบุไวอยางชัดเจนถึง แหลงที่มาของ

ทรัพยากรชีวภาพ เงื่อนไขในการใช เชน การหามหรืออนุญาตการสงตัวอยาง การฝากตัวอยาง การ

ตีพิมพผลงาน ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้เปนดุลพินิจของสํานักงานสนับสนุนดานเทคนิค  อยางไรก็ตาม

ขอกําหนดหรือเงื่อนไขสําหรับการพิจารณาการอนุญาตใหเขาถึงของงานวิจัยที่ไมหวังผลทางการคากบั

งานวิจัยเพื่อการคา61 ในกรณีที่เปนงานวิจัยที่ไมหวังผลทางการคา ผูขออนุญาตตองมีหลักฐานแสดง

ใหเห็นอยางชัดเจนวางานวิจัยนั้นมีลักษณะไมหวังผลทางการคา ในกรณีที่ใบอนุญาตมกีารวางเงือ่นไข

เร่ืองการแบงปนผลประโยชน ผลประโยชนที่ผูเขาถึงจะตองทําการแบงปนกลับคืนสูตัวแทนของสถานที่

ที่ทําการเขาถึงนั้น โดยรูปแบบของผลประโยชนนั้นอาจเปนผลประโยชนในรูปเงิน หรือในรูปที่ไมใชเงิน 

หลังจากมีการอนุญาตใหเขาถึงทรัพยากรชีวภาพแลว สํานักงานสนับสนุนดานเทคนิคจะตองทําการ

ติดตามผลเพื่อดูวามีการละเมิดไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือไม และในกรณีที่พบการละเมิดจะทําการ

ถอนใบอนุญาต 

 
สรุป 

บทนี้ชี้ใหเห็นวาเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเปนเรื่องที่นานาประเทศใหการ

ยอมรับและกําลังดําเนินการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศขึ้นมาเพื่อใหเปนกฎระเบียบที่เปนที่

ยอมรับมากขึ้น ปจจุบันนี้ประเทศที่ใหความสําคัญตอการพัฒนากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนสวนใหญจะเปนประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพอยูอยางอุดมสมบูรณ ซึ่งการที่นานา

ประเทศจัดทํากฎระเบียบที่กํากับดูแลเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศของตนและมีการ

บังคับใชที่ เปนรูปธรรมนี้จะสงผลตอการนําทรัพยากรชีวภาพมาใชประโยชน ดังจะเห็นไดวา

วัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งของการจัดทํากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใน

ประเทศเหลานี้คือการปองกันชาวตางชาติมาทําการฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพหรือนําทรัพยากรชีวภาพ

ไปใชโดยไมทําการขอนุญาต กลาวอีกนัยหนึ่งคือปจจุบันนี้การแสวงหาหรือการไดรับทรัพยากรชีวภาพ

จากประเทศอื่นๆ นั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ หากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เหลานี้อาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงตอนักวิจัย หรือองคกรวิจัยและพัฒนา และ

                                                 
59 มาตรา 70 ของกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ กฎหมายหมายเลขที่ 7788 
60 มาตรา 70 ของกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ กฎหมายหมายเลขที่ 7788 
61 มาตรา 71 ของกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ กฎหมายหมายเลขที่ 7788 
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ผลที่อาจตามมาคือการขาดความไวเนื้อเชื่อใจในองคกรนั้นๆ ซึ่งจะทําใหเสียโอกาสในการทํางานวิจัย

รวมหรือการดําเนินงานวิจัยในประเทศนั้นดังในกรณีที่เกิดขึ้นกับนักกีฏวิทยาชาวเชคที่เขาไปเก็บ

ตัวอยางแมลงในประเทศอินเดีย  

การดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพในอดีตนั้นเปนไปในลักษณะ “ไรพรมแดน” 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากหลักการที่วาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติของมวลมนุษย หากปจจุบันนี้นักวิจัยและ

องคกรวิจัยของประเทศไทยควรมีความตระหนักวาการนําทรัพยากรชีวภาพมาใชนั้นถูกควบคุมดวย

กฎระเบียบ ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการละเมิดตอกฎหมายการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนในตางประเทศ องคกรวิจัยและพัฒนาควรมีมาตรการในการบริหารจัดการการใช

ทรัพยากรชีวภาพจากตางประเทศดวย กฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพในระดับนานาชาตินั้นยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน สงผลใหแตละประเทศพัฒนากฎหมาย

ของตนตามที่ตนเห็นเหมาะสม ดังนั้นองคกรวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทรัพยากร

ชีวภาพของตางประเทศควรตรวจสอบกฎหมายของประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพที่องคกรตองการ

ใช และพิจารณาวาตองดําเนินการอยางไร ที่ไหน เมื่อใด ถึงแมวาแตละประเทศจะมีกฎระเบียบที่

แตกตางกันหากวากฎระเบียบของประเทศตางๆเหลานั้นจะตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ไดแก 

1. จะมีการจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปน 

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งลักษณะของหนวยงานนั้นอาจเปน หนวยงานระดับชาติ 

หรือเปนหนวยงานทั่วไปที่กํากับดูแลกฎหมายที่มีเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการ

ใชทรัพยากรชีวภาพ หรือเปนหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่อนุรักษทรัพยากรชีวภาพของชุมชน หรือ

ทองถิ่น 

2. มีกฎหมายหรือกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการ 

ใชทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบไปดวยกลไกหลัก 3 กลไก ไดแก การแจงใหทราบลวงหนา การเจรจาตก

ลงรวมกัน และการแบงปนผลประโยชน โดยผูที่จะขอใชทรัพยากรชีวภาพจะตองดําเนินการตามกลไก

เหลานี้ผานหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 

จากหลักพื้นฐานดังกลาว องคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยสามารถวางแผนการ

ดําเนินงานเพื่อใหการทํางานวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพจากตางประเทศหรือแมกระทั่งใน

ประเทศไทยเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายโดยมีการวางแผนการดําเนินงานลวงหนาซึ่งสามารถ

สรุปข้ันตอนการเตรียมการดําเนินการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 สรุปขั้นตอนการเตรียมการเพื่อดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน62

 

 

                                                 
62 ดัดแปลงจาก Biber-Klemm, S. and Martinez, S. 2006. Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research 

on Genetic Resources. Swiss Academy of Sciences. Bern Switzerland หนา 33-34. 
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บทที่ 3 
สถานภาพปจจุบันของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในทรพัยากรชวีภาพพชืของประเทศไทย 
 

ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nation Conference 

on  Environment Development, UNCED) ณ  กรุงริโอเดอจาเนโร  ประเทศบราซิล  ระหวางวันที่ 3-

14 มิถุนายน  2535  มีการรวมลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย  ทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity : CBD)  หลังจากนั้นมีประเทศสมาชิกกวา           30 ประเทศ

รวมใหสัตยาบัน อนุสัญญาฯ จึงเริ่มมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535      ประเทศไทยไดให

สัตยาบัน  เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2546 เปนสมาชิกในลําดับที่ 188   โดยมีสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนหนวยงาน

กลางของประเทศที่ดูแลรับผิดชอบการอนุวัตรการตามอนุสัญญา ฯ 

กฎ ระเบียบเกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเปนเรือ่ง

ที่ประเทศไทยใหความสนใจและพยายามพัฒนา กฎ ระเบียบใหสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาฯ   

การพัฒนา กฎ ระเบียบ เร่ือง  การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

เปนเรื่องที่ประเทศไทยใหความสําคัญในลําดับตนๆ  เพื่อลดความวิตกกังวล  เร่ือง โจรสลัดทางชีวภาพ 

ดังจะเห็นไดวา  ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนากฎ ระเบียบ การเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนทรัพยากรชีวภาพใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ นับต้ังแตรวมลงนามรับรองจนกระทั่งให

สัตยาบัน ซึ่งความพยายามที่จะพัฒนากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพดําเนินไปอยางตอเนื่อง  โดยมีทั้งในรูปแบบการสรางกฎหมายใหม  และการปรับปรุง

กฎหมายที่มีอยูแลวใหมีเนื้อหาสอดคลองกับหลักการ เร่ือง การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  

จากทรัพยากรชีวภาพ  ภายใตอนุสัญญาฯ 

ความพยายามในการจัดทํากฎหมายใหมนั้น  เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยไมมีกฎหมายการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ  หากแตมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ  ดังนั้น จะกลาวไดวาเร่ือง การเขาถึงทรัพยากรชีวภานั้น  ไมใชเร่ือง

ใหม หากแตส่ิงที่เปนประเด็นใหมคือเร่ืองการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 

จากการรวบรวมและศึกษาเอกสารทางกฎหมาย  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชวีภาพ  ซึง่

กฎหมายเหลานี้  ไดแก 

 
3.1  พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 (แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2532) 
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เนื่องจากปาไมมีความจําเปนตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย เพราะเปนทรัพยากรที่ถูก

นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันทั้งดานที่อยูอาศัย  อาหาร และยารักษาโรค ทําใหปาไมของ

ประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว  เพราะมีการลักลอบตัดไม ทําลายปาจนกระทั่งสูญเสียพื้นที่ปา

ไมเปนจํานวนมหาศาลและเปนเหตุใหสภาพแวดลอมขาดความสมดุล การทําลายพื้นที่ปากอใหเกิด

วิกฤตการณทางธรรมชาติและเปนสาเหตุเกิดภัยพิบัติตางๆ ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ. 2484  เพื่อการจัดการ  การเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมที่เปนทั้ง ไม ของปา และ

รวมถึงสวนที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน ไม  ของปา  รวมทั้งสวนตางๆ ของไม  พืชตางๆ ตลอดจน

ส่ิงที่เกิดจากพืชนั้น รังนก คร่ัง  รวงผึ้ง  น้ําผ้ึง  ขี้ผ้ึงและมูลคางคาว63 เปนตน 

“ปา” ตาม พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 อยูภายใตการควบคุม ดแูลและจัดการของกรม

ปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม∗

การเขาถึงและใชประโยชนในทรัพยากรชีวภาพ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 กําหนดให

กิจกรรมตอไปนี้ตองทําการขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

1.การทําไมหวงหาม (ตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดไววาเปนไมหวงหาม) เปนการหามตัด 

เจาะ หรือสับ หรือเผา หรือการทําอันตรายแกไมหวงหาม โดยแบงออกเปนไมหวงหามออกเปนประเภท 

ก และไมหวงหามประเภท ข โดยการทําไมหวงหามจะตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือบาง

กรณีจะตองไดรับสัมปทานการทําไมจากรัฐกอน  ทั้งนี้ ถาดําเนินการขออนุญาตและไมไดรับอนุญาต

จะมีโทษทางอาญา 

2.การเก็บหาของปาหวงหาม (ตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดไววาเปนของปาหวงหาม) 

จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่กอน โดยจะตองยื่นแบบฟอรมตามที่กฎหมายกําหนดตอพนักงาน

เจาหนาที่ในเขตนั้น และเมื่อไดรับอนุญาตก็สามารถเก็บหาของปาได โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่

กฎหมายบัญญัติไว  นอกจากนี้  กฎหมายยังหามการคาหรือมีของปาไวในครอบครองเกินกําหนด ซึ่ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปนผูประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ แตอยางไรก็ดีมีขอยกเวนใหพนักงานเจาหนาที่สามารถจัดเก็บและ

ครอบครองของปาหวงหามเพื่อประโยชนในการบํารุงปา การคนควา  หรือการทดลองทางวิชาการได   

3. การนําไมและของปาเคลื่อนที่ จะตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน โดยการ

เคลื่อนที่จะตองมีใบเบิกทางของพนักงาน เจาหนาที่กํากับไปดวย ทั้งนี้ หามนําไมและของปาเคลื่อนที่ 

                                                 
63 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 

∗ ในขณะที่ตราพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 นั้น  กรมปาไมอยูภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  แตเนื่องจากมี

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   กรมปาไมจึงโอนยายมาอยูภายใตสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
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ผานดานปาไมในระหวางเวลากลางคืน (ตั้งแตพระอาทิตยตก จนถึงพระอาทิตยข้ึน) เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ 

4. การแผวถางปา กรณีที่เปนปาประเภทเกษตรกรรม ประชาชนสามารถเขาครอบครอง และ

แผวถางเพื่อเพาะปลูกพืชไดโดยไมตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ แตปาใดที่ไมไดประกาศเปน

ปาเกษตรกรรม ผู

                                                

ใดประสงคที่จะครอบครองแผวถางปา จะตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ใน

เขตที่ปานั้นอยูกอน หากกระทําการโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่จะมีโทษทางอาญา 

การขออนุญาตตองเปนไปตามที่กฎ  ระเบียบที่กรมปาไมกําหนด  ซึ่งโดยทั่วไปคือ  การยื่นขอ

อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่  โดยกําหนดใหมีการเสียคาธรรมเนียมและคาภาคหลวง 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายที่กําหนดระเบียบเรื่องการเขาถึงเทานั้น แต

กฎหมายไมไดกําหนดในเรื่องการเรียกรองใหแบงปนผลประโยชนจากการนําทรัพยากรจากปาไปใช

ประโยชน  เนื่องจาก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 ไดบัญญัติข้ึนมากอนที่ประเทศไทยจะเขาเปน

ประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฯ 

อยางไรก็ตาม กรมปาไมมีความตระหนักในเรื่องการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม หรือที่เรียกวา 

“โจรสลัดชีวภาพ”  ซึ่งเปนเรื่องที่มีการถกเถียงกันทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ  จึงไดมี

ความพยายามพัฒนากฎระเบียบ  การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ

ใหสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาฯ   

ตอมามีการออกระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม 

พ.ศ. 2542 ข้ึนมา เพื่อใหการศึกษา วิจัยในพื้นที่ปาไมมีหลักเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนใน

การศึกษาหรือวิจัย  การฝกอบรม การเก็บหาหรือการหาขอมูลขาวสารและการเก็บรวบรวมตัวอยาง

เพื่อคนหาขอเท็จจริงในทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาไมทุกประเภท ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม64   

การเขาดําเนินการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม  ใหผูวิจัยยื่นแบบขออนุญาตทําการ

วิจัย พรอมรายละเอียดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณยื่นตออธิบดีกรมปาไม กอนเร่ิมโครงการวิจัยไมนอย

กวา 60 วัน หรือกรณีเปนโครงการเรงดวนใหยื่นกอนระยะเวลา 60 วัน65   

กรมปาไมอาจพิจารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขารวมโครงการได โดยผูขออนุญาต

จะตองรับผิดชอบ คาใชจายและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวย66   

กรณีที่ผูขออนุญาตหรือผูรวมวิจัยเปนชาวตางชาติจะตองปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย

แหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย67 ∗

 
64ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 ขอ 4 
65ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 ขอ 5 
66ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 ขอ 6 
67ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  ขอ 7 
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กรณีที่ผูขออนุญาตเปนชาวตางประเทศ หรือบุคคลทั่วไป หรือองคกรเอกชนตองใหสถาบัน

หรือหนวยงานราชการของไทยที่เกี่ยวของกับสาขางานวิจัยใหคํารับรองและรวมรับผิดชอบโครงการ68   

ผูไดรับอนุญาตใหเขาทําการศึกษาวิจัยทางวิชาการตองแจงเปนหนังสือตออธิบดีกรมปาไม

กอนเขาพื้นที่อยางนอย 15 วัน และแจงใหเจาหนาที่ในพื้นที่ทราบกอนดวย ขณะดําเนินโครงการตอง

สงรายงานใหกรมปาไมทุก 6 เดือน ในการเก็บตัวอยางแตละครั้งตองแบงตัวอยางชนิดเดียวกันหรือ

ตัวอยางหัวเชื้อใหกรมปาไมทุกครั้ง  ในกรณีที่มีเพียงตัวอยางเดียวกรมปาไมขอสงวนสิทธิ์เปนเจาของ

รวม และเมื่อส้ินสุดโครงการใหสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารที่เผยแพรในวารสาร

ตางๆใหกรมปาไม ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายปาไม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด  หากไมปฏิบัติตามอธิบดีกรมปาไมอาจยกเลิกการอนุญาตและดําเนินการตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ หากผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ สถาบันทางวิชาการหรือหนวยงานราชการใน

ประเทศไทยที่รับรองและรวมรับผิดชอบโครงการตองรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้69  

กรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหทําการศึกษาหรือวิจัย  หรือเก็บตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรมดานปาไมนําผลงานวิจัยและ/หรือตัวอยางไปขอรับความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาจะตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไมกอน และใหถือวากรมปาไมเปน

เจาของรวมในทรัพยสินทางปญญานั้นดวย  โดยผูไดรับอนุญาตตองทําขอตกลงแบงผลประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นในภายหนากับกรมปาไมเปนกรณีไป70   

ระเบียบฯ กําหนดทั้งมาตรการในการเขาถึงและใชประโยชนในทรัพยากร  มาตรการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ และการแบงปนผลประโยชนทั้งที่อยูในรูปแบบที่เปนเงิน และในรูปแบบที่ไมใช

เงิน รวมทั้ง เรียกรองใหมีสิทธิรวมในทรัพยสินทางปญญาจะเกิดขึ้นภายหลังดวย  ซึ่งเงื่อนไขการเปน

เจาของรวมในทรัพยสินทางปญญาตามระเบียบฯ นี้เปนหลักเกณฑที่กําหนดไวตายตัว  โดยที่ผูขอ

อนุญาตไมมีสิทธิเจรจาตอรอง จึงอาจจะทําใหนักวิจัยหลีกเลี่ยงไมดําเนินการขออนุญาต  

 มีขอสังเกตตามหมายเหตุทายระเบียบฯ วา การเขาไปศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม

                                                                                                                                                

ที่

เปนเขตอนุรักษ  ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช   

ตามระเบียบนี้กรมปาไม หมายถึง กรมอุทยานแหงชาติฯ และอธิบดีกรมปาไม  หมายถึง อธิบดีกรม

อุทยานแหงชาติฯ  เมื่อพิจารณาแลว ทําใหเกิดความไมชัดเจนวาการขออนุญาตเขาไปศึกษาวิจัยทาง

วิชาการในพื้นที่ปาไมที่เปนเขตอนุรักษนั้น กําหนดใหผูขออนุญาตตองยื่นคําขอตออธิบดีกรมอุทยานฯ 

โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน
 

∗ ดูรายละเอียดสภาวิจัยอหงชาติวาดวยการอณุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ในรายงาน

นี้ 
68 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  ขอ 8 
69 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  ขอ 10 
70 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  ขอ 11 
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พื้นที่ปาไม พ.ศ.2542 หรือไม เพราะกรมอุทยานแหงชาติฯก็มีระเบียบและหลักเกณฑในการให

บุคคลภายนอกขออนุญาตเขาทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อนุรักษเปนการเฉพาะ คือ 

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืชวาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขต

อุทยานแหงชาติพ.ศ. 2549 ประกอบหลักเกณฑและแนวทาง  การขออนุญาตเขากระทําการศึกษาหรอื

วิจัยทางวิชาการในเขตพื้นที่ปาอนุรักษที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิชาการ (กปว.) กรมอุทยานแหงชาติ     สัตวปา และพันธุพืช  

และในปจจุบันนี้ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติฯ วาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

ในพื้นที่ปาไม  ทางกรมอุทยานแหงชาติฯ ก็ยังไมเคยนํามาใชในทางปฏิบัติแตอยางใด71

เมื่อป พ.ศ. 2545 ประเทศมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีการโอนกิจการบริหาร

และอํานาจหนาที่ของสวนราชการดวย   จึงทําใหมีการแบงแยกกรมปาไมเดิม (สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ) ที่มีโครงสรางขนาดใหญ  ออกเปน  3 หนวยงาน คือ 1. กรมปาไม  2.กรมอุทยาน

แหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช  3.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ไปเปนกรมปาไม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมดวย 

ในปจจุบันกรมปาไมอยูภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยกรม

ปาไมดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ปาไมถาวร และพื้นที่ปาสงวน  กรมอุทยานฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่อนุรักษ  

พื้นที่อุทยาน พื้นที่ตนน้ําและกรมทรัพยากรทะเลและชายฝง  ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทางทะเลและปาชาย

เลน   ดังนั้น  พื้นที่อนุรักษ  พื้นที่อุทยาน  และพื้นที่ตนน้ําจากเดิมที่อยูในความดูแลของกรมปาไม  จึง

โอนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชต้ังแตป พศ. 2548 เปน

ตนมา ทําใหการขออนุญาตเขากระทําการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่อนุรักษ 

ซึ่งแตเดิมอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมปาไม  (แตปจจุบันโอนยายมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ

กรมอุทยานฯ)  จะตองดําเนินการขออนุญาตเขากระทําการศึกษาและวิจัยในพื้นที่อนุรักษตอกรม

อุทยานแหงชาติฯ แทน และผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางนี้  นาจะเปนเหตุผลที่ทําให ปจจุบันนี้ 

ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องขออนุญาตกระทําการศึกษาและวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  

ซึ่งในทางปฏิบัติกรมปาไมก็ไมมีการกําหนดแบบคําขอแบบหนังสืออนุญาต แบบเงื่อนไขแนบทาย

หนังสืออนุญาต ฯลฯ มารองรับระเบียบกรมปาไมฯ พ.ศ. 2542 แตอยางใด 

อยางไรก็ตาม การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาไมนักวิจัยควรจะตองนํา พระราชบัญญัติ

ปาไม พ.ศ. 2484 และระเบียบกรมปาไมฯ พ.ศ. 2542 มาพิจารณาประกอบกัน เพราะตามที่

พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดวา ผูใดจะทําไม และเก็บของปาที่ไดมีประกาศตามพระราชกฤษฎีกาให

                                                 
71 บันทึกขอความที่ ทส.0903.2/185  ลงวันที่ 5 กันยายน 2549 
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เปนไมหวงหามและของปาหวงหามตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน  ดังนั้น   กอนการเขาถึง

และจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพพืช นักวิจัยจะตองตรวจสอบกอนวาไมและของปาที่ตนเองตองการ

นํามาใชในงานวิจัยเปนไมและของปาหวงหามหรือไม  หากเปนไมหวงหามหรือของปาหวงหามจะตอง

ขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่   ไมเชนนั้นจะมีโทษปรับและโทษทางอาญา และการนําไมหรือของ

ปาเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ปาจะตองมีใบเบิกทางดวย  

 นักวิจัยจะตองพิจารณาวาการดําเนินงานโครงการวิจัยของตนเองในพื้นที่ปาไมนั้น เกี่ยวเนื่อง

กับตามระเบียบกรมปาไมฯ พ.ศ. 2542 หรือไม  หากไมเกี่ยวของกับระเบียบกรมปาไมฯ 2542  แต

เกี่ยวของกับระเบียบของหนวยงานอื่น เชน  กรมอุทยานแหงชาติฯ นักวิจัยควรปฏิบัติตามหรือ

ดําเนินการขออนุญาตตามกฎระเบียบของหนวยงานนั้นๆ  เพื่อความถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเปน

ประโยชน เมื่อผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นมานั้น  นักวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่   เพราะ

นักวิจัยไดดําเนินการขออนุญาตการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

  ทั้งนี้ ข้ันตอน กระบวนการและระยะเวลาดังที่กลาวขางตน  มีเงื่อนไขที่กําหนดใหนักวิจัย

จะตองจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขออนุญาต และตองดําเนินการขออนุญาตลวงหนา

กอนที่จะเร่ิมดําเนินงานโครงการวิจัย  นักวิจัยควรจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน  และวางแผนการขอ

อนุญาตใหเหมาะสมกอนเริ่มโครงการวิจัย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบและความลาชาของ

โครงการวิจัย 
 

3.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  

จากการที่ปาไมถูกบุกรุกและทําลายเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําตื้น

เขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง กรมปา

ไมจึงตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ข้ึนมาเพื่อใชเปนกลไกในการปองกันการ

ทําลายปา เพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ  

ปาสงวนแหงชาติ คือปาที่พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองปา พ.ศ. 2481 ประกาศวาเปน

ปาสงวนและปาคุมครอง  และเปนปาซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวง

ใหเปนปาสงวนแหงชาติ โดยพิจารณาจากความจําเปนเพื่อการรักษาสภาพปาไม ของปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ทั้งนี้  ปา ตามกฎหมายนี้ใหหมายความรวมถึง ที่ดิน ภูเขา หวย  หนอง  คลอง

บึง ลําน้ํา บาง ทะเลสาบและเกาะ  และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย72  

เพื่อเปนการปองกันการทําลายปา พระราชบัญญัติปาสงวนฯ กําหนดหามการบุกรุกหาของปา  

หรือเขาไปกอสรางในเขตปาสงวน  ปจจุบันกรมปาไมดูแลพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจํานวน 1,221 แหง มี

หลายพื้นที่เปนพื้นที่ๆมีความอุดมสมบูรณ และอีกหลายพื้นที่ไดมีประชาชนเขาใชประโยชนจาก

                                                 
72 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4 
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ทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้ การศึกษาทางวิชาการอันจะนําไปสูการพัฒนาทางระบบนิเวศน หรือการ

พัฒนาพันธุพืช พระราชบัญญัติ  ปาสงวนฯ  อนุญาตใหบุคคลเขาไปในเขตปาสงวน เพื่อศึกษาหรือ

วิจัยทางวิชาการได73  

การเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาสงวน โดยทั่วไปกฎหมายหาม

กระทําการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวน  กฎหมายหามบุคคลใดยึดถือ  ครอบครอง  ทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัย  กอสราง  แผวถาง  เผาปา  ทําไม  เก็บหาของปาภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  

หรือกระทําการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ การฝาฝนไมกระทําตามจะไดรับ

โทษปรับและโทษทางอาญาเวนแตไดรับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ ปาสงวนฯ  หรือเปนการทําไม

หวงหาม  หรือเก็บหาของปาหวงหามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาไม แต พระราชบัญญัติ นี้

อนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได  เชน  การอนุญาตเกี่ยวกับ

การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร  การอนุญาตเพื่อการอาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

การอนุญาตเพื่อจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยานหรืออุทยานสัตวปา  การอนุญาตเพื่อสรางวดัหรอืสํานกั

สงฆหรือสํานักปฏิบัติธรรม เปนตน74   

พระราชบัญญัติปาสงวนฯ มาตรา 17 กําหนดใหการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ  เพื่อประโยชนในการศึกษา  หรือวิจัยทางวิชาการ  จะตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  

ปจจุบันนี้   การขออนุญาตดังกลาวถูกกําหนดโดย  ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทํา

การเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548   

หนวยงานรัฐหรือบุคคลใดตองการขออนุญาตทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใหยื่นคําขอ

ตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ ปส.2475 จากนั้นจะมีการ

ตรวจสอบสภาพปาพรอมทั้งมีความเห็นตอการตรวจสอบสภาพปาและรายงานผลการตรวจสอบและ

ความเห็นตามรายงานการตรวจสภาพปาตามแบบ ปส.25 ไปยังกรมปาไม76   

เมื่อกรมปาไมพิจารณาแลวจะสงตอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ

พิจารณาคําขออนุญาตวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติใหกระทําการวิจัยหรือศึกษาทางวิชาการ    เมื่อ

พิจารณาแลวเสร็จจะแจงผลการพิจารณาตามแบบ ปส.26 ไปยังผูยื่นคําขออนุญาตไดทราบผลการ

พิจารณาตอไป77  

                                                 
73แหลงที่มา www.panyathai.or.th 
74 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 – มาตรา 20 
75 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

2548  ขอ 6 
76 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

2548  ขอ 7 
77 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

2548  ขอ 9 
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ทั้งนี้ จากการใหขอมูลของกองการอนุญาต  กรมปาไม  จะพบวาโดยสวนใหญแลวการ  ขอ

อนุญาตจะมีแตเฉพาะเรื่อง  การขออนุญาตเขาสํารวจแรและการปโตเลียมในพื้นที่ปาสงวนเทานั้น  ยัง

ไมมีการขออนุญาตเขาใชพื้นที่ปาสงวนกระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการใน

พื้นที่ปาสงวนแตอยางใด  โดยสวนใหญการดําเนินการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวกับทรัพยากร

ชีวภาพนั้น  มักจะเกิดในพื้นที่อุทยานแหงชาติ  เนื่องจากเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณมากกวาปา

สงวน 

3.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มีเจตนารมณที่จะคุมครองและดูแลรักษา

ทรัพยากรใน “พื้นที่อนุรักษ” ทั่วประเทศอันเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญเพราะเปนแหลงอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรพันธุกรรมที่สําคัญของประเทศใหคงอยูตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ทรัพยากรที่สําคัญ เชน สัตวปา และพืชพรรณ   

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ 

สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ โดยการควบคุม

ปองกันพื้นที่ปาอนุรักษเดิมที่มีอยู และพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณดวยกลยุทธการสงเสริม 

กระตุนและปลุกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากร

ทองถิ่นเพื่อเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตลอดจนความหลากหลายทางชวีภาพ 

สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาแหลงอาหาร  แหลงนันทนาการและการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน78  

พื้นที่อนุรักษที่อยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติฯ มีดังนี้ 

• อุทยานแหงชาติ79   

• เขตหามลาสัตวปา 

• เขตรักษาพันธุสัตวปา 

• พื้นที่ตนน้ํา   

พระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติพ.ศ. 2504 หามมิใหบุคคลกระทําการใดๆ ในเขตอุทยานอัน

จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกพื้นที่อุทยาน  เวนแตจะไดรับอนุญาต80 นอกจากนี้ กฎหมายอนุญาต

                                                 
78 แหลงที่มา http://www.dnp.go.th 
79 อุทยานแหงชาติ หมายถึง “ที่ดินซ่ึงรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และชายฝงที่ไดรับการ

กําหนดใหเปน อุทยานแหงชาติ ลักษณะที่ดินดังกลาวเปนที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่นาสนใจ และมิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมาย ของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง ทั้งนี้การกําหนดดังกลาวก็เพื่อใหคงอยูในสภาพเดิม เพื่อสงวนไวใหเปนประโยชน

แกการศึกษาและ ความรื่นรมยของประชาชนสืบไป” 
80 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16  
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ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหา

ผลประโยชน81 และอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปดําเนินการศึกษาและวิจัยทางวิชาการได โดย

ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งเปนการอนุญาตใหเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับ

อนุญาตเทานั้นที่สามารถเขาไปดําเนินการศึกษาและวิจัยทางวิชาการในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ82   

 เนื่องจากหลักการของ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ คือ การปองกันพื้นที่  ดังนั้น  

พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมใหอํานาจอธิบดีอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมใชพนักงานเจาหนาทีเ่ขามา

ทําการศึกษาและวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อุทยาน แตในกรณีพนักงานเจาหนาที่กระทําการศึ

                                                

กษาหรือ

วิจัยทางวิชาการ ไดมีระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการปฏิบัติการของ

พนักงานเจาหนาที่ ในเขตอุทยานแหงชาติ  พ .ศ .  2549 ที่ออกตามความในมาตรา  19 แหง

พระราชบัญญัติอุทยานฯ พ.ศ. 2504 มาเปนแนวทางในทางปฏิบัติวาหากกรมอุทยานแหงชาติฯ จะ

พิจารณาวาหนวยงานหรือบุคคลใดที่มีโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตอุทยานแหงชาติ  ควรให

พนักงานเจาหนาที่ดําเนินงานเปนโครงการรวมกันตามระเบียบดังกลาว83   

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติฯ พ.ศ. 2549 กําหนดเกี่ยวกับการใหอํานาจในการปฏิบัติงานของ

หัวหนาอุทยานแหงชาติ  เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษา หรือการศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการ  หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติและใหความรูแกประชาชน  

โดยไมตองขอรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฆาสัตวดุรายที่เปนอันตราย

ตามความจําเปน  จัดการดานพาหนะเขาออก จัดทําสถานที่ข้ึนลงอากาศยาน การประกาศโฆษณาให

ประชาชนทราบระเบียบกรมอุทยานฯ  การแผวถาง เผาปา ขุดดิน หิน ปดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา

ตามความจําเปน ทําการศึกษาธรรมชาติหรือทางลําลอง ตลอดจนปฏิบัติการแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง  

หรือเพื่อฟนฟูบํารุง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแหงชาติใหดีข้ึน84  

สวนกิจกรรมที่พนักงานเจาหนาที่ตองขออนุมัติตออธิบดีกรมอุทยานฯ เปนการเฉพาะรายกอน 

คือ การปลูกปาในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก การทําถนน การเก็บหา หรือนําออกไป หรือกระทําการอยางหนึ่ง

อยางใดแกสัตว  ไม  หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเปนครั้งคราว  ทั้งนี้  เปนไปตามระเบียบกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม85  

กรมอุทยานแหงชาติฯ ไดจัดตั้ง สํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ (กปว.) ข้ึนมา 

เพื่อกําหนดแนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปา

 
81 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 13 
82 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 
83 บันทึกขอความ ที่ ทส 0903.2/302 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548, แหลงที่มา http://www.dnp.go.th/otec/ 
84 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549 

ขอ 4 
85 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549 

ขอ 5 
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อนุรักษ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ พ.ศ.2504 และระเบียบ  กรมอุทยาน

แหงชาติฯ พ.ศ. 2549   

ดังนั้น หากนักวิจัยตองการเขาไปใชพื้นที่ของอุทยานแหงชาติ เพื่อทําการศึกษาและวิจัยทาง

วิชาการสามารถกระทําไดโดยการขอใหพนักงานเจาหนาที่เขารวมเปนนักวิจัยรวมของโครงการและ

นักวิจัยจะตองทําการขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาและวิจัยรวมกับพนักงานเจาหนาที่   โดยนักวิจัย

ตองยื่นแบบคําขออนุญาต ตามแบบ อส/ว - 01หรือ DNP/T – 01 และแจงประวัติผูรวมศึกษาวิจัยทุก

คน รวมทั้งของหัวหนาหนวยงานพื้นที่อนุรักษนั้นๆ และของพนักงานเจาหนาที่อ่ืนๆ (ถามี) ตามแบบ 

อส/ว–02  หรือ DNP/T– 02 พรอมทั้งยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ  ซึ่งมีรายละเอียดที่

เกี่ ยวของทั้ งหมดใหชัด เจน  โดยเฉพาะวิธีการดํ า เนินงานในพื้นที่  และการเก็บตัวอยาง

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ตามหัวขอในแบบ อส/ว - 03 หรือ DNP/T – 03   

ทั้งนี้  การยื่นขออนุญาตตามแนวทางของ กปว. จะสามารถชวยแกไขปญหาใหนักวิจัย

สามารถเขาไปทําการศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษได  แมจะเปนการแกไขปญญหาในระยะสั้นก็

ตาม   

มีขอสังเกตวาระเบียบอุทยานแหงชาติ  ฯ พ.ศ. 2549  ขอ 5 กําหนดวาพนักงานเจาหนาที่ตอง

ขออนุมัติการอธิบดีกรมอุทยานฯ เปนการเฉพาะรายกอน ในการทํากิจกรรมเก็บหา หรือนําออกไป  

หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกสัตว  ไม  หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเปนครั้งคราว ใหเปนไปตาม

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพืน้ที่

ปาไมนั้น  

ในปจจุบันยังไมมีการนําระเบียบอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เร่ือง วาดวยการเขาไป

ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม  มาดําเนินการในทางปฏิบัติแตอยางใด  จึงอาจทําให ผูขอ

เขาถึงเกิดความสับสนวาระเบียบนี้มีการบังคับใชหรือไม  และกําหนดหลักเกณฑเอาไวอยางไร 

3.4 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) 

พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกร

ไดใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ สงเสริมใหมีการคิดคนพันธุพืชใหม อนุรักษพืชปาที่ใกลสูญพันธุเพื่อ

ควบคุมการใชทรัพยากร พืชใหคงอยูและไมสูญพันธุอันเนื่องมาจากการนําทรัพยากรพืชมาใชเปน

จํานวนมากและปองกันการนําพืชตองหามเขามาในประเทศเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพรวมทั้ง

กฎหมายตองการใหมีการขึ้นทะเบียนพันธุพืช การรับรองพันธุพืช อันจะเปนการสงเสริมใหมีการคิดคน 

และปรับปรุงพันธุพืชใหม 

กฎหมายฉบับนี้ควบคุมการเขาถึงและใหความคุมครองพืชบางชนิด ไดแก  เมล็ดพันธุควบคุม 

พืชอนุรักษ  และพืชสงวน  ดวยการหามการขยายพันธุเทียม รวบรวม  ขาย  นําเขา  สงออก  นําผาน

หรือครอบครองซึ่งพืชอนุรักษเพื่อการคา  และหามสงออกพันธุพืชสงวนภายใตกฎหมายนี้  ทั้งนี้ พันธุ
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พืชชนิดใดที่ไดรับความคุมครองจะตองมีการกําหนดชนิดและชื่อของพันธุพืช และมีการประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหเปนพันธุพืชอนุรักษหรือพันธุพืชสงวนเสียกอน   

กฎหมายตองการคุมครองและควบคุมพืชบางชนิดที่ไดประกาศใหเปนพืชอนุรักษ  พืชสงวน 

และเมล็ดพันธุควบคุม  โดยการหามขยายพันธุเทียม รวบรวม ขาย เคลื่อนยาย นําเขา  สงออก นาํผาน 

หรือครอบครองพืชอยางหนึ่งอยางใดโดยไมไดรับอนุญาต ๆ โดยแบงการควบคุม ดังนี้ 

1) เมล็ดพันธุควบคุม   หามรวบรวม  ขาย  นําเขา  สงออก  หรือนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม

ไวในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา เวนแตไดรั

                                                

บอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่  และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไวในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไว

ในใบอนุญาต86   

2) เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา  หามผูรับอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 

ดําเนินการ87 ดังนี้ 

(ก) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือ 

(ข) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบบรจุไมตรงตามฉลาก 

3) พืชอนุรักษ  หามบุคคลนําเขา  สงออกหรือนําผานพืชอนุรักษและซากพืชอนุรักษเวนแต

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย  และกรณีที่บุคคลใดประสงคจะ

ขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอข้ึนทะเบียนสถานที่

เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตอ กรมวิชาการเกษตร88 

4) พืชสงวน  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามผูใดนําสงพืช

สงวน ชนิดใดและในปริมาณเทาใดออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไปยัง

ทองที่ใดในราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่89 

พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยไมมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อการคา ในสวนที่เกี่ยวของกับเมล็ดพันธุควบคุม  พืชสงวน  พืชตองหาม 

กฎหมายนี้เปนไปในลักษณะควบคุมการใชพันธุพืชอนุรักษ  พันธุพืชสงวน  เมล็ดพันธุควบคุม 

และเมล็ดพันธุควบคุมทางการคา แตไมไดกําหนดหลักการการแบงปนประโยชนทรัพยากรชีวภาพไว   

อยางไรก็ตาม กรณีที่นักวิจัยมีความประสงคจะใชพืช  หรือเมล็ดพันธุตางๆ ในโครงการวิจัย

และพัฒนา  นักวิจัยควรตรวจสอบกอนวาพืชและเมล็ดพันธุเหลานั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณไดประกาศใหเปนพืชอนุรักษ  พืชสงวน  เมล็ดพันธุควบคุม  หรือเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อ

 
86 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 56  
87 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 59 
88 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 61 ทวิ 
89 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 63 ทวิ 

 71



 

การคาหรือไม  หากเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดนักวิจัยจะตองดําเนินการขออนุญาตตอพนักงาน

เจาหนาที่กอน  ไมเชนนั้นจะมีทั้งโทษปรับและโทษทางอาญา 

3.5 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติพันธุคุมครองพืช พ.ศ. 2542  ตองการใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุ

พืช  เพื่อใหมีพันธุพืชใหมเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม  อันเปนการสงเสริมพัฒนาทางดานเกษตรกรรมโดย

การสงเสริมและสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย  ตลอดจนเพื่อเปนการ

อนุรักษ  และพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป  และพันธุพืช

ปา  เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล  บํารุงรักษา  และใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน 

 เมื่อพิจารณาลักษณะการคุมครองพันธุพืช ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

กฎหมายใหความคุมครองพันธุพืชชนิดตางๆ ดังนี้ 

 1. พันธุพืชใหม หมายถึง พันธุพืชที่มีองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนด คือ ไมมีการนําสวน

ขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือจําหนายดวยประการใด  ทั้งในและนอก

ราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุพืช หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุพืชเกินกวาหนึ่งป 

กอนวันขอยื่นจดทะเบียนพันธุพืชใหม   และมีความแตกตางจากพันธุอ่ืนที่ปรากฏอยูในวันที่ขอจด

ทะเบียน  โดยความแตกตางนั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค 

เภสัชกรรม  การผลิต  หรือการแปรรูป90   

 2. พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึง พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ภายใน

ราชอาณาจักร  และไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้91

 3. พันธุพืชปา หมายถึง พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได

นํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย92

 4. พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หมายถึง  พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูในประเทศซึ่งได

มีการใชประโยชนอยางแพรหลาย  และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพันธุพืชใหม  พันธุพืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุพืชปา93

 หลักเกณฑการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

2542  มีดังนี้ 

                                                 
90 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 12 
91 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 3 
92 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 3 
93 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 3 
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  1)  พันธุพืชใหม  หากบุคคลใดประสงคจะใชพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียนแลว 

จะตองไดรับอนุญาตจากผูที่ไดรับการจดทะเบียนพันธุพืชใหมกอน  เนื่องจากผูทรงสิทธิมีสิทธิแตเพียง

ผูเดียวในการผลิต ขายหรือจําหนาย  นําเขา  สงออก หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในสวน

ขยายพันธุของ   พันธุพืชใหม แตมีขอยกเวนวา สิทธิของผูที่ไดรับการจดทะเบียนพันธุพืชใหมจะมีอยู

เฉพาะสวนในการหาประโยชนทางการคาจากสวนขยายพันธุเทานั้น   

  หากบุคคลอื่นใชพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง  โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวน

ขยายพันธุหรือมีบุคคลใดนําไปศึกษา  คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความ

คุมครอง  เพื่อการพัฒนาพันธุหรือปรับปรุงพันธุ  หรือกระทําการเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความ

คุมครอง หรือกระทําโดยสุจริตสามารถกระทําไดโดยโดยไมตองขออนุญาตจากผูทรงสิทธิกอน 

นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถเก็บสวนขยายพันธุของพืชที่ไดรับการคุมครองไวใชในการปลูก  หรือใช

สวนตัวโดย ไมมีวัตถุประสงคทางการคา การกระทํานี้ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธินักปรับปรุงพันธุ94

 2)  พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  บุคคลใดตองการการจัดเก็บ  จัดหาหรือรวบรวมพันธุพืช

หรือสวนใดสวนหนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ  ศึกษาทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตอง

ไดรับอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมเกษตรกรหรือสกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดง

การจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครอง

พันธุพืชกอน95   

 3) พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา แบงเปน 2 ลักษณะ คือ  

  3.1) การเขาถึงพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปาโดยมีวัตถุประสงคทางการคา  

บุคคลใดกระทํา การจัดเก็บ  จัดหา  หรือรวบรวมพันธุพืชหรือสวนใดสวนหนึ่งของพืชเพื่อการปรับปรุง

พันธุ  การศึกษา  ทดลอง  หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตองขออนุญาตจากหนวยงาน/

พนักงานเจาหนาที่ของรัฐ  และผูขออนุญาตตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน เพื่อนําเงินรายได

ตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช  โดยจะมีหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงถึงหลักเกณฑการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนดวย96    

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอรางกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตจัดเก็บ จัดหา  หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมือง

ทั่วไป และพันธุพืชปา เพื่อการปรับปรุงพันธุ การศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา

และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน พ.ศ....ตอที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี

การกําหนดหลักเกณฑวา การเขาถึงผูขออนุญาตจะตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรม

วิชาการเกษตร โดยตองยื่นเอกสารแสดงสถานที่ประกอบกิจการและตองยื่นขอเสนอเกี่ยวกับการ

                                                 
94 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 33 
95 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 48 
96 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 52 
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แบงปนผลประโยชนดวย หากอธิบดีพิจารณาอนุญาต ผูไดรับอนุญาตตองมารับแจงคําสั่งอนุญาตและ

ทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

     3.2) การเขาถึงพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา โดยไมมีวัตถุประสงคในทาง

การคา  ผูขอเขาถึงก็ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชไดกําหนดขึ้นมา97เชนกัน  

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชวาดวยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชพื้นเมือง

ทั่วไปและพันธุพืชปา ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา พ.ศ.2547 ที่กําหนดให ผูทํา

การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืช

ดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคในทางการคาใหแจงเปนหนังสือตามแบบแนบทายระเบียบนี้ตออธิบดี

กรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร เมื่อไดรับหนังสือแจงการเขาถึงพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและ

พันธุพืชปา และเอกสารอื่นๆ ครบถวนแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและ

ดําเนินการพิจารณา หากพนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหดําเนินกิจกรรมตางๆ  จะมีหนังสือแจงการ

รับทราบไปยังผูแจงการเขาถึง  ซึ่งผูเขาถึงจะตองไมสงมอบพันธุพืชที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ใหแกบุคคลอื่น และเมื่อส้ินสุดการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา ผูแจง

อาจสงผลการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยนั้นใหแกกรมวิชาการเกษตรเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตอไปได 

 เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน  มีประเด็นใหพิจารณา

ดังนี้ 

ก) การเขาถึงพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปาโดยมีวัตถุประสงคทางการคา ซึ่ง

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตฯ 

แตรางกฎกระทรวงดังกลาวยังไมมีการบังคับใช  ผูขออนุญาตเขาถึงพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืช

ปาจึงยังไมสามารถดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอกรมวิชาการเกษตรไดเพราะยังไมมีกฎกระทรวง

รองรับในวิธีปฏิบัติ  จึงถือวาเปนขั้นตอนความลาชาและเปนชองวางทางกฎหมาย   

ข) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 53 และระเบียบคณะกรรมการคุมครอง

พันธุพืชฯ พ.ศ. 2547 ไมมีการบัญญัติโทษของการฝาฝนในกรณีที่ผูเขาถึงไมดําเนินการแจงเปนหนงัสอื

เอาไว  ดังนั้น ผูขอเขาถึงอาจใชชองวางนี้หลีกเลี่ยงไมแจงการเขาถึงและไมสงผลการศึกษา ทดลอง

หรือวิจัยใหแกกรมวิชาการเกษตรเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 

ค) การที่ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชฯ พ.ศ. 2547  กําหนดวาผูขอเขาถึงตอง

สงผลการศึกษาทดลองใหแกกรมวิชาการเกษตรนั้น  หากผูดําเนินโครงการวิจัย  ประสงคจะนําผลงาน

ไปจดสิทธิบัตร  การสงผลงานใหกรมวิชาการเกษตร เพื่อทําการเผยแพรตอสาธารณชนจะทําใหอาจจะ

                                                 
97 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  มาตรา 53 
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ทําใหขาดเงื่อนไขเร่ืองความใหมไมสามารถจดสิทธิบัตรได  และอาจจะเกรงวาเปดเผยไปแลวจะมีผู

ลอกเลียนแบบในผลงานวิจัยหรือมีผูนําไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต98 

 
3.6  พระราชบัญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 

  พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 มุงการคุมครอง

พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย คือ  ตํารับยาแผนไทย  ตําราการแพทยแผนไทย ทั้ง

ยังใหความคุมครองและอนุรักษแกสมุนไพร สงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อการผลิต

ยาไดมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่คุมครองสมุนไพรดวย  

 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค

การคุมครองแบงออกไดเปน 3 สวน 

 1)  การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  อันเปนพื้นฐานองคความรูความสามารถเกี่ยวกับ

การแพทยแผนไทย 99  คือ  

   ตํารับยา  อันไดแกสูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและสวนประกอบ ส่ิงปรุงที่มียาแผนไทย

รวมอยูดวยรวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 

   ตําราการแพทยแผนไทย  ซึ่งแบงเปนหลักวิชาการตางๆเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ทั้งที่ได

บันทึกไวในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใดหรือ ที่มิไดบันทึกกันไวแตเปนการเรียนรูหรือ

ถายทอดสืบตอกันมาไมวาดวยวิธีใด100   

  พระราชบัญญัติ คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 แบงการ

คุมครองตํารับยาและตําราการแพทยแผนไทยไว 3 ประเภท101  ดังนี้ 

  1.ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติที่มีประโยชนหรือมี

คุณคาทางการแพทยหรือทางสาธารณสุข มีลักษณะแสดงเอกลักษณของชาติ มีคุณคาตอการวิจัย 

สงผลตอเศรษฐกิจ และมีแนวโนมพัฒนาไดตัวยาใหม และไดถูกประกาศใหเปนตํารับยาแผนไทยของ

ชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ102  ที่ตองหามรับจดทะเบียนเปนภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย103  

  2. ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป ไดแก ตํารับยาแผนไทย

หรือตําราการแพทยแผนไทยมีการใชประโยชนกันอยางแพรหลายกวางขวาง หรือพนอายุการคุมครอง 

                                                 
98 นนทพัทธ  อัศวกองเกียรติ,ปญหาทางกฎหมายในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพพวกจุลินทรียในประเทศไทย,วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2549 
99 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 3 
100 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 14 
101 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
102 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 17 วรรค 1 
103 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 22 (1) 
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 3. ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล104     ซึ่ง

เกิดจากมีผูคิดคน ปรับปรุงและพัฒนาตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยขึ้นมา หรือมีผูสืบทอด

สามารถไปยื่นขอจดทะเบียนเปนของตนเองได105เมื่อไดรับการจดทะเบียนผูทรงสิทธิจะมีสิทธิในการ

ผลิตยา มีสิทธิในการใชศึกษาวิจัย จําหนายปรับปรุง หรือพัฒนาตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทย

ที่ จดทะเบียนไวได106  

2) การคุมครองสมุนไพร ไดจําแนกสมุนไพรออกเปน 3 กลุม คือ  

สมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาวิจัย สมุนไพรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่ใกลจะ

สูญพันธุ โดยมีการควบคุมและใชประโยชนที่แตกตางกันไปในแตละประเภท ทั้งนี้สมุนไพรไมไดมี

ความหมายเฉพาะพืชเทานั้นแตมีความหมายรวมถึง สัตว จุลชีพ และรวมถึงสิ่งไมมีชีวิตหรือธาตุวัตถุ 

ตลอดจน สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวดวย  

3)  การคุมครองถิ่นกําเนิดของสมุนไพร (ใหเปนเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพร) เปนการคุมครอง

พื้นที่ที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ  

แบงออก 3 พื้นที่107  ดังนี้ 

1.พื้นที่เขตอนุรักษ เปนพื้นที่ที่มีพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ 

อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ควบคุมดูแลอยูแลว ดังนั้น กรมการแพทยแผนไทยฯ จึงมีความรวมมือกับ

กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ ฯ  โดยการจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร ในการดูแล

สมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ 

2. พื้นที่นอกเขตอนุ รักษ   โดยการประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพร  

เพื่อใหชุมชนเขามารวมบริหารจัดการและใชประโยชน 

3. พื้นที่ดินของเอกชน  เอกชนผูเปนเจาของพื้นที่สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียน  

แลวไดรับความชวยเหลือ  การสนับสนุนจากภาครัฐไดทั้งเร่ืองวิชาการและงบประมาณ 

การเขาถึงภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) กรณีตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ  หากผูใดตองการนํา
ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติไปใชประโยชนทางการคา  ตองไดรับ

                                                 
104 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 21 
105 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 20 
106 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 34 
107 นางกัญจนา ดีวิเศษ ,การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษา เร่ือง “การศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการ การเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช” วันที่  14 

กรกฎาคม 2552 
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อนุญาตใหนําไปใชประโยชนกอน ซึ่งการขออนุญาต  การอนุญาต  ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทน ให

เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง108  

2) กรณีตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป  ผูใชไมตองขออนุญาต

การเขาถึง โดยกฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีในการประกาศกําหนดวาตํารับยาหรือตําราการแพทยแผน

ไทยใดที่เปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป  

3) กรณีตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล  การเขาถึง

กระทําโดยการขออนุญาตตอผูทรงสิทธิที่จดทะเบียนไว109  

4) กรณีสมุนไพร  การเขาถึงกระทําโดยการประกาศเปน “สมุนไพรควบคุม” ซึ่งเปนการ

กําหนดใหสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาวิจัย มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุให   มี

ฐานะเปนสมุนไพรควบคุม หากบุคคลใดตองการศึกษาวิจัย  สงออก  จําหนาย  แปรรูป  สมุนไพรเพื่อ

การคาตองไดรับอนุญาตกอน แตมีขอยกเวนใหหนวยงานของรัฐสามารถศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมได

โดยไมตองขออนุญาตแตตองแจงนายทะเบียนและปฏิบัติตามประกาศที่กําหนดไว (หนวยงานเอกชน

ตองขออนุญาตกอน) 

ปจจุบันนี้มีประกาศกระทรวงสุข  เร่ืองสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พศ. 2549 เพียงฉบับ

เดียวเทานั้น  และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ ไดจางนักวิจัยดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล 

สมุนไพรชนิดอื่นดวยเปนระยะๆ  เชน  ชะมดเช็ด  เปลาเลือด  กําแพงเจ็ดชั้น  ปริศนา เปนตน     แต

เมื่อนําผลการศึกษามาพิจารณาแลววา พบวาสมุนไพรเหลานี้มีหนวยงานตางๆ ตองนําไปใช   ใน

การศึกษาวิจัย  หากประกาศสมุนไพรอื่นๆ  ใหเปนสมุนไพรควบคุมเพิ่มข้ึนอีก  จะกอใหเกิดการปดกั้น

และเปนอุปสรรคในการวิจัยและพัฒนา  

ขณะนี้ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ  มีการพิจารณาวาควรจะประกาศสมุนไพรควบคุมอีก

หรือ  ไมและควรมีการเพิ

                                                

กถอนกวาวเครือออกจากการเปนสมุนไพรควบคุมหรือไม    เพื่อเปนการ

สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาดานสมุนไพรของประเทศใหเพิ่มมากขึ้น 

5) กรณีถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  ในพื้นที่ถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่ไดรับการประกาศเปน เขต

พื้นที่คุมครองสมุนไพรแลว  การจะเขาใชประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจและจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบที่กําหนดไว  ในเขตพื้นที่คุมครอง หามทําลายความหลากหลายในระบบนิเวศ  หามจําหนาย

จายแจก  แลกเปลี่ยนเคลื่อนยาย หรือสงออกสมุนไพรในพื้นที่คุมครองสมุนไพร  ตลอดจนหามบุคคล

เขาไปกระทําการใดๆ 110 เชน  ยึดถือ ครอบครอง ปลูกหรือกอสรางตลอดจน    หามทําลายความ

 
108 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 19 
109 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 36 
110 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 63 
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หลากหลายทางชีวภาพ111 พื้นที่แรกที่ไดรับการประกาศเปนพื้นที่เขตอนุรักษ    คือ พื้นที่เขตอนุรักษภู

ผากูด จ.มุกดาหาร112 และบางจังหวัดอยูในระหวางขอมูลการทําแผนจัดการ  เพื่อคุมครองสมุนไพร 

นอกจากนี้ กฎหมายใหมีการจัดตั้งกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  ซึ่งนักวิจัย

สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสํารวจ  รวบรวม  ศึกษาและวิจัยองคความรู

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยได โดยสงขอเสนอโครงการไปที่อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยฯ   

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 นี้มีการ

ประกาศและบังคับใชมาเปนระยะเวลา 10 ปแลว   แตในทางปฏิบัติมีการบังคับใชนอยมาก  จาก

การศึกษา ขอมูลของสํานักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร113 พบวาหากตองการ

ใหมี   การบังคับใชกฎหมายไดอยางสมบูรณ  จะตองมีจัดทําและประกาศใชกฎหมายลําดับรอง

ประมาณ 30 ฉบับ  ซึ่งปจจุบันมีการยกรางกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ผานการพิจารณา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว  จํานวน 12 ฉบับ  และอยูในระหวางการพิจารณาอีก 10 ฉบับ 

ซึ่งใชเวลาพิจารณามาแลว 2-3 ป  แตยังไมมีความคืบหนามากนัก  การประกาศใชกฎหมายลําดับรอง

ที่ลาชาจะทําใหเกิดปญหาขาดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

3.7 ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัย
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

ระเบียบนี้กําหนดใหนักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทย ตองขอ

อนุญาตเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย  นักวิจัยชาวตางประเทศยื่นคําขออนุญาตทําการวิจัย 

(NRCT-01) ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  และติดตอขอระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) พรอมทั้ง แนบรายละเอียดของโครงการวิจัย แผนการวิจัยที่จะทําใน

ประเทศไทย งบประมาณคาใชจาย และชื่อของนักวิจัยไทยดวย  หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานที่รับผิดชอบนักวิจัยชาวตางประเทศโดยตรงและหลักฐานการไดรับทุน (ถามี)  จากแหลงทุน

และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการครั้งหลังสุดที่นักวิจัยชาวตางประเทศไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติใหทําวิจัยในประเทศไทย (ถามี) 

                                                 
111 นนทพัทธ  อัศวกองเกียรติ,อางแลวเชิงอรรถที่ 96 
112 ประกาศกระทรวงสาธาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551)  เร่ืองแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษภูผากูด  จังหวัด

มุกดาหาร พ.ศ. 2551-2553 ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 
113 ขอมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษา เร่ือง “การศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการ การเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช”  วันที่ 14 

กรกฎาคม 2552 
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นักวิจัยชาวตางประเทศตองรายงานตัวตอนักวิจัยไทยที่จะรวมทําการวิจัยดวยและ/หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และตองรายงานตัวตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกอน และชําระคา

ประกันการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 10,000 บาท ตอ 1 โครงการ     

 การวิจัยในประเทศไทยจะทําการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ไดเสนอไว  ไมทําการวิจัยเกิน

ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต  ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแผนการวิจัยหรือตองขยายเวลาการ

วิจัย จะตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนจะสิ้นสุดเวลาที่ไดรับอนุญาต และสงรายงาน

ความกาวหนาตามกําหนด เวลาทุกครั้ง     

     เมื่อยุติการวิจัยในประเทศไทย  นักวิจัยตางชาติตองสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน มอบ

ตัวอยางการวิจัยที่ศึกษาหรือเก็บมาไดระหวางทําการวิจัยสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ   ตอ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และตอนักวิจัยไทยที่รวมทําการวิจัยดวย กอนเดินทางออกจาก

ประเทศไทย ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองนําตัวอยางการวิจัยไปศึกษาทดลอง ในตางประเทศ 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอน   

      
3.8 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาถึง และการไดรับผลประโยชนตอนแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. .... 

 จากการที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกอันดับ  188 ของอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity:CBD) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ทําให

ประเทศมีพันธกรณีที่ตองเตรียมการรองรับหลักการในเรื่องของการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมตามหลักการและวัตถุประสงค

แหงอนุสัญญาฯ 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2539 มาตรา11(8) ออกระเบียบวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ 2 ฉบับ ไดแก 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหงชาติ พ.ศ. 2543 

2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ในเวลาตอมามีการแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (กอช.) และมีอํานาจหนาที่ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 
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การไดรับผลประโยชนตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการถายทอดเทคโนโลยี ภายใตความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดวย ดังนั้น กอช.จึงอาศัยอํานาจระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2543 ขอ 9 (4)  ยกรางระเบียบ

คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไข การเขาถึงและไดรับประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ….โดยมี

วัตถุประสงคกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ

หนวยงานของรัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนฯ พ.ศ. ...มีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขในการใหอนุญาตเขาถึง และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากร

ชีวภาพแบงออกเปน 7 สวน114  ดังนี้ 

สวนที่ 1115 ระบุเงื่อนไขการใชระเบียบ และคํานิยามที่จําเปน เชน การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย การ

ศึกษาวิจัย หนวยงานของรัฐ  ชุมชนทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ ใบอนุญาต คําขอรับใบอนุญาต เปน

ตน 

สวนที่ 2116 หลักเกณฑการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ กําหนดหลักเกณฑการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพ อาทิ ขอมูลและเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตที่ข้ันตอนปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่ทํา

หนาที่พิจารณาใหอนุญาต ข้ันตอนการทําขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพดังจะไดกลาวในลําดับ

ตอไป 

สวนที่ 3117 การทําขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ  กําหนดไว 2 รูปแบบ  คือ 

1) การทําขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย 

หรือเพื่อประโยชนในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หัวหนาหนวยงานอาจพิจารณาไม

ทําขอตกลงก็ได  

2) การทําขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย  

จะตองทําขอตกลงทุกกรณี แตในกรณีที่ผูขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่เคยเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม

มีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย แตเมื่อการเขาถึงเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนไปเพื่อการพาณิชย   ผูขอ

เขาถึงตองมาทําขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชยเพิ่มเติมดวย 

                                                 
114 นางสาวโสมวรรณ  สุขประเสริฐ,การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษา เร่ือง “การศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการ การเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช” 

วันที่  14 กรกฎาคม 2552 
115 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 1 ถึง ขอ 5 
116 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 6 ถึง ขอ 20 
117 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 21ถึง ขอ 24 
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สวนที่ 4118 ผลประโยชนตอบแทนจากการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ ผูยื่นขออนุญาตตอง

ใหสิทธิประโยชนตอบแทนในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพาณิชย แกหนวยงานของรัฐหรือ

ชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งรูปแบบของผลประโยชนตอบแทนอาจเปน ตัวเงิน 

หรือเปนผลประโยชนที่ไมใชตัวเงินก็ได  เชน การใหเครื่องมือสําหรับวิจัยวิทยาศาสตร    การถายทอด

เทคโนโลยี   การฝกอบรมใหความรูแกผูวิจัย 

สวนที่ 5119 การติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล หนวยงานของรัฐที่เปนคูสัญญา

ตามขอตกลงมีหนาที่กํากับดูแล และตรวจสอบผูไดรับใบอนุญาต และรายงานให กอช. ทราบ กําหนด

หนาที่ผูรับใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด และรายงานใหหนวยงานของรัฐผูออก

ใบอนุญาตทราบ   กําหนดหนาที่ของ กอช. ใหเปนหนวยงานของรัฐที่รับ   คําขอรับใบอนุญาต ในกรณี

ที่ทรัพยากรชีวภาพไมอยูภายใตอํานาจตามกฎหมายหรือไมถูกครอบครองโดยหนวยงานของรัฐ 

สวนที่ 6120 พนักงานเจาหนาที่ กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่เรียกบุคคลที่

เกี่ยวของมาใหปากคํา  ใหบุคคลสงเอกสารหรือวัตถุที่ครอบครองตอเจาหนาที่และมีอํานาจเขาตรวจ

สถานที่และสถานประกอบการของผูเขาถึงในเวลากลางวัน 

สวนที่ 7121 บทลงโทษ  ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเขาถึงไมดําเนินการตาม

คําสั่งของเจาหนาที่ใหถือวาผูเขาขอถึงขอเลิกการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 

รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนฯ พ.ศ. ... กําหนดหลักเกณฑการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพ122 ดังนี้ 

1) ผูขออนุญาตเขาถึงตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่มีอํานาจพิจารณาออก

ใบอนุญาตตามแบบที่ กอช.  กําหนด  และเสียคาธรรมเนียมตามที่หนวยงานรัฐนั้นกําหนด123 หาก

หนวยงานผูรับคําขอพบวาทรัพยากรชีวภาพนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานอื่นใหแจงแก

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณาคําขอ124  

 2) ในการพิจารณาออกคําสั่งอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอรายละเอียดของผู

ขอเขาถึง ทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนโครงการการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาให

ปากคําหรือขอใหสงเอกสารหลักฐานที่เปนประโยชนมายังหนวยงาน และในกรณีที่ทรัพยากรชีวภาพ

                                                 
118 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 25 ถึง ขอ 28 
119 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 29 ถึง ขอ 32 
120 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 35 
121 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 36 
122 นนทพัทธ  อัศวกองเกียรติ,อางแลวเชิงอรรถที่ 10 
123 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ฯ พ.ศ. .... ขอ 6 
124 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 10 
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อยูในพื้นที่บริหารจัดการของสวนราชการทองถิ่น ใหสอบถามความเห็นไปยังสวนราชการทองถิ่นเพื่อ

ใชในการพิจารณาอนุญาต125  

3) เมื่อไดรับคําขอและรายงานการเขาถึงแลว ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาและมีคําสั่ง

อณุญาตหรือไมอนุญาต โดยใหระบุขอเท็จจริงและและเหตุใหชัดเจน กรณีที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตั้งแตหนึ่งหนวยงานขึ้นไป  และหัวหนาหนวยงานมีความเห็นแตกตางกัน  ใหสงเรื่องให กอช.  

พิจารณาใหความเห็น126

4)  หากมีคําสั่งไมอนุญาต  ผูขอเขาถึงสามารถอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตอหนวยงานรัฐได  

และหนวยงานรัฐเสนอเรื่องพรอมอุทธรณไปยัง กอช.เพื่อพิจารณาใหความเห็นและความเห็น  กอช. 

ถือเปนที่สุด127  

5) หากมีคําสั่งอนุญาตและเปนกรณีที่ตองทําขอตกลงการเขาถึง  ใหหนวยงานแจงคําสั่ง

อนุญาตตามแบบที่ กอช. กําหนด และแจงใหผูไดรับอนุญาตเสนอโครงการฉบับสมบูรณและยืนยัน

ความจํานงที่จะขอเขาถึงและรายงานผลการดําเนินการไปยัง กอช.128  

6) ผูอนุญาตและผูรับอนุญาตรวมกันทําขอตกลงการเขาถึงตามแบบที่ กอช. กําหนด  หาก

ตองทําขอตกลงที่มีขอความหรือรายละเอียดแตกตางจากที่ กอช.กําหนด ผูอนุญาตอาจรางขอตกลง

ใหมโดยใชของ กอช. วาดวยรายการในขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและสงใหสํานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นกอน129

7) เมื่อผูไดรับอนุญาตดําเนินการ ศึกษาวิจัยและเขาถึงตามขอตกลงที่ไดรับอนุญาตแลว  ใน

ระหวางระยะเวลาตามขอตกลง  หนวยงานผูอนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอตกลงหรือตามคําสั่งอนุญาตไดสม่ําเสมอ  โดยผู รับอนุญาตตองสงรายงานการเขาถึงใหแก

หนวยงานผูอนญุาตเปนประจํา130  

8) เมื่อการเขาถึงสิ้นสุดลงหรือครบกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งอนุญาตใหเขาถึงผูรับอนุญาต

เขาถึงตองรายงานการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเปนรายป  และใหหลักประกันวาจะประกาศ

แหลงที่มาของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย131  

9) หนวยงานผูอนุญาตรายงานผลการปฏิบัติตตามขอตกลงการเขาถึงทุก 6 เดือน แก  กอช. 

                                                 
125 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 11 
126 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 12 
127 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 14 
128 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 13 
129 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 15 
130 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 29 
131 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติฯ พ.ศ. ... ขอ 30 

 

 82



 

เมื่อพิจารณา รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนฯ พ.ศ. ... จะเห็นพบวาใน

ข้ันตอนการขออนุญาตเขาถึงนั้น  ผูขออนุญาตอาจจะตองยื่นคําขอตอหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน  

หากพบวาทรัพยากรชีวภาพที่ขอเขาถึงนั้นมีหลายหนวยงานกํากับดูแลอยู อาจจะทําใหเกิดความ

ยุงยาก ลาชาในการพิจารณาคําขออนุญาต และเกิดความซ้ําซอนในการขออนุญาตซึ่งควรจะมีการ

อํานวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ   

นอกจากนี้  หลักเกณฑเร่ืองการแบงปนผลประโยชนในรางระเบียบนี้  ยังขาดความชัดเจน  

เนื่องจากในการกําหนดใหมีการแบงปนผลโยชนใหแกหนวยงานของรัฐที่ดูแลทรัพยากรชีวภาพนั้น  

หากมีหลายหนวยงานที่เปนผูรับผลประโยชน  จะมีหลักเกณฑอยางไรที่จะกําหนดวา หนวยงานใดควร

ไดรับผลประโยชนตอบแทนมากนอยเพียงใด 

รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนฯ พ.ศ. ... ยังไมมีการประกาศเพื่อบังคับใช

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งใชเวลาในการพิจารณามา    2 ป แลว จงึยงัไม

มีวิธีการ ข้ันตอนและเงื่อนไขการเขาถึงของระเบียบสามารถบังคับใชไดในขณะนี้  

 

 

 
สรุป 

จากผลการดําเนินการเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วา

ดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพพืชของประเทศไทย  พบวากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพพืชของประเทศไทย แบง

ไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ตามหลักการ

ของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 (แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2522) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไป

ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ.2542 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2549 และระเบียบสภาวิจัย

แหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550   

2.  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ทรัพยากรชีวภาพ ตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก  

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่

ปาไม พ.ศ. 2542 และ(ราง)ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
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ชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอนแทนจากทรัพยากร

ชีวภาพ พ.ศ. ... 

 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายขางตนแลว หนวยงาน สถาบันและ/หรือบุคลากรที่ดําเนินการวิจัย

และพัฒนาดานทรัพยากรชีวภาพพืชควรจะตองพิจารณาในลําดับแรกวามีกฎหมาย กฎระเบียบและ

ขอบังคับใดบางที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยของตน เพื่อที่จะไดทราบวาจะตองดําเนินการขออนุญาต

กับหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนใดที่เปนผูกํากับดูแล  ควบคุมการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพ  หากกฎหมายกําหนดใหมีการขออนุญาต  นักวิจัยจะตองดําเนินการขออนุญาตให

ถูกตองตรงตามกฎหมาย  เพราะหากไมกระทําตามกฎหมายบางฉบับกําหนดการลงโทษไวทั้งที่เปน

โทษปรับและโทษจําคุก  อันจะเปนผลเสียตอการดําเนินงานโครงการ ทั้งในสวนขั้นตอนการดําเนินงาน

ที่อาจลาชาไมเปนไปตามที่กําหนด ตลอดจนสงผลเสียตอช่ือเสียง  และภาพลักษณขององคกรและ

นักวิจัยดวย  ผลสําเร็จของงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนได  โดยเฉพาะในเรื่องของการขอรับ

ความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เพราะผูวิจัยไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

แมกระทั่ง โครงการที่นักวิจัยไทยมีความรวมมือกับนักวิจัยชาวตางชาติ  หากมีกิจกรรมที่ตองมีการ

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพก็ตองปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาว

ตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทยพ.ศ.2550 ดวย  

  ทั้งนี้ เมื่อผูวิจัยดําเนินการตามกระบวนการขออนุญาตตามกฎหมายแลวและโครงการวิจัย

ส้ินสุดลงแลว  ผลงานวิจัยที่ไดจากการนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชประโยชนสามารถนําไปใช

ประโยชนในทางการคาได  ผูวิจัยควรแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นใหใหแกหนวยงานหรือกองทุนตางๆ 

เชน  กองทุนคุมครองพันธุพืชเพื่อนําไปใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพใหคงอยูสืบไป 

  แตอยางไรก็ตาม  จากการศึกษาสถานภาพของกฎหมายกฎ ระเบียบ และขอบังคับการเขาถึง

และแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพพืชของประเทศไทยแลว ทําใหพบวากฎหมาย  กฎ 

ระเบียบและขอบังคับที่มีอยูนั้น  ยังไมเอ้ือประโยชนตอการวิจัยและพัฒนานัก เพราะกฎหมายบาง

ฉบับไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องของการอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาดําเนินการศึกษาหริอวิจัย

ทางวิชาการในทรัพยากรชีวภาพพืช จะอนุญาตใหเฉพาะพนักงานเจาหนาที่เทานั้นที่สามารถกระทํา

การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการได เชน  ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืชวาดวยการ

ปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติพ.ศ. 2549 หรือระเบียบบางฉบับมีการ

ประกาศใช  แตไมมีการนํามาใชในทางปฏิบัติ เชน ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ.2542 และกฎหมายบางฉบับอยูในระหวางรางกฎหมายลําดับรอง 

ไดแก  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงออกมารองรับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ เพื่อใหมีการ

บังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ เชน รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการขอ

อนุญาตจัดเก็บ  จัดหา  หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา  เพื่อการปรับปรุงพันธุ  

การศึกษา  ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา  และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน 
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พ.ศ. ...   นอกจากนี้ ยังพบวาการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพพืชอาจตองแจงขออนุญาตตอหนวยงานที่

เกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน การขออนุญาตเขาดําเนินงานโครงการวิจัยในพื้นที่ปาอุทยานแหงชาติ  

นักวิจัยจะตองขออนุญาตกับกรมอุทยานแหงชาติฯ เพื่อเก็บตัวอยางพืช และหากพืชที่ตองการจัดเก็บ 

รวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปา  นักวิจัยจะตองไปดําเนินการขออนุญาตหรือดําเนินการ

แจงตอกรมวิชาการเกษตรอีกดวย  ทําใหนักวิจัยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้นและเปนการกระทํา

ที่ซ้ําซอนในการขออนุญาต   

  ดังนั้น  เมื่อนักวิจัยจะตองดํานินการที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนให

ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายแลว  หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลกฎหมายและระเบียบ

ตางๆ ที่เกี่ยวของก็ควรดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ  ชวย

อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อใหงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

สามารถสรางผลงานวิจัยที่ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังเปนประโยชนตอประเทศชาติ

โดยรวม 
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บทที่ 4 
รายงานผลการศกึษา 

 
4.1 การดําเนินงานโครงการ 
  

• กระบวนการศึกษา 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานภาพปจจุบันในเรื่องการบริหารจัดการดาน

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และ

ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่

มีตอการดําเนินการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ การ

วิจัยนี้ดําเนินการศึกษาโดยการจัดทําแบบสอบถาม สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ และจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น 
 

• การจัดทําแบบสอบถาม132 

วัตถุประสงคในการทําแบบสอบถามคือเพื่อศึกษาความตระหนักของนักวิจัยในองคกรวิจัย

และพัฒนาที่มีตอกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในประเทศไทย โดยคาดหวังวาผล

ที่ไดจากแบบสอบถามจะทําใหคณะผูวิจัยทราบถึงสถานภาพปจจุบันในเรื่องการบริหารจัดการดาน

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจั

                                                

ยและ

พัฒนาในประเทศไทย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นคําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลองคกร และนักวิจัย: สวนนี้เปนการศึกษาถึงลักษณะขององคกรวิจัยและพัฒนา และ

ประสบการณของนักวิจัยในการทํางานวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพ  

2. กิจกรรมของนักวิจัยกับทรัพยากรชีวภาพ (ทั่วไป): สวนนี้เปนการศึกษาถึงทรัพยากรชีวภาพ

ที่มีการนําไปใชและลักษณะการแลกเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพในองคกร เพื่อนําไปวิเคราะหถึงโอกาสที่

นักวิจัยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

3. การใชทรัพยากรชีวภาพพืชกับการทํางานวิจัยและพัฒนาดานการหาสารออกฤทธิ์: สวนนี้

จัดทําเพื่อใหทราบขอมูลเฉพาะในเรื่องการนําทรัพยากรชีวภาพพืชในการทํางานวิจัยดานการหาสาร

ออกฤทธิ์ เพื่อใหทราบถึงลักษณะการนําทรัพยากรพืชไปใชและวัตถุประสงคของการทํางานวิจัยนั้นๆ 

อีกทั้งเพื่อใหทราบถึงแหลงที่มาของทรัพยากรพืชนั้นๆ   

 
132 แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมีแสดงในภาคผนวกที่ 1 
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4. ประสบการณของนักวิจัยในการขอใชทรัพยากรชีวภาพพืช: สวนนี้เพื่อใหทราบวานักวิจัย/ 

องคกรวิจัยมีประสบการณในการใชกฎระเบียบการเขาถึง หรือกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพมากนอยเพียงใด    

5. กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศไทย: สวนนี้ศึกษาถึงความตระหนัก หรือความสัมพันธ ระหวางนักวิจัย/ องคกรวิจัย กับ

กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ อีกทั้งเพื่อใหทราบ

ถึงผลกระทบ (ถามี) อันเกิดเนื่องจากกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพ 

6. การแบงปนผลประโยชน: สวนนี้ศึกษาถึงประสบการณของนักวิจัยกับการแบงปน

ผลประโยชน แบบสอบถามนี้นําสงใหแกหนวยงานหรือองคกรที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศไทย เชน คณะหรือภาควิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัช

ศาสตร แพทยศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมทั้งสถาบันที่วิจัยและพัฒนา เชน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนตน  

 

• การสัมภาษณ133 

เนื่องจากทรัพยากรชีวภาพนั้นครอบคลุมถึง พืช สัตวและจุลินทรีย จากการตรวจเอกสารทําให

ทราบวาปจจุบันกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่เปนไปตามหลักการอนุสัญญา

ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถบังคับใชไดในประเทศไทยนั้นครอบคลุมเฉพาะทรัพยากรพืช 

ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน โครงการศึกษานี้จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาที่นําทรัพยากรพืชมาใชประโยชน

โดยใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรพืชในการหาสารออกฤทธิ์เนื่องจากในชวงที่มีการถกเถียงใน

เร่ืองโจรสลัดชีวภาพ กรณีตัวอยางที่ถูกกลาวถึงบอยครั้งไดแกการนําใชทรัพยากรชีวภาพไปใชในการ

พัฒนาสารออกฤทธิ์ เชน การทํายารักษาโรค ตัวอยางเชนกรณีเปลานอยในประเทศไทย กรณีที่

ประเทศอินเดียคัดคานสิทธิบัตรการสกัดสารที่มีฤทธิ์เปนยากําจัดแมลงจากพืชสะเดาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือกรณีพัฒนายารักษาโรคมะเร็งที่สกัดดอกแพงพวยจากประเทศมาดากัสการ เปนตน 

ดังนั้นผูวิจัยเลือกกลุมที่ใชทรัพยากรชีวภาพพืชในการหาสารออกฤทธิ์เปนกรณีศึกษา โดยทําการ

สัมภาษณเชิงลึกนักวิจัยที่ทํางานวิจัยและพัฒนาดานการหาสารออกฤทธิ์ นอกจากการสัมภาษณ

นักวิจัย ผูวิจัยไดทําการสมภาษณ ผูบริหารขององคกร ฝายสนับสนุนงานวิจัย และไดทําการหารือและ

ขอคําปรึกษาตอหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบที่ เกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชน 

                                                 
133 แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณแสดงไวในภาคผนวกที่ 2 
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• การจัดการประชุมระดมความคิดเห็น134 

เพื่อใหไดขอมูลในเรื่องความเห็นของนักวิจัยตอกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชน คณะผูวิจัยจึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยใหนักวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานั้นกับตัวแทนจากหนวยงานที่กํากับ

ดูแลกฎระเบียบดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนของประเทศไทย 

 
4.2 ผลการศึกษา 

4.2.1 ผลการศึกษาจากการทําแบบสอบถาม 

4.2.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ 

4.2.3 ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น 

 
4.2.1 ผลการศึกษาจากการทําแบบสอบถาม 

โครงการวิจัยจัดสงแบบสอบถามจํานวน 720 ฉบับ ใหกับสถาบันอุดมศึกษา องคกรวิจัยและ

พัฒนา ทั่วประเทศมีการสงแบบสอบถามกลับจํานวน 120 ฉบับ จัดไดวาเปนรอยละ 16.66 ของ

แบบสอบถามที่สงออก 

 
4.2.1.1 ขอมูลองคกรวิจัยและพัฒนา 

ผูตอบแบบสอบถามกลับเปนนักวิจัยที่ทํางานในสถาบันอุมศึกษา เชน มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคล เปนตน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ทําการใช

ทรัพยากรชีวภาพเปนวัตถุดิบในกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยนักวิจัยที่ตอบแบบสอบถามกลับมี

ประสบการณในการทํางานวิจัยอยูในชวง 1-30 ป  

 
4.2.1.2 กิจกรรมของนักวิจัยกับทรัพยากรชีวภาพ 
นักวิจัยใชทรัพยากรชีวภาพหลากหลายชนิดในการทํางานวิจัย โดยสวนมากแลวมีการใช

ทรัพยากรชีวภาพมากกวา 1 ประเภทในงานวิจัยของตน สามารถจําแนกประเภทของทรัพยากรชีวภาพ

ที่นักวิจัยใชไดดังแผนภาพ 

 

                                                 
134 รายงานประชุมระดมความคิดเห็นมีแสดงไวในภาคผนวกที่ 3  
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พืช 

จุลินทรีย สัตว 

 
ภาพท่ี 2  แสดงรอยละประเภทของทรัพยากรชีวภาพที่นักวิจัยที่ตอบแบบสอบถามใช
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 

จากแผนภาพแสดงใหเห็นวาทรัพยากรพืชเปนประเภทของทรัพยากรชีวภาพที่นักวิจัยใชมาก

ที่สุด (85.8%) โดยแบงเปนการใชทรัพยากรพืชอยางเดียวในหองปฏิบัติการ 40.8% ใชทรัพยากรพืช

และจุลินทรีย 23.2% ใชทรัพยากรพืชและสัตว 12.4% และใชทั้งทรัพยากรพืช สัตว และจุลินทรีย 

9.4% นอกจากนั้นยังมีหองปฏิบัติการที่ใชทรัพยากรประเภทสัตว หรือ จุลินทรียอยางเดียวคิดเปน 5% 

และ 9.2% ตามลําดับ  

ดังนั้น  กลาวไดวาหนวยงานวิจัยใชทรัพยากรพืชในการทํางานวิจัยมากที่สุด ซ่ึงชนิดพืชที่

นํามาใชในการทําวิจัยและพัฒนาไดแก พืชสมุนไพร เชน ขิง ขา สะเดา ตะไคร เจตมูต เปนตน และพืช

เกษตร เชน ผลไมชนิดตางๆ (มังคุด สม กลวย) รวมทั้งกลวยไม และ ขาว นอกจากนั้นพบวา

สถาบันวิจัยและพัฒนามิไดเปนแตเพียงผูใชทรัพยากรชีวภาพเทานั้นหากแตเปนผูจัดหาทรัพยากร

ชีวภาพดวย ซึ่งพบวาหนวยงานที่เปนผูจัดหาทรัพยากรใหผูอ่ืนใชเทานั้นมี 5% (ไดแกหนวยงานที่เปน 

ธนาคารเก็บรักษาเชื้อพันธุ สวนพฤกษศาสตร สวนสมุนไพรหรือหนวยงานที่มีการสรางธนาคารเก็บ

พันธุของหนวยงาน เชน ในคณะหรือในหองปฏิบัติการ เปนตน) หนวยงานที่เปนผูใชทรัพยากรชีวภาพ

อยางเดียวเทานั้น 39% และหนวยงานที่เปนทั้งผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพและผูใชทรัพยากรชวีภาพดวย 

45.8%  

 
4.2.1.3 การใชทรัพยากรชีวภาพพืชกับการทํางานวิจัยและพัฒนา  
เมื่อมีการสอบถามถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการนําทรัพยากรพืชเพื่อการทํางานวิจัยและพัฒนา 

พบวานักวิจัย/หนวยงานนําทรัพยากรพืชไปใชเพื่อทําการวิจัยในลักษณะแตกตางกันไป ไดแก 

- การหาสารออกฤทธิ์เพื่อประโยชนทางชีวภัณฑ เชน การหาสารออกฤทธิ์เพื่อการพัฒนา

เปนยา 
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- การหาสารสกัด หรือ สารประกอบที่ตองการ  

- การศึกษาการเปนตํารับยา 

- ศึกษาการตอบสนองตอสารเคมี เชน การทดสอบความเปนพิษ 

- ศึกษาอนุกรมวิธาน 

- การปรับปรุงพันธุ 

- การบําบัดน้ําเสีย 

- การสํารวจ จัดทําฐานขอมูลของชุมชน 

 

นักวจิัยทํางานวิจัยเหลานั้นเพื่อวัตถุประสงคตางๆ โดยพบวางานวิจัยนั้นมวีัตถุประสงคเพื่อ

เปนสาธารณประโยชนมากกวาการที่จะนาํไปใชเพื่อในเชิงพาณิชย ดังสรุปไดในตาราง 

  
ตารางที่ 3 สรุปวัตถุประสงคของการนาํทรัพยากรชวีภาพพืชไปใชในงานวิจยัและพัฒนา 
 

วัตถุประสงค จํานวน 
เพื่อเผยแพรเพื่อสาธารณประโยชน และเพิ่มองคความรู (ตีพิมพ) 104 
เพื่อเปนวัตถุดบิในการเรียนการสอน 82 
เพื่อการนําไปใชประโยชนทางการคา 33 
ไดรับมอบหมาย หรือไดรับการจางใหทํา 14 
อ่ืนๆ (ไดแก พฒันาการขยายพนัธุ ปรับปรุงพนัธุ  เปนฐานขอมูล 

พัฒนาทองถิน่  พฒันายาใหม) 
10 

 

ทรัพยากรชีวภาพพืชที่นักวิจัยหรือหนวยงานวิจัยนํามาใชนั้นสวนใหญแลวเปนทรัพยากรพืชที่

มีอยูในประเทศไทย โดยพบวานักวิจัยสวนมากดําเนินการหาทรัพยากรพืชดวยตนเอง เชน การหาซื้อ

จากแหลงที่มีขายทั่วๆ ไป ไดแก ตลาด รานขายยาสมุนไพร พืช/สมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือการติดตอชุมชน/หมอพื้นบานใหชวยจัดหาให นอกจากนั้นนักวิจัยอาจ

ขอรับทรัพยากรชีวภาพพืชโดยการขอจากสถาบันหรือหนวยงานที่เปนหนวยงานเก็บรักษาเชื้อพันธุ 

หรือ จากสวนพฤกษศาสตร เปนตน 

 
4.2.1.4.  ประสบการณของนักวิจัยในการขอใชทรัพยากรชีวภาพพืช  
จากการตอบแบบสอบถามพบวานักวิจัยสวนใหญไดรับทรัพยากรพืชมาใชในการทํางานวิจัย

โดยไมมีการดําเนินการขออนุญาตเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน การนําพันธุพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชมาใชเพื่อการทํางานวิจัยและพัฒนาที่

 90



 

ไมมีวัตถุประสงคทางการคาตองดําเนินการตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติคุครองพันธุพืช เปนตน 

หากแตมีนักวิจัยบางสวนที่มีประสบการณในการดําเนินการขออนุญาตเพื่อดําเนินการเขาไปยังพื้นที่ที่

เปนที่อยูของทรัพยากรชีวภาพเพื่อเขาไปทําการเก็บตัวอยางทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ กฎระเบียบที่

นักวิจัยดําเนินการปฏิบัติตามเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรพืชไดแก  

 - กฎระเบียบภายใตการกาํกบัดูแลของกรมปาไม 

 - กฎระเบียบภายใตการกาํกบัดูแลของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพชื 

 - การขออนุญาตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - การทาํสัญญาการถายโอนวัสดุชวีภาพ (Material Transfer Agreement or MTA) 

อีกทั้งยังพบวานักวิจัย/หนวยงานบางแหงมีประสบการณไดรับทรัพยากรชีวภาพจาก

ตางประเทศโดยบางหนวยงานไดรับทรัพยากรชีวภาพโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ (โดยการขอจากบุคคลหรือ

หนวยงานที่รูจัก) บางหนวยงานไดรับทรัพยากรชีวภาพภายใตการทําสัญญาการถายโอนวัสดุชีวภาพ 

(Material Transfer Agreement) และบางหนวยงานทําการซื้อจากสถาบันที่เปนแหลงจําหนาย (เชน 

The American Type Culture Collection หรือ ATCC เปนตน) และนักวิจัย/หนวยงานที่ตอบ

แบบสอบถามนั้นไมมีหนวยงานใดมีประสบการณในเรื่องการแบงปนผลประโยชนจากการใช หรือขอ

ใชทรัพยากรชีวภาพ 

 
4.2.1.5 กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศไทย  
จากผลการตอบแบบสอบถามในเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก

การใชทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย พบวาหนวยงานรูจักกฎระเบียบตางๆ และมีประสบการณใน

การใชกฎระเบียบเหลานั้นดังสรุปในตาราง 

 

 
ตารางที่ 4 สรุปกฎระเบียบที่นักวิจัย/หนวยงานวิจัยรูจัก หรือเคยดําเนินการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ ABS จํานวนที่รูจกั จํานวนที่เคยใช 

1. พรบ.คุมครองพันธุพืช 80 1 

2. พรบ. คุมครองและสงเสริม ฯ 27 - 

3. ระเบียบกรมอุทยานฯ วาดวยการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ 2549 

34 7 

4. ระเบียบกรมอุทยานฯ วาดวยการอนุญาตใหกระทํา
การเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจยัทางวิชาการภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2546 

31 - 
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5. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวจิยั
ทางวชิาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 

25 1 

6. ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหกระทราํ
การเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจยัทางวิชาการภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 

22 1 

7. ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการแลกเปลีย่น
สวนขยายพนัธุพืชระหวางประเทศ พ.ศ.  2546 

12 - 

8. ระเบียบสภาวิจยัแหงชาติวาดวยการอนุญาตให
นักวิจยัชาวตางประเทศเขามาทาํการวจิัยในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 

16 - 

9. ราง ระเบยีบคณะกรรมการอนุรกัษและใช
ประโยชนทรพัยากรชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ
และวธิีการเขาถึงและการไดรับประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.... 

5 - 

 

จากตารางจะเห็นไดวานักวิจัย/หนวยงานรูจักกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการใช

ทรัพยากรชีวภาพในเมืองไทย หากแตแทบจะไมมีประสบการณในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการที่ทราบวานักวิจัย/หนวยงานสวนใหญไดรับทรัพยากรชีวภาพพืชจากการ ซื้อ 

ขอ หรือ ปลูกพืชเหลานั้นเอง ทําใหอาจกลาวไดวานักวิจัยไมมีความจําเปนตองไปเกี่ยวของกับ

กฎระเบียบเหลานั้นมากนัก เพราะกิจกรรมที่ทําใหไดมาซึ่งทรัพยากรพืชนั้นเหมือนกับการที่นักวิจัยไป

หาซื้อสินคาตามแหลงที่ขาย ผลจากแบบสอบถามในสวนนี้แสดงใหเห็นวากฎระเบียบที่นักวิจัยรูจัก

มากที่สุดไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช หากแตแทบไมเคยมีการดําเนินการเกี่ยวของกับ

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชเลย สาเหตุสําคัญคือหนวยงานที่กํากับดูแลยังไมไดทําการอนุวัติการ

ตามพระราชบัญญัติ อีกทั้งคนโดยสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในกฎหมายฉบับนี้   กฎระเบียบ

ที่นักวิจัยมีประสบการณในการใชมากที่สุดไดแกกฎระเบียบกรมอุทยานฯ วาดวยการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ 2549 ซึ่งสาเหตุนาจะมาจากการเขาไปใชพื้นที่กรมอุทยานฯ 

เพื่อทําการศึกษาวิจัยทางวิชาการนั้นตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว135

จากกลุมนักวิจัย/หนวยงานที่มีประสบการณการใชกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชน นักวิจัยมีความคิดเห็นตอกฎระเบียบดังกลาวดังสรุปไดในตารางที่ 5 

 

                                                 
135 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 
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ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนที่ตนเคยมีประสบการณใช 
 

ขอคิดเห็น จํานวน 
กฎระเบียบที่ใชมาดีอยูแลว ไมจําเปนตองปรับปรุงแกไข 5 
กฎระเบียบที่ใชมาดีอยูแลว แตนาจะมกีารปรับปรุงในเรือ่งเวลาที่ใช

ในการพิจารณา 

1 

กฎระเบียบที่ใชมาชวยทาํใหการดําเนินงานวิจยัเปนไปอยางราบรื่น 1 
กฎระเบียบที่ใชมามีข้ันตอนการดําเนินงานทียุ่งยาก  15 
กฎระเบียบที่ใชมาทาํใหการดําเนนิงานวิจยัสะดุด และ ลาชา 15 
ความเห็นอืน่ๆ (ขาดการเผยแพร ประชาสมัพันธ) 1 

 

จะเห็นไดวาขอคิดเห็นสวนใหญของนักวิจัยคือข้ันตอนการดําเนินการตามระเบียบนั้นยุงยาก

ทําใหงานวิจัยสะดุด ลาชา และเมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนตอการดําเนินงานวิจัย นักวิจัย/หนวยงานสวนใหญไมใหความคิดเห็น มี

เพียงสวนนอยที่ตอบวากฎระเบียบดังกลาวไมนาจะมีผลกระทบใดๆ เพราะงานที่ทํานั้นเปนการทํางาน

วิจัยเพื่อใชในการสอนแตถากฎระเบียบมีความยุงยากในการนําไปปฏิบัติจะไมอยากทํางานวิจัย ขอทํา

หนาที่สอนหนังสืออยางเดียว 

จากการสอบถามถึงหนวยงานที่ดําเนินการขออนุญาตในเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน นักวิจัย/หนวยงานวิจัยสวนมาก ไมทราบวามีหนวยงานดังกลาวในองคกรหรือไม 

มีนักวิจัยเพียง 5 ทานจาก 4 สถาบันเทานั้นที่ตอบวา มีหนวยงานที่ชวยดําเนินการซึ่งไดแก หนวยบม

เพาะวิสาหกิจ ศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
4.2.1.6 การนําผลงานไปใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชน 
มีนักวิจัย/หนวยวิจัยเพียงสวนนอย ที่มีการนําผลงานที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนโดยรูปแบบการ

นําผลงานที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนสรุปไดดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6  แสดงรูปแบบการนําผลงานไปใชประโยชนในประเทศไทย 
 

กิจกรรม จํานวน 
นําผลงานไปขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 5 
นําผลงานไปถายทอดเทคโนโลย ี 7 
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อีกทั้งยังพบวามีนักวิจัย/หนวยงานวิจัยจํานวน 7 รายเทานั้นที่เคยมีประสบการณในการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพโดยนักวิจัยเหลานี้เปนฝายใหผลประโยชนตอผูให

ทรัพยากร และผลประโยชนที่แบงปนไดแกการสงรายงานฉบับสมบูรณแกหนวยงานผูใหทรัพยากร

ชีวภาพ 

 

4.2.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณนั้นผูวิจัยทําการศึกษานักวิจัยดานการใชทรัพยากรพืชในการหาสารออกฤทธิ์ 

นักวิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรพืช ผูบริหารสถาบันวิจัยทางดานการหาสารออกฤทธิ์ เจาหนาที่ที่

ทํางานฝายสนับสนุนการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผูใหสัมภาษณจํานวนทั้งสิ้น 17 ทาน  

ผลที่ไดจากการสัมภาษณนักวิจัยดานการใชทรัพยากรพืชในการหาสารออกฤทธิ์นั้นคลายคลึง

กับผลที่ไดรับจากแบบสอบถาม กลาวคือ นักวิจัยที่ใหสัมภาษณนั้นใชทรัพยากรพืชในการหาสารออก

ฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ หรือทดสอบความเปนพิษ โดยทุกทานไดรับทรัพยากรชีวภาพจากการซื้อ

หามาจากตลาด จากชาวบานที่เพาะปลูกพืชเพื่อนําไปขาย หรือนักวิจัยเพาะปลูกเอง และวัตถปุระสงค

ในการดําเนินการวิจัยคือการเผยแพรสูสาธารณะ การเปนวัตถุดิบในการเรียนการสอน หากวาผลงานที่

นักวิจัยเหลานี้พัฒนาขึ้นมาจะมีการนําไปขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะ

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ทั้งนี้เนื่องจากวาในปจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษา องคกรวิจัยและพัฒนา 

สนับสนุนใหนักวิจัยในองคกรของตนนําผลงานที่เกิดขึ้นไปขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทาง

ปญญา โดยมีขอกําหนดในองคกรใหการได รับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนตัวชี้วัด

ความสําเร็จที่สําคัญประเภทหนึ่งของการประเมินผลงานการวิจัย 

ในเรื่องความสัมพันธระหวางนักวิจัยกับกฎระเบียบพบวานักวิจัยแทบทุกทานไมรูจัก

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน136 และเมื่อคณะผูวิจัยทําการอธิบายหลักการของ

กฎระเบียบโดยเฉพาะมาตรา 52 และมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ระเบียบกรมปา

ไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 นักวิจัยไดใหขอคิดเห็นที่

แตกตางกัน โดยสวนใหญแลวนักวิจัยไมเห็นดวยกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใตพระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช และระเบียบกรมปาไมฯ พ.ศ. 2542 โดยใหเหตุผลวา 

- กฎหมายไมใหความชัดเจนวาทําไมนักวิจัยจึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว นักวิจัย

ไมเขาใจวาขอกําหนดใหมีการขออนุญาตใชทรัพยากรพืชเพื่อการทํางานวิจัยและพัฒนา

ทําไปเพื่อประโยชนอะไร นอกจากนั้นผูถือกฎระเบียบไมมีการประชาสัมพันธใหนักวิจัย

หรือหนวยงานวิจัยรับทราบถึงกฎระเบียบเหลานั้น 

                                                 
136 มีนักวิจัยผูใหสัมภาษณเพียง 1 ทานที่มีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพเปนอยางดี 
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- การบังคับใหนักวิจัยปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนการปดกั้นความอิสระในการทํางานวิจัย

และสรางความกังวลใหกับนักวิจัย เนื่องจากกฎระเบียบสรางภาระใหนักวิจัย และ 

นอกจากนั้นกฎระเบียบเหลานี้อาจทําใหหนวยงานตางประเทศไมสนใจที่จะมีความ

รวมมือกับประเทศไทย และหนัไปสนใจประเทศอื่นที่การหาความรวมมือ ไมยุงยากเทากบั

ของเมืองไทย ในกรณีที่กังวลเรื่องการที่ชาวตางชาติจะมาฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพไปใช

นั้น นักวิจัยใหความเห็นวาการมาออกกฎระเบียบกับนักวิจัยนั้นไมใชวิธีการปองกัน 

ชาวตางชาตินั้นมีชองทางที่จะหาสมุนไพรหรือทรัพยากรชีวภาพมาใชไดอยูดี เชนการให

ยี่ปว (ซึ่งก็เปนเกษตรกรดวยกันเอง)หาสมุนไพรมาให โดยยี่ปวก็จะไปรับซื้อจากเกษตรกร

ที่ปลูก แลวก็รวบรวมขายใหกับชาวตางชาติที่มีความตองการ ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนเรื่องที่

เกิดขึ้นเปนปกติ  

- นักวิจัยใหความเห็นวากฎระเบียบที่จะใหนักวิจัยแบงปนผลประโยชนใหกับหนวยงานรัฐ

ในกรณีที่นําทรัพยากรพืชมาใชทําการทดลองและวิจัยและนําไปใชในเชิงพาณิชยได 

เนื่องจากการที่จะพัฒนาผลงานจนสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดหนวย

งานวิจัยและพัฒนาตองมีการลงทุน แรงงาน ความคิด ความสามารถ และเวลา อีกทั้งพืช

ที่นํามาใชในการทํางานวิจัยนั้นก็เปนพืชทั่วไปที่หาไดตามทองตลาด หนวยงานรัฐไมไดมี

สวนชวยหรือมีบทบาทใดๆ ตอการปลูกพืชสมุนไพรเหลานั้น ดังนั้นถารัฐบาลตองการ

ผลประโยชนแบงปนกลับมาสูประเทศ รัฐบาลควรดําเนินการเก็บผลประโยชนนี้โดยใช

กลไกอยางอื่น เชน การเก็บภาษีจากหนวยงาน หรือบริษัทที่นําผลงานไปใชเชิงพาณิชย 

หนวยงานวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่เพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรพืช เชนทําใหพืช

สมุนไพรมีคุณคามากขึ้นกวาเดิม ดังนั้นควรสงเสริมการทํางานวิจัย และถาตองการทํา

เร่ืองการอนุรักษ สวนนี้ควรเปนหนาที่ของรัฐบาล ที่จะตองวางแผน นโยบาย ที่ชวย

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกทรัพยากรพืช หรือพวกพืชสมุนไพร หรือการหาตลาดมาใหกับผูที่

ปลูกสมุนไพร และวางแผนระยะยาวในการปลูกเพิ่มเพื่อการคา และในขณะเดียวกันก็ทํา

การอนุรักษควบคูไปดวย มากกวาการที่จะมาดําเนินการกับนักวิจัยที่ทํางานวิจัยและ

พัฒนา และอีกกรณีหนึ่งคือการใชทรัพยากรพืชโดยนักวิจัยนั้นโดยทั่วไปจะใชในปริมาณที่

ไมมากมายจนจะทําใหทรัพยากรพืชนั้นหมดสิ้นไป 

จากการสัมภาษณพบวาผูบริหารในบางองคกรพบวามีความเห็นแตกตางจากนักวิจัยทั่วไป 

โดยทานไดใหความเห็นวาถากฎหมายมีหลักการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได การดําเนินการตาม

กฎหมายเปนสิ่งดีเนื่องจากกฎหมายจะเปนกลไกชวยปกปองทรัพยากรชีวภาพของไทย และคาดวา

นักวิจัยตางๆ จะสามารถใหความรวมมือไดดี สวนเรื่องการแบงปนผลประโยชนนั้น มีการใหความเห็น
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วาเปนการแบงปนผลประโยชนคืนสูสังคม 137 อยางไรก็ตามรัฐบาลจะตองมีกลไกในการนํา

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนอยางเหมาะสมและโปรงใส เชนมีการวางกรอบการดําเนินการ

อนุรักษที่จริงจังและทําไดจริง และเงินสวนนี้ก็ควรแบงไปใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของจริงๆ นอกจากการ

เรียกรองเรื่องการแบงปนผลประโยชน รัฐบาลก็ควรมีมาตรการ หรือนโยบายที่จะสนับสนุน สงเสริมให

นักวิจัยไทยทําการวิจัยและพัฒนานําทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชประโยชนดวย ซึ่งจะเปนการสราง

กําลังใจใหกับหนวยงานที่ทํางานวิจัยและพัฒนาและเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

ในสวนเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น มีการใหความเห็นวากฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป 

หรือเรียกรองจากอีกฝายมากเกินไปนั้นจะทําใหการปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนไปอยางยากลําบาก 

ดังนั้นผูดูแลกฎระเบียบจะตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหกฎระเบียบไมเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินงานวิจัย เนื่องจากโดยธรรมชาติของนักวิจัยแลว นักวิจัยไมชอบทําอะไรที่ยุงยากในแงกฎหมาย  

จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ทํางานประสานงาน หรือใหบริการงานวิจัยแกนักวิจัย เชน 

หนวยงานบมเพาะวิสาหกิจ หนวยงานบริการงานวิจัย หนวยงานจัดการทรัพยสินทางปญญา พบวา

เจาหนาที่เหลานี้ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  และไมมีความ

ตระหนักวามีกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในประเทศไทย และเมื่อสอบถามถึง

ความพรอมถาหนวยงานตองดําเนินการเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหแก

นักวิจัย เจาหนาที่มีความกังวลในเรื่องความรูความเขาใจในกฎหมายและเรื่องทรัพยากรบุคคล เพราะ

ขณะนี้หนวยงานดําเนินงานมีทรัพยากรบุคคลอยูคอนขางจํากัดซึ่งตองดําเนินการใหบริการนักวิจัยทั้ง

องคกร 

 
4.2.3 ผลจากการจัดประชุมระดมความเห็น 

โครงการศึกษาไดจัดประชุมระดมความเห็นในหัวขอ การศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศ

ไทย: กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ หองแซฟไฟร โรงแรมริชมอนด 

นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากนักวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพพืชในงานวิจัยและ

พัฒนาในเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ผลจากการประชุมพบวานักวิจัยที่

เขาประชุมสวนใหญขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

และเกิดความกังวลวาการดําเนินการตามกฎระเบียบนั้นเปนภาระที่เพิ่มข้ึนแกนักวิจัย อยางไรก็ตามมี

ขอเสนอแนะจากการประชุมดังนี้ 

                                                 
137 ผูใหสัมภาษณไดยกตัวอยางวาการคืนสูสังคมเปรียบไดกับการที่มีคนไปทําบุญ หรือทําทานที่มีการบริจาคเงินใหกับคนที่ผูบริจาคนั้น

ไมรูจัก แตผูบริจาคก็ยังเต็มใจที่จะบริจาคให   
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- องคกรควรมีการจัดตั้งหนวยงานภายใน (Regulatory Office) ที่ดําเนินงานยื่นขออนุญาต

แทนนักวิจัยในองคกร 

- ควรใหมีหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวที่ทําหนาที่รับคําขออนุญาต ซึ่งหนวยงานที่

เหมาะสมไดแก สภาวิจัยแหงชาติ เนื่องจาก สภาวิจัยแหงชาติเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่อง

การทํางานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยและนักวิจัยจะตองยื่นขอเสนอโครงการแก

สภาวิจัยอยูแลว ดังนั้นการดําเนินการแบบ one stop service จะชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับนักวิจัยเปนอยางมาก อยางไรก็ตามมีนักวิจัยใหความเห็นวาสภาวิจัย

แหงชาติมักจะทําการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมตางๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นสภาวิจัย

แหงชาติอาจจะไมเหมาะสมที่จะเปนหนวยงานที่ชวยดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน 

- ผูรวมประชุมใหความเห็นวาตามสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มีหนวยงานที่ดําเนินการบริการ

แกนักวิจัย เชน หนวยงานทางดานทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นหนวยงานเหลานี้อาจเปน

หนวยงานที่ชวยดูแลเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหกับองคกรได หากมีผู

ตั้งขอสังเกตวาการใหหนวยงานจัดการทรัพยสินทางปญญาดําเนินการอาจเปนเรื่องยาก 

เนื่องจากมุมมองที่แตกตางระหวางงานวิจัยกับการทําการตลาด และอาจเปนเรื่องยากที่

จะหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 

- มีขอเสนอแนะใหงานวิจัยนี้ชวยกําหนดกระบวนการที่องคกรวิจัยและพัฒนาควรปฏิบัติ

อยางเปนขั้นตอน วาผูจัดหา หรือผูใชตองดําเนินการอยางไรบาง การมีความรวมมือกับ

ตางประเทศตองทําอยงไรบาง เปนตน 

 
4.3 การวิเคราะหผลการวิจัย 

จากการดําเนินการศึกษาความสัมพันธระหวางกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนกับการทํางานวิจัยและพัฒนาในองคกรวิจัยในประเทศไทยสามารถกลาวไดวาองคกรวิจัย

และพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เปนหนวยงานที่ใชทรัพยากรชีวภาพเปนวัตถุดิบในการทํางาน

วิจัยและพัฒนา ผลการศึกษาจากโครงการพบวา 

 1. นักวิจัยสวนหนึ่งคุนเคยกับกฎหมายการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ (ไดแก ระเบียบกรม

อุทยานแหงชาติฯ ระเบียบกรมปาไม) เนื่องจากตนเองหรือหนวยงานมีประสบการณการขออนุญาต

เพื่อเขาไปใชพื้นที่ในเขตเหลานั้นเพื่อทําการศึกษาวิจัยหากนักวิจัยสวนใหญไมมีความตระหนักถึง

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่สอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาความ
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หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 และ ระเบียบกรมปาไม

วาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542  

เปนที่นาสังเกตวาผลการสํารวจโดยแบบสอบถาม นักวิจัยสวนใหญรูจัก พระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช หากแตนักวิจัยเหลานี้ไมตระหนักวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอกําหนดเรื่องการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่นักวิจัยตองปฏิบัติตาม138 (มาตรา 52 และ มาตรา 53 ของ

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542) ซึ่งผลที่ออกมาลักษณะนี้อาจจะอธิบายไดวา 

- พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชนั้นเปนพระราชบัญญัติที่คุมครองทั้งพันธุพืชใหมและ

พันธุพืชดั้งเดิม ซึ่งเปนการผสมผสานหลักการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเขากับ

หลักการการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดังนั้นจึงเปนไปไดวานักวิจัยสวนใหญรูจักพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชในสวนที่เปน

กฎหมายคุมครองพันธุพืชใหมแตไมไดตระหนักในเนื้อหาหรือขอกําหนดในสวนการ

คุมครองพันธุพืชด้ังเดิม 

- จากการที่นักวิจัยตระหนักถึงการคุมครองพันธุพืชใหมโดยไมไดตระหนักหรือรับทราบถึง

ขอกําหนดเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดยเฉพาะในมาตรา 53 ซึ่งเปน

มาตราที่มีผลกระทบโดยตรงกับนักวิจัยที่ใชทรัพยากรพันธุพืชในการทํางานวิจัยและ

พัฒนาโดยไมมีวัตถุประสงคทางการคา หรือ มาตรา 52 ที่กําหนดใหผูที่ทํางานวิจัยที่ใช

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชโดยมีวัตถุประสงคทางการคาจะตองทําสัญญาการแบงปน

ผลประโยชนกับกรมวิชาการเกษตร สวนหนึ่งอาจจะมาจากการที่กรมวิชาการเกษตรไมทาํ

การประชาสัมพันธหรือการประชาสัมพันธอยางไมทั่วถึง หรือมีการประชาสัมพันธแลวแต

นักวิจัยหรือองคกรวิจัยและพัฒนาไมใหความสนใจ  

ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใดก็ตามทั้งนักวิจัย องคกรวิจัย ควรจะตองสรางความตระหนักใน          

เร่ืองกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เนื่องจากเรื่องการปกปองทรัพยากรชีวภาพ

เปนเรื่องที่ทุกประเทศใหความสําคัญ และปจจุบันนี้กลไกที่ใชเพื่อปกปองทรัพยากรชีวภาพในประเทศ

ตางๆ คือกลไกทางกฎหมาย ดังนั้นกฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นจะ

กลายเปนสิ่งที่อยูคูกับการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งจะเห็นไดวา

ในประเทศไทยนั้นกําลังทําการพัฒนากฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนข้ึนมาอีก 

เชน ราง ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการเขาถึงและการไดรับประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.... ภายใตการดูแลของ 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หรือ ราง พระราชบัญญัติ

คุมครองสัตวพื้นเมือง ภายใตการดูแลของกรมปศุสัตว ส่ิงนี้สะทอนใหเห็นวาการทํางานวิจัยที่ตองใช

                                                 
138 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี้ 
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ทรัพยากรชีวภาพพืชในปจจุบันทําใหนักวิจัยในองคกรวิจัยและพัฒนาไมสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพได นอกจากนั้น

นักวิจัยควรตองระวัง และศึกษาถึงกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการ

นําทรัพยากรชีวภาพจากตางประเทศมาใชในการทํางานวิจัยและพัฒนาดวย 

 

 

2. ความสัมพนัธระหวางการดําเนินงานวจิัยกับกฎระเบยีบ  

จากผลการศึกษาทาํใหทราบวานักวจิัยนั้นไมไดเปนเพยีงผูใชทรัพยากรชีวภาพพืชเทานั้น หาก

มีนักวิจัยบางทาน หรือหนวยงานวิจัยและพัฒนาบางหนวยเปนผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพพืชดวย ดังนั้น

ส่ิงที่ควรตระหนักคือบทบาทของนักวิจัยตอการนาํทรพัยากรชีวภาพพชืไปใชประโยชน 

 

• บทบาทของนกัวิจัยในฐานะที่เปนผูใชทรัพยากรชวีภาพพืช 

ปจจุบันนี้การนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชประโยชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาถูกกํากับดูแล

ภายใตกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ดังนั้นบทบาทของนักวิจัยในฐานะที่เปน

ผูใชทรัพยากรชีวภาพพืชในประเทศไทยคือการที่ตองปฏิบัติตามที่ขอบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไว 

ถึงแมวานักวิจัยสวนมากจะเห็นวากฎระเบียบเหลานี้เปนการเพิ่มภาระใหกับการทํางานวิจัยและ

พัฒนา หากแตวาการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอาจเปนการผิดกฎหมาย เชน มาตรา 66 ของ

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชกําหนดวาการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรา 52 จะมีจําคุกไมเกิน 

2 ป หรือปรับไมเกิน ส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้นนักวิจัยจะตองติดตามวามีกฎระเบียบใดบางที่

ตองปฏิบัติตามมิเชนนั้นผูดําเนินการในงานวิจัยนั้นอาจตองโทษ หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

อาจจะเปนอุปสรรคตอการนําผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใชประโยชน หรือทําใหนักวิจัย หรือองคกรวิจัยนั้น

เสียชื่อเสียง ขาดความนาเชื่อถือได 

• บทบาทของนักวิจัยในฐานะที่เปนผูจัดหาทรัพยากรชีวภาพพืช 

นักวิจัยบางทาน มีการเก็บสะสมทรัพยากรชีวภาพพืชที่ตนเองใชเพื่อการทํางานวิจัยและ

พัฒนา หรือองคกรวิจัยและพัฒนาบางองคกรเปนแหลงเก็บเชื้อพันธุกรรม การที่ประเทศไทยมี

กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นอาจจะมีผลกระทบตอการเปนเจาของเชื้อ

พันธุกรรมเหลานี้ 

เปนที่นาสังเกตวากฎระเบียบที่ควบคุมดูแลการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพพืช เชน พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเปนผูจัดหา

ทรัพยากรชีวภาพใหกับนักวิจัยในองคกรวิจัยและพัฒนาทั่วไป ปจจุบันนี้มีระเบียบกรมวิชาการเกษตร

วาดวยหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนสวนขยายพันธุพืชระหวางประเทศ พ.ศ. 2546 เพียงกฎระเบียบเดยีว

 99



 

ที่กํากับดูแลเรื่องการจัดหาทรัพยากรชีวภาพพืช หากแตกฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใชตอบุคลากร 

พนักงาน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานภายในกรมวิชาการเกษตรเทานั้น ไมมีผลบังคับใชกับนักวิจัยที่อยู

ภายใตสังกัดอื่น ดังนั้นนอกเหนือจากระเบียบกรมวิชาการเกษตรดังกลาวแลว สามารถกลาวไดวา

ขณะนี้ไมมีขอกฎหมายที่กําหนดระเบียบการจัดหาทรัพยากรชีวภาพขององคกรใหกับบุคคลที่สาม 

หรือองคกรอ่ืนๆ อยางไรก็ตามองคกรวิจัย หรือนักวิจัยจะตองสรางความตระหนักในเรื่องการสงมอบ

ทรัพยากรชีวภาพไมวาจะเปนทรัพยากรชีวภาพพืช สัตว หรือจุลินทรียใหกับบุคคลที่สาม หรือองคกร

อ่ืนๆ โดยเฉพาะองคกรในตางประเทศดวย เนื่องจากวาการเคลื่อนยายทรัพยากรชีวภาพในปจจุบันนั้น

ไมสามารถทําไดอยางอิสระเหมือนอยางในอดีต การสงมอบทรัพยากรชีวภาพขององคกรโดยไม

ตระหนักถึงหลักการการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชวีภาพ

อาจกอใหเกิดผลเสียตอองคกรได139 เชน องคกรอาจถูกกลาวหาวาเปนองคกรที่ไมใหความรวมมือใน

การอนุรักษ ปกปองทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ซึ่งจะกอใหองคกรหรือนักวิจัยเสื่อมเสียชื่อเสียง

แมวาโดยความจริงแลว องคกรหรือนักวิจัยนั้นเปนองคกรที่ทํางานวิจัยเพื่อประเทศและการสงมอบ

ทรัพยากรชีวภาพนั้นทําโดยสุจริตใจ และเพื่อความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนา ไมมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

กอใหเกิดการฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพแตอยางใดทั้งสิ้น  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันความเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงหรือผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นตอองคกร หรือตัวนักวิจัย องคกรวิจัยและพัฒนาจึงไมควร

ละเลย หรือเพิกเฉยตอการบริหารจัดการเรื่องจัดหาทรัพยากรชีวภาพใหแกบุคคลที่สาม 

อยางที่กลาวในตอนตนแลววาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กําหนดเรื่องการจัดหาทรัพยากร

ชีวภาพที่องคกรดูแล ดังนั้นการบริหารจัดการเรื่องการจัดหาทรัพยากรชีวภาพใหบุคคลที่สามนั้นจะถูก

กําหนดโดยนโยบายของแตละองคกร และปจจุบันนี้กลไกที่สามารถนํามาใชเพื่อดําเนินการควบคุม

การจัดหาทรัพยากรชีวภาพใหกับบุคคล หรือหนวยงานภายนอกองคกรไดแกการใชสัญญาการถาย

โอนวัสดุชีวภาพ (Material Transfer Agreement หรือ MTA)140 ดังนั้นองคกรวิจัยและพัฒนาที่เปน

องคกรที่จัดหาทรัพยากรชีวภาพใหกับบุคคลที่สามควรมีการพัฒนาสัญญาการถายโอนวัสดุชีวภาพ

ขององคกร และจะตองใชสัญญาถายโอนวัสดุชีวภาพทุกครั้งที่มีการจัดหาหรือสงมอบทรัพยากร

ชีวภาพขององคกรใหกับบุคคลที่สามทุกครั้ง โดยเนื้อหาในสัญญานั้นจะเปนไปตามขอตกลงที่องคกร

ไดตกลงรวมกับผูขอใชทรัพยากรชีวภาพ 

• การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนนั้นสามารถแบง

ออกไดเปนสองลักษณะไดแก  

                                                 
139 อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพกําหนดใหทรัพยากรชีวภาพที่อยูภายในรัฐ หรือในประเทศนั้น เปนสมบัติของประเทศ ดังนั้น

การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศนั้นใหเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ  
140 รายละเอียดในเรื่องสัญญาการถายโอนวัสดุชีวภาพในภาคผนวกที่ 4 
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- การนาํไปใชประโยชนที่ไมไดมีวัตถุประสงคทางการคา เชน การนําไปเปนวัตถุดิบเพือ่

การเรียนการสอน การตีพิมพเผยแพร หรือการนาํไปใชเพื่อสาธารณะประโยชน  

- การนาํไปใชประโยชนโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการคา เชน การถายทอดเทคโนโลยีทีม่ี

การเก็บคาถายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตใหใชสิทธ ิหรือการนําไปขายทีม่ีรายได

เกิดขึ้น 

ลักษณะการนําผลงานไปใชประโยชนนั้นจะมีความสัมพันธกับกฎระเบียบการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน เนื่องจากกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพจะมีขอเรียกรองการแบงปนผลประโยชน ซึ่งภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

2542 นั้นขอกําหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบงตามวัตถุประสงคของการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน กลาวคือ ถานักวิจัยนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชประโยชนเพื่อวัตถุประสงคในการทํางาน

วิจัยและพัฒนาและไมมีวัตถุประสงคทางการคา นักวิจัยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใตมาตรา 

53 หากถานักวิจัยทราบวาผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา นักวิจัย

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใตมาตรา 52  

อยางไรก็ตาม บางครั้งการนําผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานวิจัยและพัฒนานั้นไปใช

ประโยชนไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวในตอนตน เชน ตอนที่เริ่มทํางานวิจัยนั้นนักวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อการเผยแพร แตตอมาพบวามีภาคเอกชนสนใจที่จะขอรับการถายทอดเทคโนโลยี หรือ

ผลงานสามารถนําเขาสูตลาดได ดังนั้นจึงมีคําถามวาถาเปนลักษณะเชนนี้นักวิจัยควรจะทาํอยางไร ซึง่

จากการสอบถามกองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลพระราชบญัญตัิ

ฉบับนี้ พบวาทางกองคุมครองพันธุพืชยังไมสามารถใหคําตอบในเรื่องแนวปฏิบัติที่ชัดเจนได สาเหตุ

สวนหนึ่งมาจากการที่กฎหมายนี้เปนกฎหมายใหม ดังนั้นทางกองคุมครองพันธุพืชกําลังพัฒนาแนว

ปฏิบัติที่เหมาะสม ขณะนี้ทางกองคุมครองพันธุพืชกําลังพัฒนาแนวปฏิบัติสําหรับมาตรา 52 ดังนั้น

จากการที่ผูดูแลกฎระเบียบยังไมสามารถกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนได คณะผูวิจัยแนะนําวาถา

นักวิจัยพอคาดเดาไดในขณะที่ทําการพัฒนาโครงรางงานวิจัยวาจะนําผลงานที่เกิดขึ้นไปใชเพื่อ

วัตถุประสงคใด ใหนักวิจัยปฏิบัติตามขอกําหนดในวัตถุประสงคนั้น เชน ในกรณีที่มีความชัดเจนแลว

วาผลงานที่เกิดขึ้นจะนําไปขาย หรือถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานอื่นโดยมีการเก็บคาธรรมเนียม 

(royalty) นักวิจัยควรปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม    มาตรา 52 แตถาหากนักวิจัยยังไมไดคิดถึงเรื่องการ

นําไปใชประโยชนทางการคา ควรดําเนินการภายใตมาตรา 53 ไปกอน แลวถาหากวามกีารนาํผลงานที่

เกิดขึ้นไปใชประโยชนทางการคาก็ควรติดตอกรมวิชาการเกษตรเพื่อดําเนินการตามมาตรา 52 ตอไป 
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สรุป 

จากผลการดําเนินการเพื่อศึกษาสถานภาพของนักวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพในการทํางาน

วิจัยและพัฒนากับกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในประเทศไทย พบวานักวิจัย

หรือองคกรวิจัยสวนใหญไมมีความตระหนักวาประเทศไทยมีกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนที่มีผลทําใหนักวิจยัที่นําทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพพืชไปใชใน

งานวิจัยตองดําเนินการตามกฎระเบียบ สงผลใหองคกรวิจัยที่ดําเนินการตามกฎระเบียบการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนมีอยูอยางจํากัด อีกทั้งหนวยงานที่กํากับดูแลไมไดเขมงวดกวดขันกับการ

ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักวิจัย อยางไรก็ตามมิไดหมายความวานักวิจัยควรจะละเลยเพิกเฉยตอ

เร่ืองนี้ หรือทิ้งเรื่องนี้ไวจนกวาหนวยงานกํากับดูแลจะเริ่มเขมงวดกวดขัน เนื่องจากปจจุบันนี้

สภาพแวดลอมการทํางานวิจัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป กฎระเบียบเขามามีบทบาทตอการทํางานวิจัยมาก

ข้ึน ตัวอยางเชน ปจจุบันนี้องคกรวิจัยและพัฒนามีใหความสําคัญกับเร่ืองกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาเปนอยางสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณ 20 ปที่แลวจะพบวานักวิจัยสวนใหญแทบจะไม

รูจักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเลย ในบริบทของกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนก็

เชนเดียวกัน กฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพเปน

กฎหมายที่ถือกําเนิดขึ้นมาพรอมๆ กับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นจึงไมแนแปลกใจ

ที่กฎหมายนี้ไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยหรือองคกรวิจัยจะตอง

ตระหนักไวคือกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพจะยังคงอยู

ตอไปและจะมีผลตอการทํางานวิจัยและพัฒนาตอนักวิจัยที่ตองใชทรัพยากรชีวภาพอยางหลีกเลี่ยง

ไมได 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

นับต้ังแตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนแนวความคิดและแนวปฏิบัติในเรื่อง

การนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชน นานาประเทศไดใหความสําคัญกับแนวความคิดใหมของ

อนุสัญญาฯ ที่กําหนดใหประเทศเปนเจาของทรัพยากรชีวภาพและการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช

ประโยชนนั้นใหเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ ส่ิงที่ตามมาคือการที่นานาประเทศทําการ

พัฒนากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพขึ้นมาเพื่อบังคับ

ใช ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความพยายามในการจัดทํากฎหมายที่ควบคุมดูแลเรื่องการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  

เมื่อกลาวถึงกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรใน

ประเทศไทย พบวาประเทศไทยมีกฎระเบียบทางดานนี้อยู 2 ลักษณะ ไดแก กฎระเบียบที่กํากับดูแล

การเขาถึงทรัพยากร ซึ่งเปนกฎระเบียบที่จัดทําขึ้นกอนที่จะมีการพัฒนาอนุสัญญาฯ และกฎระเบียบที่

กํากับดูแลการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปนผลประโยชน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอนุสัญญาฯ มี

ผลบังคับใช และเปนกฎระเบียบที่จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่

อนุสัญญาฯ กําหนดขึ้น ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้สรุปไดดังแผนภาพที่ 3  
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กฎหมายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน ในประเทศไทย 

กฎหมายที่ควบคุมการ
เขาถึง 

พรบ. คุมครองพันธุพืชฯ
พรบ.ปาไม พรบ. อุทยาน 

แหงชาติ 2504 

กฎหมายที่ควบคุมการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน 

ระเบียบกรมอุทยานฯ 2549

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ระเบียบกรมปาไมพ.ศ. 2542 

-(ราง) ระเบียบฯ สผ. 
-(ราง) พรบ.คุมครองพันธุสัตว

พ้ืนเมือง 

ระเบียบกรมปาไมฯ 
2548  

พรบ.ปาสงวน
แหงชาติ 2507 

ระเบียบกรมอุทยานฯ 2546 

 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพสรุปลักษณะของกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนภายใน          
           ประเทศไทย 

 

 

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพเปนกฎระเบียบที่

ครอบคลุมกิจกรรมการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชประโยชนโดยเฉพาะการนําทรัพยากรชีวภาพไปทํา
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การวิจัยและพัฒนา ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงดําเนินการศึกษาเรื่องสถานภาพการจัดการการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เพื่อที่จะ

ศึกษาสถานภาพปจจุบันและผลกระทบจากการใชกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ในองคกรวิจัย และเนื่องจากปจจุบันนี้กฎระเบียบที่สอดคลองกับอนุสัญญาฯ ที่มีผลบังคับใชใน

ประเทศไทยไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายที่กํากับดูแลการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพพืชเปนหลัก ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาการนําทรัพยากรชีวภาพพืชไปใช

ในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเปนกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบวา  

 

4. ปจจุบันนี้องคกรวิจัยและพัฒนาสวนใหญไมมีการดําเนินการตามกฎระเบียบการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งสาเหตุนาจะมาจากการที่

เร่ืองนี้ยังเปนเรื่องใหม มีคนเขาใจนอย แมแตหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบเหลานี้ก็

ไมมีความเขาใจและไมสามารถกําหนดแนวปฏิบัติที่ความชัดเจนได 

5. หนวยงานกํากับดูแลขาดการประชาสัมพันธกฎหมาย ทําใหหนวยงาน องคกรวิจัยและ

พัฒนาไมตระหนักวามีกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพพืช 

6. เนื่องจากนักวิจัยสวนใหญแทบจะไมเคยใชกฎระเบียบเหลานี้เลย ดังนั้นโครงการนี้จึงไม

สามารถสรุปไดวากฎระเบียบเหลานี้มีผลกระทบอยางไรตอการดําเนินการวิจัยและพฒันา

ดานทรัพยากรชีวภาพพืช หากวานักวิจัยบางสวนไดตั้งขอสังเกตวากฎระเบียบจะเปน

อุปสรรคตอการทํางานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากนักวิจัยจะมีภาระเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม

ถึงแมวาขณะนี้จะยังไมสามารถศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนของประเทศไทยที่มีผลบังคับใชในปจจุบันตอการทํางานวิจัยและ

พัฒนาได การศึกษานี้ไดพบวากฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจะมีผล

ทําใหนักวิจัยที่ใชทรัพยากรชีวภาพตองเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการทํางานวิจัย 

กลาวคือ นักวิจัยเคยชินที่จะไมตองดําเนินการใดๆ หรือแจงตอหนวยงานใดๆ (ที่ไมใช

หนวยงานที่ใหทุน หรือหนวยงานตนสังกัด) เกี่ยวกับโครงรางงานวิจัยหากกฎระเบียบเรื่อง

การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นจะทําใหข้ันตอนในการบริหารจัดการงานวิจัย

เพิ่มข้ึน หรือกลาวอยางงายคือนักวิจัยมีภาระงานทางดานเอกสารเพิ่มมากข้ึน ส่ิงนี้คงเปน

ส่ิงที่นักวิจัยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

จากการใชทรัพยากรชีวภาพนั้นเปนเรื่องที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นไดวา

มีความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายระหวางประเทศที่กํากับดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ และ

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาก็มุงที่จะจัดทํากฎหมายการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงคาดเดาไดวา
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กฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจะกลายเปนกฎหมายที่คงอยูคูกับการ

ทํางานวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพ ดังจะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยมี

กฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอยูประมาณ 2-3 กฎระเบียบ และ

ยังมีแนวโนมวากฎระเบียบลักษณะนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นไดวาขณะนี้มีหนวยงานที่

กําลังพัฒนากฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนข้ึนมาอีก ตัวอยางเชน 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

และกรมปศุสัตว เปนตน 

 

ดังนั้นการศึกษานี้ส รุปวานักวิจัยจะตองปรับตัว    สวนองคกรวิจัยและพัฒนานั้น  

ก็ควรสนับสนุนใหนักวิจัยของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนทั้งนี้เพื่อ

ปองกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรวิจัยและพัฒนา เชน องคกรวิจัยไมสามารถนําผลงาน

ที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนได หรือองคกรวิจัยนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อใหองคกรเตรียมพรอมในการ

สนับสนุนนักวิจัยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เพื่อเปนการสงเสริม

ใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพคณะผูวิจัยได

จัดทําขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอองคกรวิจัยและพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการกฎระเบียบการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 
 

1. องคกรวิจัยและพัฒนาที่มีการนําทรัพยากรชีวภาพ (เชน พืช สัตว หรือ จุลินทรีย) ไปใชใน

การทํางานวิจัยและพัฒนาควรมีการวางนโยบายในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก

การใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรอยางชัดเจน  

โดยปกติแลวนโยบายของแตละองคกรจะถูกกําหนดขึ้นโดยผูบริหารระดับสูงขององคกร  การ

วางนโยบายของแตละองคกรนั้นขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารเหลานั้น ดังนั้นกอนที่องคกรวิจัยและ

พัฒนาหนึ่งๆ จะวางนโยบายในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพไดอยางเหมาะสมนั้น ผูบริหาร หรือผูกําหนดนโยบายขององคกรควรมีความรู ความเขาใจ และ

เห็นความสําคัญของเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่มีตอ

องคกร เพื่อที่จะสามารถกําหนดแนวนโยบายที่สนับสนุนใหองคกรสามารถดําเนินการไปในทิศทางที่

มุงหวังไว 

โดยทั่วไปแลวองคกรวิจัยและพัฒนา หรือแมกระทั่งสถาบันการศึกษาที่มีการทํางานวิจัยและ

พัฒนา มักจะกําหนดวิสัยทัศนใหองคกรนั้นมีความเปนเลิศทางดานการวิจัยและพัฒนา การกําหนด

นโยบายเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน ที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมใหองคกรนั้นพัฒนาความ

 106



 

เปนเลิศดานการทํางานวิจัยและพัฒนาได เนื่องจากกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชน เปนกฎระเบียบที่หลายประเทศใหความสําคัญ และจัดไดวาเปนแนวปฏิบัติสากล การมี

นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาวแสดงใหเห็นวาองคกรนั้นๆ เปนองคกรที่เห็นความสําคัญ ใหความ

เคารพ และพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนไมวาจะเปน

ในระดับประเทศหรือระดับนานาประเทศ  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความนาเชื่อถือและความพรอมของ

องคกรในการเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นการกําหนดนโยบายในเรื่องการเขาถึงฯ นั้น

ควรคํานึงดวยวานโยบายที่กําหนดขึ้นนั้นควรจะสอดคลองและมีความเชื่อมโยงกับนโยบายดานอื่นที่

จะชวยผลักดันใหการทํางานวิจัยและพัฒนาขององคกรประสบความสําเร็จ ซึ่งนโยบายที่อาจมีความ

เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับนโยบายเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตัวอยางเชน นโยบาย

เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพขององคกร หรือนโยบายเรื่องทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

ในการกําหนดนโยบายขององคกรนั้นองคกรควรจะตองคํานึงถึงศักยภาพขององคกรดวย การ

วางนโยบายที่ดูดีแตไมสะทอนความเปนจริงขององคกรนั้นจะไมกอใหเกิดประโยชนอันใดตอองคกร

เลยถาองคกรไมมีความสามารถในการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ความสามารถใน

การดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในองคกรนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  แตปจจัยที่สําคัญที่สุดไดแก 

การสื่อสารภายในองคกร เนื่องจากการสื่อสารภายในองคกรนั้นเปนการสรางความรูความเขาใจเพือ่ให

เกิดการดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารนี้ควรเปนการสื่อสารระหวางผูมี

อํานาจกําหนดแนวนโยบายกับผูนํานโยบายไปใช ตลอดจนผูที่ตองปฏิบัติตาม โดยที่การสื่อสารนี้ควร

เร่ิมดําเนินการตั้งแตชวงเริ่มตนของการพัฒนานโยบายไปจนกระทั่งถึงการบังคับใชนโยบายนั้น ใน

กรณีเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวของในระดับปฏิบัติ ไดแก 

นักวิจัย และกลุมงานสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุมบุคคลเหลานี้ควรมีความรูความ

เขาใจถึงความสําคัญในการดําเนินการใหถูกตองตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชน และผลกระทบหากไมกระทําตามกฎระเบียบนั้นๆ   

2. พัฒนากฎระเบียบภายในองคกร  เมื่อองคกรมีการพัฒนานโยบายดานการเขาถึงและ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพที่ชัดเจนแลว ข้ันตอนตอมาคือการดําเนินการออก

กฎระเบียบภายในองคกรเพื่อรองรับนโยบายที่กําหนดไว รูปแบบของกฎระเบียบนั้นอาจมีไดหลาย

ลักษณะขึ้นอยูกับโครงสรางขององคกรวาจะออกมาเปน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ 

(รูปภาพที่ 4 แสดงใหเห็นตัวอยางของกฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งออกมาในรูปของแนวปฏิบัติ) 
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ภาพที ่4 ตัวอยางของกฎระเบียบเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในศนูยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ
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ไมวากฎระเบียบภายในองคกรจะออกมาในลักษณะใดก็ตาม ส่ิงสําคัญที่กฎระเบียบเหลานี้ควรจะ

บรรจุอยูในกฎระเบียบนี้ไดแก 

 

- มีการวางมาตรการในการที่นักวิจัยขององคกรจะนําทรัพยากรชีวภาพเขาหรือออก

จากองคกร ซึ่งกลไกที่ใชควบคุมการดําเนินการตามมาตรการนี้ไดแกการใชสัญญา

การถายโอนวัสดุชีวภาพและการเก็บ รวบรวม ทรัพยากรชีวภาพในองคกรอยางเปน

ระบบ 

- การใหนักวิจัยขององคกรตระหนักในกฎระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

ทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งใหนักวิจัยมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึง

ทรัพยากรชีวภาพเมื่อมีการนําทรัพยากรชีวภาพจากที่ใดๆ มาใชในการทํางานวิจัยใน

องคกร  

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล และโครงสรางพื้นฐานขององคกร  ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่

สําคัญที่ทําใหเกิดการดําเนินการตามนโยบายนั้นๆ บุคคลที่มีความเกี่ยวของในการดําเนินการตาม

กฎระเบียบการเขาถึงฯ ไดแก นักวิจัย ผูสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา ซึ่งการดําเนินงานตาม

กฎระเบียบนี้จําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบเปนอยางดี อีกทั้งควรมีความเขาใจถึง

ความสัมพันธของกฎระเบียบฯ ที่มีตอนโยบายอื่นๆ เชน นโยบายดานทรัพยสินทางปญญา หรือ

นโยบายการนําผลงานที่เกิดขึ้นไปใชในเชิงพาณิชย เปนตน  

นอกจากนั้นการที่องคกรวิจัยและพัฒนามีโครงสรางพื้นฐานที่ดีจะชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพในดานตางๆ ขององคกร ในกรณีเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนนั้น โครงสราง

พื้นฐานที่ดีจะชวยใหเกิดการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานดําเนินการ

เร่ืองที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ไดอยางเปนระบบ ซึ่งสิ่งเหลานี้

เปนสิ่งที่จําเปนที่จะทําใหการดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในองคกรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล และดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนใหกับนักวิจัยในองคกรเมื่อองคกรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ในกรณีที่กําหนดนโยบายสงเสริมใหมีการเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  องคกรวิจัยและพัฒนาควรมีการ

จัดตั้งหนวยงาน หรือจัดใหมีบุคคลที่ทําหนาที่ดูแล ประสานงานและดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ

กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใหกับองคกร ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความ

ตั้งใจใหการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาในองคกรนั้นเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบ อีกทั้งเปนการ
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อํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยในองคกรโดยเฉพาะในองคกรที่มีนักวิจัยอยูในองคกรเปนจํานวน

มาก 

รูปแบบของหนวยงานที่จะทําหนาที่ดูแล ประสานงานและดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานวิจัยขององคกร ในองคกรที่มีการดําเนนิงานวจิยัที่

เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพอยูมาก เชน การทํางานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ดานการเกษตร เปนตน  องคกรควรมีหนวยงานเฉพาะ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ดแูล 

ประสานงานและดําเนินการเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนขององคกร  องคกรไมมีความ

จําเปนตองตั้งหนวยงานใหมข้ึนมาทําหนาที่นี้หากองคกรนั้นมีหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนงานวิจัย 

หรือหนวยงานประสานงานวิจัยและพัฒนา แตส่ิงที่สําคัญคือหนวยงานตองมีบุคลากรที่เปนผู

ประสานงาน และดําเนินการตามกฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน141 โดยผูที่ทํา

หนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเรื่องการเขาถึงฯ นั้นควรมีความรูดานกฎหมายการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน การรูจักกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเร่ืองการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายการอนุรักษปา 

จะเปนประโยชนกับการทํางานเปนอยางยิ่ง ความเขาใจในลักษณะและธรรมชาติของนักวิจัยและการ

ทํางานวิจัยและพัฒนาจะทําใหการสื่อสารกับนักวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนั้นบุคลากร

นั้นจะตองมีความสามารถในการทํางานประสานงานทั้งในและนอกองคกร เนื่องจากทักษะนี้เปน

ทักษะที่ สําคัญที่จะทําใหการดําเนินการใดๆ เปนไปอยางราบรื่น และอีกทั้งยังเปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร  

5. การสรางความตระหนักในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพใหแกนักวิจัยในองคกร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดแก การจัดฝกอบรม การจัดสัมนาหรือการประชุม 

ตางๆ เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ ใหนักวิจัยรับทราบ หรือใหความคิดเห็นตอเร่ืองการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชน การที่องคกรวิจัยใหความสําคัญและดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนตอ

องคกรเองในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันนี้เร่ืองกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเปน

กฎหมายใหมที่มีความซับซอนและขาดความชัดเจน  ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยออกกฎหมาย

การเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพโดยมีความตั้งใจที่จะปองกันการฉกฉวย

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศตน โดยมิไดคํานึงวากฎระเบียบนั้นอาจมีผลกระทบตอการดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาในประเทศ ดังนั้นการจัดกิจกรรมสรางความตระหนักสามารถเปนเวทีที่ชวยสรางความ

เขาใจระหวางผูกํากับดูแลกฎหมายและนักวิจัย ทําใหทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหเกิด

ประโยชนรวมกัน กลาวคือ การทําใหประเทศไทยมีกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่

ไมไดเปนอุปสรรคตอการทํางานวิจัยและพัฒนาของประเทศ  

                                                 
141 ดูรายละเอียดการเตรียมการเพื่อดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนไดในภาพที่ 1 หนา 45 

 110



 

6. การสรางความตระหนักในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร

ชีวภาพในระดับอุดมศึกษา  นอกจากการสรางความตระหนักใหกับนักวิจัยแลว ควรมีการสรางความ

ตระหนักในเรื่ องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพใน

ระดับอุดมศึกษาดวย เนื่องจากกลุมนิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในคณะ หรือภาควิชาทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร เกษตรศาสตร มีแนวโนมที่จะทํางานในสายงานวิจัยและ

พัฒนา ดังนั้นการใหกลุมนักศึกษาเหลานี้มีการเตรียมพรอมที่จะดําเนินการอยางถูกตองตาม

กฎระเบียบเมื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากรชีวภาพตอไปใน

อนาคต 
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