
กรณีโจรสลัดชีวภาพที่สําคัญ 
 

4.1 กรณี จอหน มัวร  
  

4.1.1 ความเปนมา 

 จอหน มัวร (John Moore) เปนชาวแคลิฟอรเนีย เมื่อป 2519 ขณะที่เขาทํางานเปนนัก

สํารวจทอประปาที่อลาสกา เขาพบวาตัวเองเริ่มเกิดแผลถลอกไดงาย มีเลือดออกที่เหงือก และมี
อาการเจ็บคออยางรุนแรง แพทยใหการวินิจฉัยวาเขาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกวา "แฮรี-

เซลล-ลิวคีเมีย" บิดาของเขาแนะนําใหไปพบ "นายแพทยเดวิด โกลด " ผูเช่ียวชาญโรคมะเร็งที่ UCLA 

Medical Center ในแคลิฟอรเนีย 

 นายแพทย โกลดไดทําการรักษาอาการของมัวรโดยโดยการผาตัดเอามามที่มีขนาดใหญ
มากหนักถึง 14 ปอนด (ขนาดปกติประมาณ 0.5 ปอนด) ออก ซึ่งถึงแมจะไมสามารถรักษามัวรให

หายจากโรคมะเร็งไดแตอยางนอยก็ทําใหปริมาณของเซลลเม็ดเลือดอื่นๆ  ถูกทําลายนอยลง (หนาที่

หลักของมาม คือการกรองและทําลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุรวมทั้งเซลลเม็ดเลือดตางๆ ) แพทยมัก

ใชวิธีนี้เมื่อพบวาขนาดของมามโตมากๆ ภายหลังการผาตัดคนไขรูสึกดีขึ้นอยางรวดเร็ว และแพทย
ไดนัดใหมาติดตามผลเปนระยะๆ  
 สวนนายแพทยโกลด เมื่อผาตัดเอามามออกมาแลวไดแบงสวนหนึ่งมาเพื่อทําการวิจัย
เนื่องจากแฮรี-เซลล-ลิวคีเมีย   นี้พบไดนอยประมาณ 2% ของลิวคีเมียทั้งหมด เขาและผูชวย "เชอรลี 

ควอน" ไดทําการแยกเซลลแตละชนิดออกจากกัน และเลี้ยงไวในหลอดทดลอง จากการแยกชนิดของ

เซลลเหลานี้ เขาพบวามีเซลลสายพันธุหนึ่งสามารถเลี้ยงไปไดเรื่อยๆ ในหลอดทดลองโดยไมมีวัน
ตาย ในขณะที่เซลลโดยทั่วไปเมื่อนํามาเลี้ยงในหลอดทดลองไดสักระยะหนึ่งมักจะตายไป 
นายแพทยเดวิด โกลดต้ังช่ือเซลลนี้วา � Mo Cell" 

นายแพทยโกลดพบวา แฮรี่-เซลล-ลิวคีเมีย ที่เรียกวา โมเซลล หล่ังสิ่งที่เรียกวา "ลิมโฟไคน" ออกมา 

โดยลิมโฟไคนชนิดหนึ่งคือ GM-CSF (เปนสารไปรตีน) มีคุณสมบัติชวยกระตุนการเจริญของเซลล

เม็ดเลือดขาวแกรนูโลซัยทและมาโครฟาจ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย
มนุษย โดยเฉพาะในคนไขที่เปนมะเร็งและโรคเอดส 
 

4.1.2 ขั้นตอนการนํามามของมัวรมาผลิตเปนยา 
 

1. แยกเซลลหลายๆ ชนิดออกจากกัน 

2. ไดเซลลสายพันธุอมตะ � Mo - เซลล�  

3. ทําการทดลองเพื่อดูวาโปรตีนจากเซลลชนิดนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพหรือไม โดยใสโปรตีนเหลานี้ใน

ไขกระดูกมนุษยที่เลี้ยงไว ในหลอดทดลอง 

ผล : สามารถกระตุนการเจริญเติบโตของเซลล แกรนูไลซัยท   และมาโครฟาจได 



4. คนหาวาโปรตีนตัวใดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เนื่องจากโปรตีนมีเซลล Mo สรางขึ้นมีอยูหลายชนิด 

โดยแยกนํายีน (สายพันธุกรรม) ของโปรตีนแตละชนิดมาฝากเพิ่มจํานวนในแบคทีเรีย 

5. นํายีนที่ไดจํานวนมากพอนั้นใสเขาไปในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเพื่อผลิตโปรตีนตามรหัส 

6. นําโปรตีนที่ไดแตละชนิดไปทดสอบปฏิกิริยาทางชีวภาพ เพื่อคนหาโปรตีนที่ออกฤทธิ์ (เชน GM-

CSF) 

7. จากสายของโปรตีน GM-CSF นักวิทยาศาสตรสามารถยอนกลับไปดูวามีรหัสพันธุกรรม(ยีน)

อยางไร  เมื่อไดยีนแลวก็นําไปเพิ่มจํานวนในแบคทีเรีย 

8. อาศัยเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมผลิตโปรตีน GM-CSF ตามรหัสยีนที่ใสลงไป 

9. ขยายการผลิตใหเปนระดับอุตสาหกรรม 

 

4.1.3 ผลประโยชนจากมามของมัวร 

 สิ่งที่โกลดไดคนพบทําใหสถาบันพันธุศาสตรที่เคมบริดจ ซึ่งใหความสนใจในการวจิัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัย 330,000 เหรียญ เพื่อศึกษาหาขอมูล

พันธุกรรมในการสราง GM-CSF  ตอมาเมื่อขาวถูกเผยแพรออกไปบริษัทผลิตยายักษใหญ แซนดอซ

ไดเขามารวมวงดวยโดยใหทุนสนับสนุนการวิจัยจนถึงขั้นสามารถผลิตเปนอุตสาหกรรมได 
 โกลดและมหาวิทยาลัยนําโมเซลลดังกลาวไปจดสิทธิบัตรเมื่อป 1984 ตอมามหาวิทยาลัย

ใหไลเซนสแก Genetics Institute ซึ่ง surrendered right  ใหกับ แซนดอช อีกที ตอมา 

ในป 1996 แซนดอชรวมกับซีบาไกกี้ กลายเปน โนวารติส นั่นหมายถึงสิทธิในเนื้อเยื่อดังกลาวถือ

สิทธิ์สวนหนึ่งโดยบริษัทโนวารติสไปแลว 

ปจจุบันมูลคาของสิทธิบัตรในการผลิตสารจากมามของมัวรมีมูลคาสูงถึง 15 ลานเหรียญสหรัฐ  

และในระยะยาวมูลคาของเนื้อเยื่อดังกลาวของมัวรจะมีคาสูงถึง 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ (Patent, 

Piracy and Perverted Promise) 

 นอกเหนือจากนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของคนอื่นๆไดเขามาเรียกรองสิทธิของตนดวย เชน มารดิน 
ไคลน อดีตหัวหนาฝาย Hematology Oncology กอนที่โกลดจะมาดํารงตําแหนงแทน ไดยื่นฟอง

โกลด  และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียในขอหาที่ตัดสิทธิในการเปนผูรวมประดิษฐในสิทธิบัตรโดย
อางวา ขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นเขาเปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี้ ไคลนไดเรียกรองเงินจํานวน 
900,000 เหรียญ (ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลคาหุนที่โกลดถือกรรมสิทธิ์อยู) พรอมคาเสียหายอีก 10 

ลานเหรียญและสวนแบงครึ่งหนึ่งของรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 

 การที่ไคลนคาดวาจะมีรายไดเกิดขึ้นในอนาคตอีกนั้น อาจเนื่องจากผลการวิจัยในป 2530 

ที่โกลดรวมกับโรงพยาบาลแหงหนึ่ง และบริษัทยาแซนดอซ ทําการทดลองใหสาร GM-CSF ใน

คนไขโรคเอดสจํานวน 16 คน ผลปรากฏวาสามารถทําใหจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวตางๆ กลับเขาสู

ระดับปกติได นั่นยอมหมายถึงสารนี้ทําใหโรคเอดสดําเนินไปไดชาลง และเมื่อนําไปใชกับคนไขที่
ไดรับการปลูกถายไขกระดูก ก็ไดรับผลสําเร็จเชนกัน โดยสามารถกระตุนใหเซลลไขกระดูกสราง
เซลลใหมไดดีขึ้นนับเปนนิมิตหมายอันดีที่จะกอใหเกิดผลประโยชนจํานวนมหาศาลไดอีก 
 



4.1.4 การตัดสินของศาลสูงแหงแคลิฟอรเนีย 

โดยทั่วไปกอนที่แพทยจะทําการผาตัดหรือนําช้ินสวนของคนไขไปเพื่อทําการชันสูตรหรือเพื่อการ
วิจัยก็ตาม จะตองไดรับความยินยอมจากคนไขหรือทายาทกอนเสมอ แตสวนใหญคนไขมักจะไมได
รับคําช้ีแจงวาช้ินสวนหรือสิ่งที่แพทยนําไปทําการวิจัยนั้น บางครั้งอาจถูกพัฒนาจนผลิตเปนยาหรือ
เวชภัณฑ ที่ทําเงินมหาศาลในอนาคตได  
 ในกรณีของมัวร เขาไดใหความยินยอมแกแพทยทําการผาตัดเอามามที่มีขนาดโตมากออก
และอนุญาตใหแพทย นําช้ินเนื้อนั้นไปเพื่อการชันสูตร แตไมครอบคลุมถึงการอนุญาตใหนําไปเพื่อ
ทําการวิจัย เมื่อนายแพทยโกลดนําบางสวนของช้ินเนื้อไปทําการวิจัยจนพบสิ่งที่มีคาทางการคา
ขึ้นมานั้น มัวรถือวาเปนการโจรกรรมและนําช้ินสวนของเขาไปเพื่อแสวงหากําไร 

 มัวรไดยื่นฟองรองตอศาลเพื่อเรียกรองสิทธิเหนือรางกายของตนเอง และเขาควรมีสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากรางกายของเขา ทนายจําเลยแกตางใหโดยอธิบายวา  "มามของมัวรก็

เหมือนกับหลอดสีที่ไมมีใครตองการ ถาบังเอิญจิตรกรเอกของโลกแวนโกะ (Van Gogh) ไปเก็บสี

นั้นมาแลวบรรจงสรรคสรางใหเปนภาพสวนดอกปอปปที่สวยงาม  คงไมมีใครกระมังที่เห็นวา
เจาของหลอดสีควรจะมีสิทธิ์ในภาพวาดชิ้นนั้น ?" 

 ทนายของมัวรตอบโตโดยอธิบายวา � ในกรณีนี้ไมเหมือนกัน เพราะความจริงภาพวาดนั้น

ไดวาดเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งที่พวกเขาทําก็เพียงแตนํากรอบไปใสใหเทานั้นเอง" 

 อยางไรก็ตามหลังจากมัวรไดยื่นฟองตอศาลและไดใชเวลาตอสูในชั้นศาลยาวนานหลายป 
ในที่สุดแตในเดือนกรกฏาคม 1990  ศาลสูงแหงแคลิฟอรเนียก็ไดตัดสินพิพากษาใหมัวรเปนฝายแพ 

เขาไมมีสิทธิ์ในเนื่อเยื่อของเขาเอง  
  

4.1.5 สิทธิบัตรในมนุษย 

 บรรทัดฐานการตัดสินคดีของศาลสูงแหงแคลิฟอรเนียช้ีใหเห็นวา ภายใตกฏหมาย
สหรัฐอเมริกานั้นวัตถุดิบทางชีวภาพอะไรก็ตามที่สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแลวสามารถนํามา
ประยุกตใชในทางการคาหรืออุตสาหกรรม สิ่งนั้นสามารถนํามาจดสิทธิบัตรได 
ที่จริงความเปนมาของการใหสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิตของสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มมาตั้งแตเมื่อศาลสูงของ
อเมริกาตัดสินให " Ananda Mohan Jakrabarty " เจาหนาที่ของบริษัทเจนเนอรอลอิเลคตริค 

สามารถจดสิทธิบัตรจุลินทรียที่ตัวเองคนพบวาสามารถใชประโยชนในการยอยน้ํามันไดเมื่อป 1980  

คําตัดสินของศาลสูงอเมริกาในกรณี "JaKrabarty" กลายเปนบรรทัดฐานของประเทศอเมริกาที่

พรอมจะใหผูใดก็ไดสามารถจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ถามีเงื่อนไขครบตามกฏหมายสิทธิบัตร  
ดังปรากฏตอมาวาสํานักงานสิทธิบัตร (PTO) ของอเมริกาไดอนุญาตใหจดสิทธิบัตรพืชที่มีการตัดตอ

ยีนเมื่อป 1985 และอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรสัตวที่มีการตัดตอยีนในอีกสองปตอมา (1987) ใน

กรณี "หนูมะเร็ง" (Onco Mouse) 

การใหสิทธิบัตรในกรณีของมัวรและกรณีการใหสิทธิบัตรในเนื้อเยื่อหรือพันธุกรรมของมนุษยใน
กรณีอื่นๆที่ใกลเคียงนําไปสูการจดสิทธิบัตรอื่นๆเปนจํานวนมาก  ดังผลการสํารวจของ House 

Science and Technology พบวาในชวงป 2523 ถึง 2528  ครึ่งหนึ่งของสถาบันการแพทยที่สํารวจ 



81 แหง ไดนําเนื้อเยื้อและสิ่งที่ไดจากคนไขไปทําการวิจัย และคนพบสารถึง 939 ชนิด โดยใน

จํานวนนี้มีถึง 211 ชนิด ที่กําลังจะถูกนําไปจดสิทธิบัตร 

ปเดียวกันกับที่ศาลสูงแหงแคลิฟอรเนียตัดสินคดีของมัวร โครงการสําคัญโครงการหนึ่งที่ริเริ่มโดย
สถาบันสุขภาพแหงชาติคือ " Human Genome Diversity Project -HGDP " ไดเริ่มตนขึ้นอยางเปน

ทางการ โดยจะไปสิ้นสุดโครงการในป 2005  โครงการนี้มีแผนที่จะศึกษาหาตําแหนง และลําดับ

ความสัมพันธ (sequence)ของรหัสพันธุกรรมพื้นฐานของมนุษย 3,000 ลานคู ซึ่งจะทําใหเรารู

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางยีนของมนุษยกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ และการคนพบวิธีการรักษาความ
เจ็บไขของมนุษยในทายที่สุด การศึกษาวิจัยรหัสพันธุกรรมของมนุษยจึงมิใชงานศึกษาทางวิชาการ
ลวนๆ แตเกี่ยวของกับประโยชนทางการคาของบรรษัทยาขนาดใหญที่ตองการผลการศึกษามาใช
ในทางธุรกิจดวย และการเริ่มตนของโครงการนี้นี่เองที่นําไปสูการจดสิทธิบัตรในพันธุกรรมของชน
เผาพื้นเมืองตางๆทั่วโลก 

 แมการวิจัยจะกระทําอยูในอเมริกาและยุโรป แตโครงการนี้จําเปนตองคนหามนุษยจาก
เผาพันธุตางๆเพื่อใชในการศึกษาในขอบเขตทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งชนพ้ืนเมือง และเผาพันธุของ
มนุษยที่แยกตัวโดดเดี่ยวไมผสมปนเปกับเผาพันธุอื่นๆในประเทศโลกที่สาม ทั้งนี้เนื่องจากนักวิจัย
สามารถคนพบความสัมพันธของพันธุกรรมมนุษยกับโรคตางๆไดงายขึ้น  
 เมื่อเดือนพฤษภาคม 1989 นักวิจัยจํานวนหนึ่งจาก NIH - National Institue of Health 

ประเทศอเมริกา ไดเดินทางเขาไปประเทศปาปวนิวกินี และ "ดูดเลือด ชาวพ้ืนเมืองเผา Hagahi เพื่อ

นําไปจดสิทธิบัตร (แอนดรู คิมเบรล แหง International Center for Technology Assesment เรียก

นักวิจัยเหลานี้วา " The New Vampire " หรือ ผีดูดเลือดพันธุใหม)  เอกสารที่ยื่นขอสิทธิบัตรให

เหตุผลวาพันธุกรรมของชาวฮากาไฮจะถูกใชประโยชนในการรักษาโรคลูคีเมีย และโรค Chronic 

degenerative neuorologic disease   

 นอกจากจากฮากาไฮ 24 คนซึ่งถูกดูดตัวอยางเลือดไปจดสิทธิบัตรแลว  ผูหญิงอายุ 58 ป 

และผูชายอายุ 40 ปชาวเกาะโซโลมอน ก็ถูกจดสิทธิบัตร "cell line "ไวเชนกัน โดยพันธุกรรมของ

ชาวเกาะโซโลมอนทั้งสองถูกระบุวาจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวินิจฉัยโรค 

 การอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในมนุษยนอกจากจะตั้งคําถามตอสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษยแลวสิ่งนี้ยังทําใหเกิดการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนของชุมชนพื้นเมืองตางๆทั่วโลกดวย ดังที่
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 1995 ผูนําชาวพื้นเมืองจากประเทศแคนาดา อเมริกา ปานามา เอควาดอร เปรู 

โบลิเวีย และอารเจนตินา ไดอานประกาศแถลงการณตอตานโครงการ HGDP ขอความสวนหนึ่งใน

ถอยแถลงนั้นบอกวา 
 " นี่คือการเปดประตูเพื่อให วิทยาศาสตร การคา และการทหาร กระทําย่ํายีตอมนุษย.....  

 การกระทําดังกลาวใหประโยชนแตเพียงเล็กนอยหรือกระทั่งไมมีเลยตอชนพื้นเมืองทั่ว
โลก แตในทางตรงกันขาม สิ่งนี้นํามาซึ่งผลประโยชนอยางใหญหลวงตอนักวิจัย ผูครอบครอง
สิทธิบัตร และบรรษัทขนาดใหญทั้งหลาย...." 

 

 



4.2 กรณีเปลานอย 

 เปลานอย คือกรณีตัวอยางคลาสสิคที่มักเปนตัวอยางแรกๆเพื่ออธิบายถึงกรณีโจรสลัด
ชีวภาพในประเทศไทยอยูเสมอ แมบัดนี้ถาจะใหยกตัวอยางกรณีที่สังคมตองสูญเสียผลประโยชนอัน
เกิดขึ้นจากระบบสิทธิบัตร คนสวนใหญยังคงนึกถึงกรณีเปลานอยไดเสมอ 
 

4.2.1 ความเปนมา 

 เปลานอย(Croton sublyratus)เปนพืชสมุนไพรพื้นบานของไทย  มีลักษณะเปนไมพุมไม

สูงมากนัก พบขึ้นกระจายทั่วไปในประเทศไทย มีการระบุไวในสมุดขอยโบราณวาเปลาทั้งสอง(คน

โบราณมักจะเรียกควบกันวาเปลานอยและเปลาใหญ)มีสรรพคุณโดยใชใบในการบํารุงธาตุ ใชดอก

แกพยาธิ ลูกดองสุรากินขับโลหิตระดูในเรือนไฟ เปลือกและกะพี้ชวยยอยอาหาร แกเลือดรอน แกน
ขับเลือดหนองใหตกและขับไสเดือน รากขับผายลม   
 ในระหวางป พ.ศ. 2513-2517 เปลานอยมีรายช่ืออยูในรายงานการรวมมอืศึกษาวิจัยใน

โครงการชวยเหลือของญี่ปุนที่ใหแกกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อาจเปนไป
ไดวาภาคเอกชนของญี่ปุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของเปลานอยอยางนอยที่สุดตั้งแตกอนหนา
ป 2517 เปนตนไป และทําใหบริษัทซังเกียวเห็นศักยภาพที่จะสกัดเปลานอยเปนยา 

 อยางไรก็ตาม ในงานเขียนของ นายชนะ พรหมเดช(ชนะ พรหมเดช 2538) เรื่อง " เปลา

นอยกับศาสตราจารย ดร. เต็ม สมิตินันทน กลับใหขอมูลวาความสนใจในเรื่องเปลานอยนั้นเริ่มตน

จากฝายญี่ปุนเองโดย "…เริ่มจากการที่นักวิจัยญี่ปุนประจําบริษัทซังเกียว (ดร. โอกิโซและคณะ)ได

สังเคราะหสารเคมีชนิดหนึ่ง (C20 H34 O2) ขึ้นในป 2508 ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรคกระเพาะ 

แตปรากฎวาสารดังกลาวมีผลขางเคียงมากเกินกวาที่จะใชผลิตยา นายอนันต เหลาพาณิชย ตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ซังเกียวในประเทศไทยไดแนะนําใหสกัดตัวยาดังกลาวจากพืช
สมุนไพร และไดจัดสงสมุนไพรแหงชนิดตางๆ ไปใหที่ญี่ปุน เพื่อดูวาจะมีตัวยาดังกลาวอยูในพืช
ชนิดใด จนกระทั่งคนพบวาในตัวอยางที่ 684 มีสารดังกลาวเมื่อตรวจโดยใชวิธี thin 

chromatography ตัวอยางที่ 684 คือสมุนไพรของไทยที่เรียวา เปลานอย…"  

การคนหาแหลงผลิตของเปลานอยในประเทศไทยไดเริ่มขึ้นตั้งแตปลายป 2516 โดยที่ทางนายอนันต

นําคณะวิจัยญี่ปุนเขาพบเลขานุการกรมปาไม และเริ่มคนหาแหลงธรรมชาติของพืชชนิดนี้ หลังจากที่
ไมประสบความสําเร็จจากการติดตามจากรานขายยาที่ไดตัวอยางที่ใชวิเคราะห และคนควาตาม
ภาควิชาพฤกษศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ  นายจําลอง เพ็งคลาย ผูเช่ียวชาญพฤษศาสตรปาไม 
กรมปาไม ไดแนะนําใหไปคนตรวจสอบประวัติ ณ หอพรรณไม กรมปาไม พบวามีพรรณไมพวก 
เปลานอย แตเปนชนิด Croton Joufra ตอจากนั้นนายอนันต, ดร.อากิระ, นายอิวาโอะ มิกุริยา(ผูชวย

ของดร.อากิระ) และนายชนะ พรหมเดช นักพฤกษศาสตร ไดรวมกันสํารวจพรรณไมเปลานอยตาม

ภาคตางๆในประเทศไทย จนกระทั่งไดพบ"เปลานอย"(Croton sublyratus)ในที่สุด โดยพบขึ้นอยูริม

ทางถนนในทองที่ตําบลโนนหอม จงัหวัดปราจีนบุรี ตอจากนั้นพรรณไมชนิดนี้ก็ถูกคนพบอีกใน
บริเวณตําบลหวยยาง และตําบลหวยทรายจังหวัดประจวบคีรีขันธ  



 หลังจากนั้น ดร.อากิระ จึงไดจัดทําแปลงทดลองในพื้นที่ประมาณ 5 ไรจขึ้นในทั้งสอง

จังหวัด เพื่อศึกษาอยางใกลชิดและวิจัยหาสวนของเปลานอยที่ใหสารออกฤทธิ์สูงสุด ผลการวิจัย
สรุปวาสวนที่เปนใบใหตัวยาสูงกวาสวนที่เปนลําตน, ก่ิงกาน และราก อีกทั้งยังพบวาตนเปลานอยที่

ปลูกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธนั้นใหตัวยาสูงกวาที่ปลูกที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสารสกัดดังกลาวมีช่ือ
ยอวา CS 684 ซึง่มีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไส  

 ตอมาในป พ.ศ. 2521 เอกสารการคนควาทางวิชาการของหองวิจัยกลาง บริษัท ซังเกียว 

จํากัด (Sankyo Co.,Ltd.) ระบุวา "งานคนควาของเราคือการคนหาสารที่ใชรักษาแผลในกะเพาะ

อาหาร จากพืชสมุนไพร เราพบวา สารสกัดที่ไดจากเปลานอยในเมืองไทย มีผลในการรักษาแผล
เรื้อรังในหนู ที่เกิดจากการใชสารรีเซอรปนกระตุนใหเกิดแผล ..." และในป 2526 ญี่ปุนไดนําสาร

ดังกลาวไปจดทะเบียนกับองคการอนามัยโลก(The World Health Organization =WHO) ภายใต

ช่ือ "เปลาโนทอล(Plaunotol)"  

 

4.2.2 การลงทุนในประเทศไทย 

 ปเดียวกับที่บริษัทซังเกียวไดจดทะเบียนยาเปลาโนทอลตอองคการอนามัยโลก  บริษัทนี้ได
รวมมือกับนายอนันต เหลาพาณิชยจัดตั้งบริษัทไทยซังเกียวขึ้น มีเงินลงทุนประมาณ 250-300 ลาน

บาท โดยกูเงินเพื่อการลงทุนจากบริษัทซังเกียวประเทศญี่ปุน เปนหลัก 

ในป 2528 บริษัทซังเกียวไดรับอนุญาตจากองคการบริหารยาของญี่ปุนใหผลิตยาจากเปลานอยนี้

ออกจําหนาย โดยใชช่ือทางการคาวา "เคลเน็กซ" (Kelnac) ใชรักษาแผลในกระเพาะและลําไส 

 ในป 2529 บริษัทไดสรางโรงงานอบใบเปลานอย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชอบใบ

แหงที่มีผลผลิตประมาณ 1,700 ตันตอป จากพื้นที่ปลูกประมาณ 7,000 ไร โดยมีเงินลงทุนสําหรับ 

"คาใชจายในการซื้อที่ดิน เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณในการเพาะปลูก แปลงเพาะชํา โรงงาน

อบแหง โรงงานอัดแทง เปนเงิน 58 ลานบาท" ตอมาไดสรางโรงงานสกัดสาร "เปลาโนทอล" โดยใช

สารทําละลาย เปนเงิน 120 ลานบาท  รวมทั้งสรางศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพทางพืช เพื่อ

ศึกษาขยายพันธุโดยวิธีเพาะเนื้อเยื่อแทนการใชพันธุเดิมจากปา ซึ่งใหผลผลิตซึ่งมีตัวยาต่ํา 
 ปจจุบันบริษัท ไทยซังเกียว จํากัดดําเนินกิจการผลิตสารสกัดจากเปลานอย เพื่อสงออก
ใหแกบริษัท ซังเกียว ที่ญี่ปุนนําไปผลิตยา Kelnac  การผลิตของบริษัทเริ่มจากการปลูกตนเปลานอย

ในที่ดินของบริษัทฯ เก็บใบสดมาตากและอบแหง แลวสกัดตัวยาจากใบแหงโดยใชสารทําละลาย 
บริษัทไมเปดเผยขอมูลดานปริมาณการผลิต แตประมาณวาจะผลิตไดประมาณ 1,700 ตันใบแหงจาก

พ้ืนที่ประมาณ 7,000 ไร  มีการจางคนงานเพื่อการปลูกและเก็บใบยาประมาณ 1,000 คน  บริษัท

ไมไดซื้อใบเปลานอยจากชาวบานโดยตรงเนื่องจากไมสามารถตรวจสอบคุณภาพได ทั้งนี้สารสกัดที่
ไดขายใหกับบริษัทแมที่ประเทศญี่ปุน  โดยตกลงทําการซื้อขายกันลวงหนาเปน ปๆ โดยบรษิัทแมจะ
นําสารสกัดที่ไดไปผลิตเปนยาเคลเน็กซ ตลาดของยา Kelnac อยูที่ประเทศญี่ปุน ในประเทศไทยมียา

ชนิดนี้ผานทางบริษัทขายยาของนายอนันต เหลาพาณิชย เทานั้น เนื่องจากแมไมมีนโยบายที่จะขาย
ยานี้ในประเทศไทย จากรายงานของโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง เมื่อป 2528 ราคาของเคล

เน็กซขายในราคาเม็ดละ 30 บาท 



  

4.2.3 การถือหุนและผลกําไร 

 จากทะเบียนผูถือหุน บริษัทไทยซังเกียวมีผูถือหุนที่สําคัญ 2 ฝาย คือฝายไทย ไดแกนาย

อนันต เหลาพาณิชย และคณะ ถือหุน รอยละ 51 สวนทางฝายญี่ปุน ไดแกบริษัท ซังเกียว และชาว

ญี่ปุน ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

4.2.4 ขอวิจารณตองานศึกษาเรื่อง"เปลานอย กรณีศึกษาเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพ" 

 งานวิจัยของเลอสรรและคณะเรื่อง "รายงานโครงการศึกษากฏหมายที่เกี่ยวของในการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน : การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบงปน

ผลประโยชน" โดยรวมเปนงานศึกษาเพื่อนําเสนอแนวทางนโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพที่นาสนใจและมีประโยชนเปนอยางมาก ผูวิจัยเห็นดวยกับขอเสนอและขอสรุปใน
งานวิจัยดังกลาวเปนสวนใหญ และเห็นวาควรที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของพึงนําไปใช
ประโยชนโดยเร็ว  
 อยางไรก็ตามรายงานการศึกษาในบทที่สี่ เรื่อง "เปลานอย กรณีศึกษาเรื่องการเขาถึงและ

การแบงปนผมประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ" ยังไมอาจถือไดวาเปนงานศึกษาที่รอบดาน

ครอบคลุมเพียงพอที่จะสรุปไดวา  "เมื่อพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตรเปนหลักพบวา ในดานธุรกิจ 

การผลิตเปลานอยเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูง และเมื่อพิจารณาในเชงิเศรษฐศาสตรเห็นได
วา มูลคาเพิ่มตอไรจากกิจกรรมดังกลาวสูงกวาการใชพ้ืนที่อยางที่เคยเปนอยู คือการปลูกสับปะรด
หรือปลูกออยโรงงาน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการพัฒนาเปลานอยที่เปนมานี้ เปนประโยชนตอประเทศ
ไทยในเชิงเศรษฐศาสตร แตไมมีการแบงปนผลประโยชนกลับมายังชุมชน" (บทสรุปสําหรับ

ผูบริหาร ) 

 ในรายงานฉบับดังกลาวไดจําแนกใหเห็นรายละเอียดผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ
ดังตอไปนี้ 
 " ผลตอบแทนที่ประเทศไทยไดจากการพัฒนาเปลานอยโดยบริษัทไทยซังเกียวจํากัด มี

มูลคาปละประมาณ 160 ลานบาท ซึ่งเพิ่มจากการใชพ้ืนที่ผลิตสัปปะรดกระปองประมาณ 64 ลาน

บาท โดยที่เปนคาตอบแทนแรงงาน คาเสื่อมราคา และกําไรและภาษีตามที่แสดงในตารางที่ 4.3 

มูลคาเพิ่มจากการใชที่ดินในการเพาะปลูก 

 " ขอวิจารณที่วาประเทศไมไดอะไรเลยจากการพัฒนาเปลานอยเปนการวิจารณที่ไมมีการ

นําผลประโยชนทางออมมาคิด เชนการที่ประเทศไทยไดมูลคาเพิ่มจากการผลิตสารดังกลาวเปน
สินคาสงออก ประเทศไทยจึงไดประโยชนอยางนอย 3 ประการ คือ (1) รายไดของผูที่ทํางานกับ

บริษัท (2) กําไรของบริษัท ซึ่งสวนหนึ่งไดถายโอนใหแกรัฐในรูปของภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนที่

เหลือก็เปนสวนแบงของผูถือหุน ซึ่งเปนฝายไทย 51%  (3) เงินตราตางประเทศที่ไดจากการสงออก

สารสกัดจากเปลานอย " 



 "มูลคาเพิ่มจากการใชที่ดินปลูกและแปรรูปเปลานอยมีคาถึงมากกวาสองหมื่นบาทตอไร 

สวนมูลคาเพิ่มตอไรที่ไดจากการปลูกและแปรรูปสับปะรดมีคานอยกวาคือ 13,688 บาท สวน

มูลคาเพิ่มจากการปลูกและแปรรูปออยนั้นมีคาเพียง 5,024 บาท (ตามตารางที่ 4.5) ดังนั้น การใช

ที่ดินเพื่อการปลูกเปลานอยและการแปรรูปอยางที่ทําอยูจึงใหผลตอบแทนสูงกวาการใชที่ดินเพื่อการ
ปลูกออยหรือสับปะรดอยางที่ทําอยูกอน" 

 " การที่บริษัทซังเกียวไดรับสิทธิบัตรในกรรมวิธี 1 กรรมวิธีในการสกัดตัวยาเปลาโนทอล

ไมเปนอุปสรรคตอการใชเปลานอยเปนสมุนไพรพื้นบาน นอกจากนี้ยังกระตุนใหมีการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวของกับเปลานอยตอไป ดังมีตัวอยางที่เห็นได 2 กรณีดวยกัน คือ 

 กรณีที่ 1 การวิจัยเรื่อง กรรมวิธีสกัดและแยกสารเปลาโนทอลใหบริสุทธิ์ ซึ่งดําเนินการ

โดยรองศาสตราจารยนลิน นิลอุบล และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุ
ศาสตร โดยที่ดําเนินการในชวง พ.ศ. 2521-2532 และไดรับรางวัลจากสภาวิจัยแหงชาติในป พ.ศ. 

2537 ปจจุบันกระบวนการนี้ไดรับสิทธิบัตรที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีการตกลงทํา

สัญญากับภาคเอกชนในประเทศที่จะรวมกันพัฒนาตั้งแตวัตถุดิบขึ้นมา 
 กรณีที่ 2 มีการวิจัยโดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนวิจัย ไดคนพบกระบวนการ

ผลิตสารเปลาโนทอลโดยใชเอนไซม มีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรผลการคนพบนี้ ในป 2541 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาการวิจัยที่เกี่ยวของกับเปลานอยยังสามารถดําเนินการ
ตอไปไดโดยอิสระจากเจาของสิทธิบัตรเดิม แตหากจะมีการนํากระบวนการเหลานี้ไปผลิตสารเปลา
โนทอลจําหนายในประเทศญี่ปุน หรือประเทศอื่นที่บริษัท ซังเกียว ไดขอรับสิทธิบัตรในสารเปลาโน
ทอลไว จะตองมีขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญากับบริษัท ซังเกียว ยกเวนการจําหนายในประเทศ
ซึ่งไมใหการคุมครองสารเปลาโนทอล เชนประเทศไทย "  

 อยางไรก็ตามผลเสียประการสําคัญที่เลอสรร และคณะเห็นก็คือ ขอสังเกตเรื่องความ
ไดเปรียบเสียเปรียบในเรื่องของเปลานอย ระหวางฝายไทยกับฝายญี่ปุน จําเปนตองศึกษาจากขอมูล
เชิงปริยาย แตจากขอมูลที่ได เงินลงทุนเปนเงินกูจากญี่ปุน ไมใชเงินที่ไดจากการระดมทุน
ภายในประเทศ เทคโนโลยีที่ใชสวนหนึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตในประเทศไทย เชนการคัดเลือก
พันธุที่มีสารตัวยาสูง ไปจนถึงการสกัดสารตัวยาขั้นตน หากนักวิจัยของรัฐ ไดมีโอกาสรวมอยูใน
โครงการดังกลาวก็อาจถือไดวามีการถายทอดเทคโนโลยีขึ้นบางในสวนที่ไมใชหัวใจของ
กระบวนการผลิตสารเปลาโนทอล แตในสภาพจริงมีนักวิจัยไทยทํางานใหบริษัทอยูจํานวนไมมาก 
และไมมีการถายทอดออกมานอกบริษัท และหากพิจารณาวาการพัฒนาขั้นตอไปของยานี้กระทําที่
ญี่ปุน ก็ยิ่งไมมีโอกาสในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี 
 กลาวโดยรวม งานวิจัยของเลอสรรดูเหมือนเปนงานเขียนแรกๆของชาวไทยที่มองกรณี
เรื่องเปลานอยในแงบวกมากกวาแงลบ และมีความโนมเอียงที่จะมองวาทัศนคติในแงลบตอการผลิต
เปลานอยของบริษัทไทยซังเกียวนั้นเกิดขึ้นจาก " .การมีขอมูลไมครบถวน และทางผูประกอบการเอง

ก็ไมไดใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูล แตใชวิธีเพิกเฉยตอคําวิจารณจนทําใหเกิดความเขาใจผิด
วาประเทศไทยไมสนับสนุนการที่จะสรางความรวมมือกับตางประเทศในการศึกษาวิจัยเพื่อการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ " 



 นี่เปนทัศนคติของนักวิชาการเศรษฐศาสตรกระแสหลักสวนใหญโดยแทที่มองวาการ
ลงทุนจากตางประเทศและความรวมมือในการวิจัยกับตางประเทศนํามาซึ่งผลประโยชนตอประเทศ
มากกวาผลในแงลบ แมงานวิจัยยอยที่วาดวยเปลานอยจะอางวาเปน "รายงานทางเศรษฐศาสตรเปน

หลัก" แตในรายงานสวนดังกลาว ยังไดสะทอนใหเห็นแงมุมทัศนคติและวิธีการมองที่โนมเอียงบาง

ประการดังตอไปนี้ 
 1) งานศึกษานี้ไดใชขอมลูที่เปนงานเขียนของ ชนะ พรหมเดช ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อป 2538 เปน

หลักโดยมิไดตรวจสอบกับขอมูลอื่นๆ  นักวิจัยเช่ือขอมูลที่ไดมาจากฝายญี่ปุนเปนหลักเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการคนหาเปลานอยวาเกิดขึ้นจากความตองการเทียบเคียงกับขอมูลการคนพบทางเคมี
ของนักวิจัยของบริษัทซังเกียวจากญี่ปุนเปนสาเหตุสําคัญ และนําไปสูการสรุปผลวาการศึกษาเรื่อง
เปลานอยมิไดใชภูมิปญญาทองถิ่นของไทยแตประการใด 

 ผูวิจัยมีความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหและการใชขอมูลดังกลาววา 
 - ผูเลาเรื่องคนดังกลาว เปนผูที่มีสวนไดเสียกับบริษัทไทยซังเกียวในฐานะที่เปนหนึ่งใน

ทีมสํารวจเรื่องเปลานอยในชวงเวลาดังกลาว และปจจุบันเขายังคงไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
จากบริษัทซังเกียว ประเทศญี่ปุน ขอเขียนและขอมูลในเอกสารดังกลาวควรจะถูกตรวจสอบกอน 
มากกวาจะถูกใชเปนเอกสารอางอิงที่ปราศจากการตรวจสอบใดๆดังที่เปนอยู 
 - เลอสรรและคณะ ไดใชขอมูลจากเอกสารตํารายาที่มีการตีพิมพเกี่ยวกับเรื่องเปลานอย 

และสรุปวาคุณสมบัติการรักษาโรคกระเพาะอาหารไมมีอยูในสารบบภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
ของไทย นี่เปนการตีความจากความเขาใจของผูวิจัยที่ไมไดเขาใจเรื่องภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
ของไทย ทั้งนี้เนื่องจากตํารายาแผนโบราณมิไดใชคําวาโรคกระเพาะอาหารตรงๆแตจะใชคําอื่นๆที่
หมายความรวมถึงโรคกระเพาะอาหาร 

 - อยางไรก็ตาม การสงตัวอยางสมุนไพรไทยหลายรอยชนิดของนายอนันต เหลาวาณิชย

เพื่อใหซังเกียวตรวจสอบที่ประเทศญี่ปุน ปฏิเสธไมไดวาไมไดใชความรูจากความรูพ้ืนบาน 
เนื่องจากหากบริษัทตองการตรวจสอบพืชที่มีคุณสมบัติเคมีดังที่บริษัทตองการจริงโดยไมอาศัย
ฐานความรูจากหมอพื้นบานเลย ญี่ปุนอาจตองการตัวอยางในการตรวจสอบเปนหมื่นชนิดจึงจะมี
โอกาสพบพืชที่ตนเองตองการ  
 2) การสรุปวา  "การพัฒนาเปลานอยที่เปนมานี้ เปนประโยชนตอประเทศไทยในเชิง

เศรษฐศาสตร" ของคณะ ช้ีใหเห็นวาผูวิจัยไดขอสรุปดังกลาวจากการใชแงมุมทางเศรษฐศาสตรใน

แงมุมแคบๆ กลาวคือไดใชขอมูลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการปลูกเปลานอยกับการปลูกพืช
เชนสับปะรดและออยโรงงาน และมองสิ่งที่สังคมไทยไดรับจากรายไดจากการจางงาน ผูถือหุนฝาย
ไทย การเสียภาษี และเฉพาะเงินตราจากการสงออกสารสกัด เปนหลัก  นี่เปนตัวอยางจากการใช
เศรษฐศาสตรในแงมุมแคบๆซึ่งในที่สุดแลวเปนการสนับสนุนตอระบบเศรษฐกิจกระแสหลักของ
ไทยที่เนนการลงทุนจากตางชาติ และพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางชาติ  
 ในทัศนะของผูวิจัยเราอาจสามารถใชเศรษฐศาสตรมาพิจารณาปญหาเรื่องเปลานอยในเชิง
รุกได ยกตัวอยางเชนการศึกษาเปรียบเทียบรายไดจากสังคมไทยควรจะไดรับในกรณีการตั้งบริษัท
ไทยซังเกียวกับในกรณีที่เราสามารถพัฒนาพัฒนายาแผนปจจุบันจากเปลานอยไดเองโดยไมตอง
พ่ึงพาเทคโนโลยีจากบริษัทซังเกียวจากประเทศญี่ปุนน  เปนตน 



 3) ผูวิจัยเห็นขัดแยงกับเลอสรรและคณะที่สรุปวา " การที่บริษัทซังเกียวไดรับสิทธิบัตรใน

กรรมวิธี 1 กรรมวิธีในการสกัดตัวยาเปลาโนทอลไมเปนอุปสรรคตอการใชเปลานอยเปนสมุนไพร

พ้ืนบาน นอกจากนี้ยังกระตุนใหมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับเปลานอยตอไป "  

 - ประการแรก องคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปลานอย

มิไดสนใจประเด็นวาการไดรับสิทธิบัตรในกรรมวิธีการสกัดเปนอปุสรรคตอการใชเปลานอยเปน
สมุนไพรพื้นบาน แตเห็นวาการที่บริษัทดังกลาวไดสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิต และสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑในตัวสารเปลาโนทอล ซึ่งมีที่มาจากพันธุกรรมและภูมิปญญาของไทยนั้นเปนการขโมย
ภูมิปญญาพื้นบานและเปนการปดกั้นการวิจัยและพัฒนาของไทย แทที่จริงแลวกระแสเรียกรองใน
กรณีเปลานอยดังกลาวนี่เองที่เปนสวนหนึ่งที่ประสานกับเสียงเรียกรองในสิทธิของชุมชนทองถิ่นทั่ว
โลกที่ทําใหมีขอตกลงระหวางประเทศไดบรรจุหลักการเกี่ยวกับเรื่องการแบงปนผลประโยชนอยาง
เทาเทียมเกิดขึ้นทั้งในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและเวทีอื่นๆ 

 - ประการที่สอง ผูวิจัยไมเห็นดวยกับเลอสรรและคณะที่เห็นวา การใหสิทธิบัตรแกบริษัท

ซังเกียวเปนการกระตุนการวิจัยเรื่องเปลานอยในประเทศไทย การวิจัยเรื่องเปลานอยมิไดเกิดขึ้น
เนื่องจากการนําเอากรรมวิธีของบรษิัทซังเกียวที่จดสิทธิบัตรเอาไวมาพัฒนา แตเปนการใชกรรมวิธี
อื่นๆในการสกัด การใหสิทธิบัตรทั้งกรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑตางหากที่ที่ปดกั้นมิให
นักวิจัยไทยสามารถพัฒนากรรมวิธีและผลิตภัณฑที่เขาจดสิทธิบัตรเอาไว  คํากลาวที่วาการให
สิทธิบัตรแกบริษัทซังเกียวเปนการกระตุนการวิจัยเรื่องเปลานอยในประเทศไทย ไมแตกตางใดๆจาก
คําพูดที่วา "ยอมเสียดินแดนบางสวนของชาติเพื่อรวมใจคนในชาติใหปกปองดินแดนสวนที่เหลือ"

นั่นเอง 
 แทที่จริงแลวการที่กฏหมายสิทธิบัตรในอดีตของไทยหามมิใหมีการจดสิทธิบัตรใน
ผลิตภัณฑยา และหามการจดสิทธิบัตรในสารสกัดจากพืชตางหาก ที่ทําใหนักวิจัยไทยสามารถใช
กรรมวิธีอื่นๆมาผลิตเปลาโนทอลเพื่อใชในประเทศไทยได เนื่องจากซังเกียวไมสามารถจดสิทธิบัตร
สารเปลาโนทอลในประเทศไทย ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ไมอาจผลิตสารเปลาโนทอลในประเทศซึ่ง
บริษัทญี่ปุนไปจดสิทธิบัตรสารเปลาโนทอลไวแลว 

 ในทางกลับกัน ผูวิจัยอยากจะกลาววากระแสการปกปองทรัพยากรและภูมิปญญาของชาติ
จากการกระทําของตางชาติตางหากที่ปลุกกระตุนใหเกิดการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้น ในหลาย
กรณีการตอตานระบบสิทธิบัตรที่ผลักดันโดยประเทศอุตสาหกรรม เชน การตอตานสิทธิบัตรยา การ
ตอตานสิทธิบัตรในผลิตภัณฑยา การตอตานสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต เปนตน ที่ทําใหเรามีชองวาง
ในทางกฏหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเราไดบาง 
 

 

4.3 กรณีมูลนิธิชีววิทยาชาติพันธ 

 4.3.1 ความเปนมา  

 มูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุ (Foundation for Ethnobiology) ไดถูกจัดตั้งและจดทะเบียนเปน

มูลนิธิเพื่อการกุศลในป 2531 ที่ออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ โดย ดร.คอนราด โกรินสกี้ (Conrad 

Gorinsky) เปนประธานมูลนิธิ  มี ดร. บรูซ ดาโควสกี้ ไดมาเปนผูอํานวยการมลูนิธิ เมื่อป 2534 



 กิจกรรมของมูลนิธิคือการทําการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบานจากทั่วโลก 
ทั้งในแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย ทั้งนี้โดยมูลนิธิไดจัดตั้ง โดยมีบริษัท ฮัตตัน โมเลคูลาร ดี
เวลลอปเมนท จํากัด (ซึ่งมูลนิธิฯเปนเจาของแตเพียงผูเดียว) ทําหนาที่ดําเนินงานเสมือนโบรกเกอร

ในการทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัย  
 ที่ผานมา มูลนิธิฯเคยไดรับมอบหมายจากบริษัทบอดี้ชอบใหทําการวิจัยกับกลุมคน
พ้ืนเมืองและองคกรตางๆในประเทศเวเนซุเอลา  มูลนิธิอางวาการวิจัยของมูลนิธินั้นเปนการสงเสริม
ใหทุกสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งคนพื้นเมืองไดรับประโยชนจากการคนพบและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆเขาสูตลาด โดยมูลนิธิจะทําหนาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูล วิจัยและพัฒนา และ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับจากการศึกษาดังกลาว 
 

 4.3.2 การเริ่มตนในประเทศไทย 

 โครงการของมูลนิธิในประเทศไทยไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัทริชมอนเด (บางกอก) 

จํากัด โดยเริ่มตนเปนครั้งแรกในป 2538 ภายใตช่ือ "การริเริ่มของริชมอนเดเกี่ยวกับชีววิทยาชาติ

พันธุในประเทศไทย (Riche Monde Initiative for Ethnobiology in Thailand) โดยมี ดร.บรูซ 

ดาโควสกี ผูอํานวยการมูลนิธิเปนผูอํานวยการโครงการ มี นายอเล็กซานเดอร จอหน ไนดรอฟ อดีต
อาสาสมัครตางประเทศที่ทํางานใหกับองคกรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ เปนผูจัดการโครงการ โดย
ใชงบประมาณปแรก 91,400 ปอนด หรือ 4,021,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) 

 จากเอกสารของโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ " รักษาความรูดั้งเดิมสําหรับชาว- 

กระเหรี่ยงและชาวไทย เก็บบันทึกตัวยาสมุนไพรพื้นบานแผนโบราณที่ใชในกลุมชนชาว- 

เขาเผากระเหรี่ยงทางภาคเหนือของไทย และศึกษาหาความเปนไปไดในการเลือกสมุนไพรที่จะ
นําไปวิเคราะห หรือพัฒนาเปนตัวยาตอไป ทั้งนี้โดยขอมูลที่ไดรับเปดบริการใหแกบุคคลทั่วไปไดใช
ประโยชนไมวาจะเปนชาติใด"  

 ในการดําเนินการโครงการดังกลาวในทางปฏิบัติมูลนิธิอางวาจะรวมมืออยางใกลชิดกับ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเมื่อโครงการสิ้นสุดลงมหาวิทยาลัยจะ
ไดรับตัวอยางสมุนไพรที่จัดเก็บไวที่หอพรรณไมของภาควิชาชีววิทยา ไดรับครุภัณฑทุกช้ินของ
โครงการยกเวนรถไครสเลอรซึ่งจะตองสงคืนใหบริษัท และไดรับสําเนาดิสกบันทึกขอมูลมี "ดร.สตี

เฟน อีเลียต" เปนผูควบคุม 

 โครงการจะดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ระหวางเดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 
2538 

และระยะยที่สอง  ระหวางเดือนมกราคม 2539 - เดือนธันวาคม 2541 ทั้งนี้จะมีการดําเนินการ

ตามลําดับดังนี้คือ  
 1) จะรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานตางๆจากหองสมุดตางๆในกรุงเทพและเชียงใหม 

 2)เก็บขอมูลจริงในพื้นที่วิจัยคือ ชุมชนชาวกระเหรี่ยงเผาสะกาจํานวน 5 หมูบาน หมูบาน

ละ 30คน รวม  150 คน (ผูสูงอายุในหมูบาน, ผูประกอบพิธีกรรม, หมอยาพื้นบาน) ซึ่งตองเปน

หมูบานหางไกลจากพื้นที่ชนบทที่ไดรบัการพัฒนาแลว, ปราศจากแรงอิทธิพลภายนอก, มี



สภาพแวดลอมเปนปา ฯลฯ โดยพืชที่ใชผลิตยาจะถูกถายภาพในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ถายแยกภาพเดี่ยว   
 3) ก็จะจัดพิมพหนังสือบันทึกขอมูลที่ไดรับไวใน 3 ภาษาคือ ภาษากะเหรี่ยง, ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

 4.3.3 หนังสือสัญญา 

 ชาวบานที่ถูกสัมภาษณจะไดรับคาตอบแทนวัยละ 100 บาท และตองลงนามในสัญญาที่มี

เนื้อหาดังตอไปน้ี 
 

 ถึงผูอาวุโส และชนชาวปาเกอญอ หมูบาน……………อําเภอ…………………

จังหวัด……………………… 

 เราทํางานวิชาการดานที่เรียกวาชีววิทยาชาติพันธุ(Ethnonobiology)งานเรงดวนนี้มี

เปาหมายที่การบันทึก พัฒนา และปกปองภูมิปญญาทางดานสิ่งแวดลอมของชนเผาพื้นเมืองและชาว
ชนบททั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้ ทําให
ตํารับตําราที่เกี่ยวกับเรื่องราวของโลกธรรมชาติสูญหายไปทุกขณะ 

 จากการที่เราไดพบปะพูดคุยกัน ทานก็ไดรับทราบแลววาเรากําลังเริ่มตนทํางานวิจัยใน
ประเทศไทย โดยการทําการศึกษาพืชสมุนไพร และยาแผนโบราณ(Medicinal plants and herbal 

remeies)จากพวกทานชาวปาเกอญอ เรามีความประสงคที่จะทํางานในหมูบานของทาน โดยอาศัย

การสนับสนุนจากหมอยาพื้นบานที่ยังคงทํานาโดยน้ําฝน รวมกับการทําไรหมุนเวียน ตลอดจนอยู
ใกลผืนปาอันอุดมสมบูรณ 
 งานวิจัยของเราไดรับการสนับสนุนดานการเงินการทํางานสนามในปแรกจากบริษัท ริ
ชมอนเด (บางกอก) จํากัด(ประเทศไทย) โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนตออีก 2 ป 

หากผลการศึกษาที่ไดรับมีคาควรแกการกลับมาศึกษาเพิ่มเติม ผูอํานวยการโครงการคือ ดร.บรูซ 

ดาโควสกี จากมูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุ ประเทศอังกฤษ ในฐานะผูจัดการโครงการผมจะเปนผูที่
ติดตอกับพวกทาน ฉะนั้นขอใหทานสบายใจที่จะพูดคุยกับผมถึงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น 
ตลอดจนเรื่องที่ทานวิตกกังวล 

 การลงนามในสัญญาฉบับนี้แสดงวาทานตกลงใจที่จะอนุญาตใหเราทํางานกับชาวบานของ
ทานบนแผนดินของทาน และไดรับสิทธิในการศึกษาความรูความเขาใจเรื่องของสิ่งแวดลอม ทั้งที่
เปนความรูทั่วไป และความรูของผูที่ชํานาญพิเศษในวัฒนธรรมของทาน 

 เราขอสัญญาที่จะปกปองความรูของทานอยางเต็มความสามารถ หวังเปนอยางยิ่งวาจะได
ทํางานวิจัยเรื่องสําคัญนี้ในหมูบานของทาน 

     ลงช่ือ…………………… 

ผูนําชุมชน 

ลงช่ือ………………….. 

นายอเล็กซานเดอร จอหน ไนดรอฟ  
(ผูจัดการโครงการ)  



 

 4.3.4 เงื่อนงําของโครงการ 

 จากการวิเคราะหของมูลนิธินอรธเน็ตซึ่งเปนเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ 
พบวาโครงการนี้มีเงื่อนงําหลายประการกลาวคือ 

 - โครงการไดอางวามีที่ปรึกษาหรือไดปรึกษาบุคคลในองคกรพัฒนาเอกชนหลายคน เชน 

คุณรสนา โตสิตระกูล จากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง แมแตมูลนิธินอรธเน็ต เองเปนตน 
ทั้งๆที่บุคคลและองคกรเหลานั้นไมไดรับรูการดําเนินการในโครงการดังกลาวแตประการใด  
 - ผูที่เกี่ยวของกับโครงการ ยอมรับวาโครงการดังกลาวไมไดผานสภาวิจัยแหงชาติ

เนื่องจากตองการความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาว
ตางประเทศทําการวิจัยในประเทศไทยป 2525 ของสภาวิจัยแหงชาติระบุไวนั้นตองมีเงื่อนไขหลาย

ประการ กลาวคือ 1) ตองรวมงานกับนักวิชาการไทย  2) ตองแจงกําหนดการลวงหนา 3 เดือน กอน

เดินทางเขาทํางานวิจัย  3) สภาวิจัยฯจะรวมพิจารณาโครงการที่ชาวตางชาติเสนอกับหนวยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวของเชน กรมปาไม เปนตน  4) ระหวางทําการวิจัยตองรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน  และ 

5) ตองมีการสงผลการวิจัยที่สมบูรณ 3 ชุดใหแกสภาวิจัยฯ, สํานักหอสมุดแหงชาติ,และฝายนักวิจัย

ชาวตางชาติ 
 - โครงการอางวาขอมลูทั้งหลายจะเปนประโยชนตอคนทั่วไป แตเอกสารสัญญาของ

โครงการที่ใหผูนําชุมชนกลับระบุใหโครงการเปนผู "ไดรับสิทธิในการศึกษาความรูความเขาใจเรื่อง

ของสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนความรูทั่วไป และความรูของผูที่ชํานาญพิเศษในวัฒนธรรมของทาน" และ

มีเอกสารของโครงการที่ระบุวา บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด เปนเจาของลิขสิทธิ์เอกสารที่

บันทึกขอมูลของโครงการ เปนตน 

 - เงื่อนงําประการสําคัญก็คือ Conrad Gorinsky ประธานมูลนิธิซึ่งระบุวาไมแสวงหากําไร

นี้กลับนํางานวิจัยที่เขาทําในอเมซอนไปยื่นขอรับสิทธิบัตรในหลายๆประเทศ โดยสิทธิบัตรที่ไดรับ
อนุมัติแลวคือผลิตภัณฑยาที่สังเคราะหจากพืชในอเมซอนสองชนิดช่ือ  Cunaniol (EP 610059) 

และ and Rupununine (EP 610060) 

 คูนานิโอลไดมาจากพืชช่ือ barbasco (Clibadium sylvestre) ซึ่งปลูกโดยคนพื้นเมือง

ในอะเมซอนเปนพืชมีพิษที่ใชสําหรับสัตว โดยระหวางทศวรรษที่ 1950s -1960s ประเทศในยโุรป

ไดนําเขาพืชชนิดนี้สําหรับกําจัดศัตรูพืช สวน รูพูนูนีนนั้นเปนสารที่สกัดมาจากผล(nut)ของตน 

Ocotea rodiei ของชาวกายานาในอะเมซอน คอนราดอางในเอกสารขอรับสิทธิบตัรของเขาวาสาร

สกัดทั้งสองชนิดนั้นสามารถใชในการรักษาแผลฟกช้ํา โรคประสาท และควบคุมเนื้องอก เปนตน 

ช่ือของสารทั้งสองชนิดที่ใชขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรก็มาจากภาษาของคนทองถิ่น โดย "Cunaniol" เปน

ช่ือภาษาของชาวพื้นเมืองในบราซิลที่เรียกพืช C. sylvestre  วา "cunani"  สวน "Rupununine" ก็มา

จากชื่อของชาว Rupununi ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของเมือง Boa Vista ในประเทศบราซิล 

เมื่อเร็วๆนี้ Gorinsky ไดรวมลงทุนกับบริษัท Greenlight Communications แหงแคนาดา จัดตั้ง

บริษัทช่ือ "BioLink, Ltd." เพื่อผลิตและจําหนายสารสกัดจากพืชที่เขาจดสิทธิบัตร และมีแผนจะขาย



กรรมสิทธิ์ที่ไดจากพืชในอะเมซอนแกบริษัท Zeneca และ Glaxo ซึ่งเปนยักษใหญดานยาใน

ปจจุบัน 

 จากรายงานของ RAFI แมแตบริษัทแมของริชมอนเดซึ่งก็คือ Moet Hennessey Louis 

Vuitton ก็มีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการการปรับปรุงพันธุพืชและเครื่องสําอางซึ่งอาจเกี่ยวของ

กับผลงานวิจัยที่ทําในประเทศไทยไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
 

4.4 กรณีขาวหอมมะลิและขาวบัสมาติ 
 

 ขาวหอมมะลิและขาวบัสมาติเปนพันธุขาวหอมพันธุดีที่เปนที่นิยมกันทั่ว ทั้งๆที่เปนพันธุ
ขาวซึ่งพัฒนาโดยเกษตรกรพื้นบานจากทั้งสองประเทศนั้นเอง 
ขาวหอมดอกมะลิเปนพันธุขาวที่สงออกมากที่สุดในโลก กลาวคือสงออกประมาณ  20 - 25 % ของ

ยอดการสงออกขาวไทยทั้งหมด โดยปกติประเทศไทยสงออกขาวประมาณ  4-5  ลานตันตอป แต

เมื่อป 2540 ที่ผานมาประเทศไทยสงออกขาวสูงถึง 5.3  ลานตัน และตัวเลขการสงออกในป 2541 

จะสูงถึง 6 ลานตน นั่นหมายถึงวายอดสงออกขาวหอมมะลิจะสูงกวาหนึ่งลานตัน เฉพาะมณฑล

กวางตุงของจีนเพียงมณฑลเดียวตองการซื้อขาวหอมมะลิจากไทยถึง 4 ลานตัน  อีกทั้งยังมีความ

ตองการซื้อจากประเทศอื่นๆ เชน ฮองกง ตะวันออกไกล อเมริกา และที่อื่นๆ อีกมาก  ตลาดของขาว
หอมมะลิไทยในสหรัฐอเมริกาสูงประมาณ 200,000 ตันตอป หรือสูงกวาตลาดของขาวบัสมาติใน

ประเทศนั้น 4 เทาตัว 

 

 ขาวหอมมะ ลิมีถูกบันทึกเปนครั้งแรกวา นํามาจากบานแหลมประดู  อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปปลูกที่บางคลาเมื่อป 2488  และเมื่อกรมการขาวมีโครงการปรับปรุงพันธุ

ขาวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดมีการรวบรวมขาวขาวดอกมะลิมาทั้งสิ้น 199 รวง โดยรวบรวม

มาจากอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมการขาวไดนําพันธุขาวดังกลาวไปปลูกและปรากฏวา
ขาวขาวดอกมะลิรวงที่ 105 เปนสายพันธุ� ที่ดีที่สุดในเรื่องความหอมและคุณภาพของเมล็ด  จึงได

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกในป 2502 ทั้งนี้โดยใชช่ืออยางเปนทางการวา "ขาวขาวดอกมะลิ 105"  

 เมื่อมีการต้ังสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute)  ขึ้นที่

ประเทศฟลิปปนสในป 2503 ทางการไทยโดยกรมการขาวไดสงสายพันธุขาวของไทยจํานวนหนึ่ง

เพื่อใชในกิจการการปรับปรุงพันธุของที่นั่น โดยสงขาวไปหนึ่งปหลังจากการกอต้ังสถาบันวิจัยขาว 
หรือเมื่อป 2504 โดยขาวขาวดอกมะลิเปนตัวอยางที่ 850 

 ปจจุบันขาวขาวดอกมะลิถูกสงออกไปผสมกับสายพันธุตางๆอยางกวางขวางมากกวา 
1480 สายพันธุ และธนาคารรวบรวมพันธุพืชที่อี่รี่สงออกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิใหกับประเทศ

ตางๆมากกวา 22 ประเทศทั่วโลก โดยขาวพันธุผสมของขาวดอกมะลิที่เปนที่รูจักกันทั่วไปคือ IR 

841 ซึ่งเปนลูกผสมระหวาง IR 262 กับขาวดอกมะลิ 105 สหรัฐอเมริกาปลูกพันธุนี้ภายใตช่ือ 

Jasmine 85 จีนใชช่ือวา Zhong Yin 85 อินโดนีเซียใชช่ือวา Bengawan Solo ใชช่ือวา BR1 ใน

บรูไน ใชช่ือ IR 841 ในอารเจนตินา และใชช่ือวา Empasac 104 ในบราซิล 



 พันธุขาวในประเทศกําลังพัฒนาเชนไทย อินเดีย ปากีสถาน ฯลฯ ถูกสงออกไปเก็บใน
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติและถูกแบงไปเก็บในธนาคารพันธุกรรมในสหรัฐอเมริกา(โดยเหตุผลเรื่อง

ความปลอดภัย) เนื่องจากฐานคติของนักวิชาการไทยที่เห็นวาทรัพยากรชีวภาพเปนสมบัติรวมของ

มวลมนุษยชาติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเรืองพันธุพืชในสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศเปน
การวิจัยเพื่อผลประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ตามภาพสะทอนการดําเนินงานของสถาบันวิจยั
ระหวางประเทศ และนโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของประเทศอุตสาหกรรมทําใหความเชื่อ
ดังกลาวถูกสั่นคลอนลง 
 

 4.4.1 การจดสิทธิบัตรพันธุขาวบัสมาติของบริษัทไรซเทคแหงสหรัฐอเมริกา 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2540 สํานักงานสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกาไดใหสิทธิบัตรแกบริษัท

ไรซเทค (RiceTech Inc.)ในขาวพันธุบัสมาติของอินเดีย โดยไรซเทคไดยื่นคํารองขอรับสิทธิบตัร

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 1994 และไดรับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1997  

หมายเลขสิทธิบัตรสหรัฐที่ 5663484 โดยสิทธิบัตรนั้นครอบคลุมถึงขาวบัสมาติสายพันธุใหม 

(novel rice lines) ตนขาว และเมล็ดขาว (plants and grains) ของขาวสายพันธุดังกลาว 

กระบวนการปรับปรุงพันธุขาว  (a method for breeding these lines)  และวิธีการใหมในการ

คัดเลือกคุณสมบัติของแปงและการหุง (a novel means for determining the cooking and starch 

properties of rice grains) และการใชวิธีการดังกลาวในการจําแนกสายพันธุขาวที่เปนที่ตองการ 
(its use in identifying desirable rice lines)  

 นอกจากนั้นบริษัทยังไดจดเครื่องหมายการคาของขาวบัสมาติใน 3 ช่ือคือ บัสมาติ

(Basmati) เท็กซมาติ(Texmati) และคัสมาติ(Kasmati) ไปพรอมๆกันดวย 

 การจดสิทธิบัตรในพันธุขาวบัสมาติของไรซเทคทําใหรัฐบาลอินเดีย องคกรพัฒนาเอกชน 
สมาคมผูสงออกขาว และชาวนาอินเดียเคลื่อนไหวตอตานทั้งตอบริษัทไรซเทคและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา โดยการเคลื่อนไหวที่สําคัญๆมีดังตอไปน้ี 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2541 กระทรวงพาณิชยของอินเดียยื่นเรื่องตอสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 

ใหถอนสิทธิบัตรดังกลาว 

 วันที่ 5 มีนาคม 2541 องคกรพัฒนาเอกชนของอินเดียยื่นคํารองตอศาลสูงของอินเดีย เพื่อ

เรงใหรัฐบาลตอสูในเรื่องนี้ โดยมีขอเสนอ 2 เรื่อง คือ 1. ยื่นคํารองตอองคการการคาโลก (WTO) ให

พิจารณาเรื่องนี้ 2. เสนอใหรัฐบาลอินเดียนําขอตกลงในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ที่รับรองสิทธิชุมชนในเรื่องพันธุกรรมมาใชเปนกรณีการตอสู  
 วันที่ 3 เมษายน 2541 ชาวนาอินเดียและองคกรตางๆ 17 องคกร ประมาณ 500 กวาคน   

ชุมนุมประทวงที่นิวเดลี   เรียกรองใหไรซเทคและรัฐบาลสหรัฐฯ ถอนสิทธิบัตรขาวบัสมาติ และ
เรียกรองใหรัฐบาลอินเดียรีบดําเนินการในเรื่องนี้ในทุกๆระดับ 

 ชาวอินเดียไมไดตอสูเรื่องนี้เฉพาะในอเมริกาเทานั้น แตไดทําการตอสูที่ประเทศกรีซและ
อังกฤษซึ่งอยูในยุโรปดวย ทั้งนี้เพราะยุโรปเปนตลาดใหญอันดับ 2 ของขาวบัสมาติ รองจาก

ตะวันออกกลาง 



 ที่กรีซ รัฐบาลอินเดียกดดันไมใหไรซเทคจดเครื่องหมายการคาที่ใชกับขาวบัสมาติอีก 2 

ช่ือ   คือ Texmati และ Kasmati จนในที่สุดรัฐบาลกรีซปฏิเสธที่จะใหไรซเทคจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาในชื่อการคาทั้งสองชื่อดังกลาว  
ที่ประเทศอังกฤษรัฐบาลอินเดียรวมกับสมาคมผูสงออกขาวของอินเดีย ที่เรียกวา All India Rice 

Exporters Association ยื่นฟองเรื่องนี้ตอศาล เพื่อดําเนินการทางแพงกับบริษทัไรซเทค ในที่สุดก็มี

การยอมความกันกอนที่ศาลจะมีการตัดสิน โดยไรซเทคตกลงยินยอมที่จะไมใชช่ือบัสมาติในขาวที่
เขาจะขายในอังกฤษ แตอินเดียตองจายคาบรรจุภัณฑซึ่งไรซเทคไดจัดพิมพไปแลว  รวมทั้งคาใชจาย
ในการศาล โดยไรซเทคจะไมสามารถขายขาวภายใตช่ือบัสมาติที่ตลาดอังกฤษเปนเวลาอยางนอย 5 

ป 
 

 4.4.2 ความเกี่ยวของของไรซเทคกับกรณีขาวขาวดอกมะลิของไทย 

 ในขณะที่ไรซเทคจดสิทธิบัตรขาวบัสมาติสายพันธุที่ผสมขึ้นใหมนั้น ไรซเทคยังไดขึ้น
ทะเบียนพันธุของขาวพันธุหนึ่งที่ช่ือ จัสมาติ (Jasmati)และไดจดเครื่องหมายการคาขาวพันธุนี้ไว

ดวยทั้งนี้โดยอางวาเปนขาวที่เหมือนขาวหอมมะลิไทยแตปลูกในเท็กซัส 

 จากการตรวจสอบโดยเอกสารของสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและจากการการตรวจสอบโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอของนักวิทยาศาสตรจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรยืนยันวาขาวจัสมาตินั้นมิไดเกี่ยวของใดๆกับขาวหอมมะลิของไทย ในแงนี้
การใชช่ือเครื่องหมายการคาวาาจัสมาติจึงเปนความจงใจที่ตองการหลอกลวงใหผูบริโภคเขาใจวา
ขาวพันธุดังกลาวเปนขาวหอมมะลิ (Jasmine) หรือเปนขาวที่มีสวนผสมของขาวหอมมะลิไทย

กับขาวบัสมาติของอินเดีย  
 การจดสิทธิบัตรในขาวบัสมาติ และการจดเครื่องหมายการคาจัสมาติคือเครื่องบงช้ีวาขาว
หอมมะลิของไทยเปนเปาหมายสําคัญของบริษัทตางชาติที่ตองการครอบครองทั้งพันธุกรรมและยึด
ครองตลาด ทั้งนี้เนื่องจากตลาดของขาวหอมมะลินั้นใหญที่สุดเมื่อเปรียเทียบกับพันธุขาวอื่นๆแมแต
ขาวบัสมาติก็ตามที  ดังเปนที่ทราบกันในแวดวงคาขาววาความตองการขาวหอมมะลิเฉพาะที่มนฑ
ลกวางตุงแหงเดียวนั้นก็สูงถึง 5 ลานตนตอป 

 นี่มิใชการหวาดระแวงจนเกินไปเนื่องจากขณะนี้มีสถาบันวิจัยการเกษตรในสหรัฐอเมริกา
และบริษัทตางๆในประเทศนั้นกําลังพัฒนาขาวจัสมีน 85 ใหไดใกลเคียงขาวหอมมะลิไทยอยูอยาง

ขมักเขมน ไรซเทคเองก็กําลังรวมมือกับสถาบันวิจัยขาวของจีนช่ือ Hunan Hybrid rice research  

center เพื่อพัฒนาพันธุขาวลูกผสมและทําตลาดขาวทั้งในตลาดในจีนและตลาดอื่นๆ ผานทางบริษัท

รวมลงทุนที่ช่ือ Yuan Longping Hybrid Rice International ขณะที่ก็มีขาวเมื่อเร็วๆนี้เองวาจีนเองก็

สนใจที่จะมาเชาพื้นที่ในภาคอีสานเพื่อปลูกขาวหอมมะลิ 
 ในระยะยาวหากมีการจดสิทธิบัตรในขาวหอมมะลิโดยบริษัทจากตางชาติ ผลกระทบจะ
เกิดขึ้นตอภาคเกษตรของไทยยิ่งกวากรณีการจดสิทธิบัตรในขาวบัสมาติเสียอีก เนื่องจากขาวหอม
มะลิของไทยนั้นปลูกโดยชาวนาไทยหลายลานคน อีกทั้งสวนใหญยังเปนชาวนายากจนในภาคอีสาน
โดยเฉพาะในบริเวณทุงกุลารองไห 
 



 4.4.3 ความเคลื่อนไหวในประเทศไทย 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยไดเผยแพรบทความเรื่อง 

"ประชาชนไทยผนึกกําลังตอสู เพื่อปกปองขาวหอมดอกมะลิ" เปนครั้งแรก ประเด็นเกี่ยวกับบริษัท

ตางชาติพยายามครอบงําตลาดขาวหอมมะลิและพันธุขาวหอมมะลิเริ่มไดรับความสนใจจาก
สาธารณชน 

 วันที่ 30 เมษายน 2541 นายเนวิน ชิดชอบรัฐมนตรีขวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแถลงขาวตอตานความเคลื่อนไหวของตางชาติที่ตองการยึดครองขาวหอมมะลิของไทย 

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2541 หนังสือพิมพในประเทศไทยเผยแพรพระราชดํารัสของพระ

เจาอยูหัวที่พระราชทานตอกรรมการบริหารของอีรี่ถึงความหวงใยของพระองคที่มีตอกรณีการจด
สิทธิบัตรพันธุขาว และการจดเครื่องหมายการคา"จัสมาติ" โดยบริษัทในสหรัฐอเมริกา 

 วันที่ 23 กรกฏาคม 2541 ชาวนาไทยมากกวา 500 คนเคลื่อนไหวประทวงที่หนาสถานฑูต

สหรัฐอเมริกาเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐถอนเครื่องหมายการคาจัสมาติ และยุติความพยายามที่จะจด
สิทธบิัตรในพันธุขาวและพันธุพืชจากประเทศโลกที่สาม 

 ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของฝายตางๆเพื่อปกปองขาวหอมมะลิของไทย บทบาทของ
กระทรวงพาณิชยที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงกลับขาดความกระตือรือรนในเรื่องนี้อยางเห็นไดชัด 
กระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ลังเลใจในการฟองรองตอไรซเทคเพื่อใหถอน
เครื่องหมายการคาจัสมาติ โดยอางวาไมคุมคาใชจาย 
 

4.4.4 ขอเสนอเพื่อหาทางออกจากฝายตางๆกรณีขาวหอมมะลิ 
 

มาตรการระยะสั้น 
 

1. ให US PTO ถอนชื่อ JASMATI 

2. นํากรณีนี้เขาพิจารณาใน WTO 

3. จดเครื่องหมายการคา/ตรารับรอง 

4. จดเครื่องหมายการคาขาวที่พัฒนาโดย IRRI 

5. จดสิทธิบัตรยีนในขาวพื้นเมือง 

6. รวบรวมขึ้นทะเบียนพันธุไวกอน 

7. ออก MTA สําหรับหนวยงานที่ดูแลพันธุกรรมอยู 

มาตรการระยะปานกลาง 

8. ผลักดันกม.คุมครองพันธุพืช 

9. พัฒนากม.สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร  

10. ตรียมความพรอมเรื่องทบทวน 

มาตรการระยะยาว 

11. รวมกับประเทศอื่นๆผลักดันกม.นี้ใหเปนมติระหวางประเทศ  



12. ตานการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต 

 

 กลาวโดยสรุปขณะนี้ มาตรการที่ทุกฝายคอนขางเห็นรวมกันวาจําเปนตองทําสําหรับการ
แยงชิงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาของไทยก็คือ การออกกฏหมายคุมครองพันธุพืชที่ใหการ
คุมครองถึงพันธุพืชทองถิ่น ถึงแมวาในระยะแรกกฏหมายนี้จะมีผลเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แต
หากสามารถผลักดันใหประชาคมระหวางประเทศยอมรับไดมาตรการนี้ก็จะเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด
ในการปกปองประโยชนของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและประเทศ
โลกที่สามอื่นๆ 

 การรางกฏหมายคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร ก็อาจเปนเครื่องมือหนึ่งในการคุมครองภูมิ
ปญญาของทองถิ่นได แตขณะนี้รางกฏหมายดังกลาวกําลังอยูระหวางการราง และกระทรวงพาณิชย
ก็ยังมิไดเปดใหเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการรางกฏหมายอยูเชนเดิม ทั้งๆที่
วัตถุประสงคของกฏหมายนี้ควรจะตอบสนองตอการคุมครองภูมิปญญาของคนในทองถิ่นเปนสําคัญ 

 ที่จริงมีขอเสนอหลายประการที่เปนขอเสนอที่ควรกระทําแตยังขาดการดําเนินการโดย
ผูรับผิดชอบ เชนการกดดันหรือฟองรองใหสหรัฐอเมริกาและไรซเทคถอนชื่อจัสมาติออกจากชื่อ
เครื่องหมายการคา การออกระเบียบขอสัญญาเกี่ยวกับการยายถายทรัพยากรพันธุกรรม (MTA) การ

รวมกับอินเดียนํากรณีขาวหอมมะลิ/บัสมาติเขาพิจารณาในองคการคาโลก การเตรียมความพรอมเพื่อ

เจรจาตอรองใน TRIPs เปนตน 

 ขอเสนอที่ไมอาจแกปญหาไดคือ การออกตรารับรองขาวหอมมะลิไทย และการจด
เครื่องหมายการคานี้ในตลาดตางประเทศ ทั้งๆที่เราควรตอสูในหลักการที่วาขาวหอมมะลิและช่ือ
ขาวหอมมะลิหมายถึงขาวหอมมะลิจากประเทศไทยเทานั้น โดยอาจใชกฏหมายสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตรซึ่งมีอยูในยุโรปและกฏหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม (unfair 

competition law) ในสหรัฐอเมริกาเอง ซึ่งหามมิใหเอารัดเอาเปรียบประชาชนในทางการคา ซึ่ง

รวมถึงประเด็นการหลอกลวงเรื่องแหลงกําเนิดของสินคาดวย (จักรกฤษณ ควรพจน, 2541) ยิ่ง

ขอเสนอของอีรี่ที่ตองการใหจดเครื่องหมายการคาของขาวที่พัฒนาจากอีรี่ยิ่งเปนขอเสนอที่อาจสราง
ปญหาไดในที่สุดเนื่องจากจะมีคําถามตอไปอีกวาใครคือเจาของพันธุขาวที่พัฒนาจากของสถาบัน
ดังกลาวในเมื่อโครงสรางของสถาบันมิไดเปนโครงสรางที่มีตัวแทนของประชาชนในประเทศโลกที่
สามมีสวนรวมอยางแทจริง และในที่สุดแลวแนวความคิดนี้จะนําไปสูการออกกฏหมายอื่นๆเพื่อ
คุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ หรือแมแตสิทธบิัตรในพันธุขาวนั่นเอง 
 กลาวโดยสรุป ทาที่ของกระทรวงพาณิชยซึ่งนาจะเปนหนวยงานหลักที่ตองรับผิดชอบใน
กรณีนี้ยังไมชัดเจน เพราะเทาที่ผานมาบทบาทของกรมทรัพยสินทางปญญาเนนที่การปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของอุตสาหกรรม และดําเนินการออกกฏหมายตามพันธกรณีที่มีในองคการคา
โลกจากแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมเปนสําคัญ 

 ความเคลื่อนไหวในเรื่องขาวหอมมะลิที่เกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนา
เอกชน เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งสื่อมวลชน เปนสําคัญ การผลักดันใหมีการ
ดําเนินการตามขอเสนอตางๆนั้นในที่สุดแลว ตองกดดันและโนมนาวใหกระทรวงพาณิชยและกลุม
ผูนําในรัฐบาลเขามารับผิดชอบในเรื่องนี้มากกวาที่เปนอยู 



 

4.5 กรณีเช้ือรา/มหาวิทยาลัยพอรธสมัธ 

 

4.5.1 ความเปนมา  

 เมื่อป 1993 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งเปนหนึ่งในสามศูนย

เกี่ยวกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีของไทยที่สังกัด สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ไดติดตอขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยพอรสมัธ  แหงประเทศอังกฤษ โดยให

นักวิทยาศาสตรดานจุลชีพของมหาวิทยาลัยคอยดูแลและเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก
ของไทยสองคนที่กําลังศึกษาดานปริญญาเอกดานจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ทั้งนี้
โดยนักศึกษาทั้งสองคนดังกลาวไดรับทุนสนับการศึกษาขั้นปริญญาเอกดังกลาวสวนหนึ่งจากบริติช
เคานซิล และอีกสวนหนึ่งจากรัฐบาลไทย นักศึกษาทั้งสองใชเวลาครึ่งหนึ่งในการศึกษาที่ประเทศ
อังกฤษและใชเวลาอีกครึ่งหนึ่งสําหรับการศึกษาและการทําวิจัยในประเทศไทย ทั้งนี้โดยมีที่อาจารย
ที่ปรึกษาชื่อ ดร. กาเรธ  โจนส (Dr. Gareth Jones) เดินทางเขามาประเทศไทยเพื่อดูแลนักศึกษาทั้ง

สองและรวมกิจกรรมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติดวย (ขอมูลจากการ

สัมภาษณ นิเกล ไฮเวลโจนส - Dr. Nigel Hywel -Jones นักวิทยาศาสตรซึ่งปจจุบันทํางานอยูใน

ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และมีบทบาทสําคัญในการเรียกรองตัวอยางเชื้อรา
กลับคืนมาสูประเทศไทย )  

 ระหวางที่อยูในประเทศไทย ประมาณป 2536-2539  กาเรธ  โจนส (Dr. Gareth Jones) 

ไดตระเวณเก็บเชื้อราจํานวนประมาณ 200 สายพันธุในบริเวณปาชายเลนและชายฝงทะเลอันดามัน

ในบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ และฝงทะเลอาวไทยที่จังหวัดสงขลา เช้ือราหลายชนิดที่เก็บไดนั้นมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และมีความหลากหลายมาก เช้ือราบางชนิดแมจะเปนเชื้อราสายพันธุเดียวกัน
และเก็บจากแหลงเดียวกัน  แตอาจมีสารประกอบที่แตกตางกันเมื่อเก็บตางชวงเวลากัน เปนตน 

 อยางไรก็ตามระหวางชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยยังไมมีธนาคารที่ดีพอสําหรับการเก็บ
รวบรวมจุลินทรียแตอยางใด ตัวอยางเชื้อราจํานวน 200 สายพันธุจึงถูกสงไปเก็บไวที่มหาวิทยาลัย

พอรตสมัธในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยเขาใจรวมกันแตตนวาเมื่อใดที่ธนาคารเก็บรวบรวมพันธุจุลิ
นทรียของไทยแลวเสร็จและมีความพรอมพอ มหาวิทยาลัยพอรตสมัธจะตองแบงตัวอยางเชื้อรา
ดังกลาวมาเก็บไวในประเทศไทยดวย ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับความรวมมือทาง
วิชาการในขณะนั้น ซึ่งมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับการยายถายพันธุกรรรม (Matterial Transfer 

Agreement) แตอยางใด  

 ดร.นิเกล ไฮเวนโจนส นักวิทยาศาสตรอีกคนหนึ่งซึ่งปจจุบันทํางานอยูในศูนยพันธุวิศกร

รมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพลอนดอนไทม แหงอังกฤษวา  
" เรามีเพียงแตสัญญาสุภาพบุรุษกับมหาวิทยาลัยพอรตสมัธเทานั้น เราไมไดเขียนสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษร เพราะโดยปกติเราก็ปฏิบัติเชนนี้กันในแวดวงวิชาการ แตในกรณีนี้ดูเหมือนวาพวกเขา
จะใชกฏเกณฑที่ตางออกไป เรื่องนี้ทําใหเราตกใจกันมาก" 



 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดทําหนังสือรองขอคืนสายพันธุเช้ือ
ราดังกลาว แตไดรับการปฏิเสธจากผูบริหารของมหาวิทยาลัยพอรตสมัธ  คีธ ไวทลอว (Mr. Keith 

Whitelaw) ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจของมหาวิทยาลัยพอรตสมัธ ที่ใหเหตุผลแบบน้ําขุนๆเพ่ือฮุบ

สายพันธุเช้ือราทั้งหมดที่เก็บไดจากประเทศไทยวา  
" เช้ือราที่เก็บไวที่มหาวิทยาลัยของเรานั้น เปนตัวอยางเชื้อราที่เก็บมาจากสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลก    ซึ่ 

งรวมถึงจากประเทศไทยดวย และเก็บโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย
พอรตสมัธจึงมีสิทธิตามกฎหมายและเปนเจาของตัวอยางเชื้อราทุกชนิดที่เก็บรักษาไวใน
มหาวิทยาลัย"  

 คีธ ยังกลาวอางอีกดวยวามหาวิทยาลัยไดปรึกษาขอกฏหมายแลวและเชื่อวาการอางสิทธิ
ดังกลาวมิไดขัดแยงกับเจตนารมยของขอตกลงที่ริโอ วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  "ดังนั้นจึง

ไมมีคําถามใด ๆ ที่จะแยงไดวาสวนใดสวนหนึ่งของเชื้อราที่เก็บไวไมไดเปนของมหาวิทยาลัย" 

นิเกล เช่ือวาเชื้อราจากประเทศไทยดังกลาวจะมีสารสําคัญที่อาจใชเปนยารักษาโรคหลายชนิด เชน
เอดสและมะเร็ง ซึ่งหากเปนจริงก็หมายถึงวาเชื้อราเหลานั้นจะมีคุณคามหาศาลทางการแพทย และ
เปนไปไดวามหาวิทยาลัยพอรตสมัธ ซึ่งเปนสถาบันช้ันนําของโลกที่ศึกษาเชื้อราจากทะเลไดขายเชื้อ
ราดังกลาวแลวใหกับบริษัทยาขนาดใหญ จึงไมยอมสงคืนเชื้อราดังกลาวกลับประเทศไทย  ( " Give 

us back our precious fungi, Thais urge university " โดย Nick Nuttall  ตีพิมพใน London 

Times: 17 August 1998 ) 

  ทั้งนี้โดยขณะนี้มหาวิทยาลัพพอรธสมัธเองไดมีสัญญารวมกับบริษัทยักษใหญของอเมริกา 
"อเมริกันไซยานามิด"  เปนตน 

 

 4.5.2 ความสําคัญของเชื้อรา 

 ทุกวันนี้จุลินทรียรวมทั้งเชื้อราในประเทศโลกที่สามถูกเก็บไปศึกษาวิจัยเพื่อใชประโยชน
จากาบรรษัทขนาดใหญเปนจํานวนมาก โดยที่คนภายในประเทศไมรูตัว เนื่องจากจุลินทรียเปน
สิ่งมีชีวิตที่เล็กมากและอาศัยอยูในทุกที่ ผูเก็บรวบรวมตัวอยางดินมักจะไมไดระบุแหลงกาเนิด/แหลง

ที่มาของตัวอยางเหลานั้น และแมวาจะไดมีการนําสายพันธุจุลินทรียดังกลาวไปวิจัยเพื่อใชประโยชน
แลวสามารถนําไปจดสิทธิบัตรได ก็มักไมปรากฏวาไดมีการระบุที่มาของจุลินทรียเสียเปนสวนใหญ 
มีขอมูลของเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรที่ระบุที่มาของจุลินทรียนอยมาก แตถึงกระนั้นเราก็เห็น
ไดวาจุลินทรียที่ใชประโยชนในแวดวงอุตสาหกรรมชีวภาพนั้นไดมาจากประเทศโลกที่สามเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเขตรอนซึ่งมีความหลากหลายของจุลินทรียเปนจํานวน
มาก เนื่องจากอุหณภูมิและเงื่อนไขทางภูมิศาสตรที่ทําใหมีการเจริญเติบโตและมีความหลากหลายได
มากกวา 
 จากขอมูลที่มีอยูเราทราบแตเพียงวาบริษัทขนาดใหญหลายแหงมีกิจกรรมการเก็บตัวอยางจุ
ลินทรียอยู อาทิ เชน 

 - Merck บรรษทัยายักษใหญที่สุดในโลก ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรจุลินทรียที่รวบรวมไดจาก

ประเทศตางๆ 9 ประเทศ จุลนทรียเหลานี้มีประโยชนในการพัฒนายาหลายประเภท  



เชน ฮอรโมนเพศชาย, ยาฆาเชื้อรา, ยาปฏิชีวนะ และยาสาหรับใชรักษาสิว, อาการโรคประสาท, โรค

กระเพาะ/ลาไส และอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทสวนกลาง 

 - บริษัท Pfizer ไดเก็บรวบรวมตัวอยางเชื้อราและแบคทีเรียจาก 15 ประเทศ โดยตัวอยาง

เหลานั้นอยางนอย 30 ตัวอยางที่รับการจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลว 

 - บริษัท BristolะMyers ไดฝากให ATCC ชวยดูแลตัวอยางเชื้อจุลินทรีย 38 ตัวอยางที่เก็บ

รวบรวมไดจากตางประเทศและมีเช้ือจุลินทรียอยางนอย 1 ชนิดแลวที่ไดรับการจดสิทธิบัตร จาก

ขอมูลระบุวา บริษัทไดเก็บรวบรวมเชื้อราและแบคทีเรียจากตัวอยางดินจาก 15 ประเทศ 

 - ประเทศที่มีการศึกษา/รวบรวมเชื้อจุลินทรียคอนขางมากคือประเทศอินเดียและบราซิล 

บริษัทขนาดยักษใหญ 5 บริษัท (คือ Bristol-Myres, Pfizier, Groupe Lepetit, Lederle Labs และ 

Merck) ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรแบคทีเรีย 35 ชนิดที่เก็บรวบรวมไดจากประเทศอินเดียเพียงประเทศ

เดียว  
- American Type Culture Collection (ATCC) เองก็ไดรวบรวมจุลนทรียถึง 258 ตัวอยางจาก

ประเทศบราซิล  
( RAFI 1994, Conserving Indigeneous Knowledge : Integrating Two System of Innovation) 

  

 นอกเหนือจากนี้ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเก็บจุลินทรียยังเกี่ยวของกับภูมิปญญาพื้นบานอีก
ดวย ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยฟลอริดาไดยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเชื้อราจาก

บราซิลเพื่อใชสําหรับกําจัดมดคันไฟ ซึ่งเปนศัตรูพืชทางการเกษตร ทําลายพืชผลในอเมริกาเสียหาย
ปละหลายลานเหรียญ 

 เช้ือราดังกลาวนั้นไดมาจากภูมิปญญาของเกษตรกรชาวบราซิลซึ่งทราบกันโดยทั่วไปวามี 
"บางอยาง" ในดินที่ฆามดคันไฟได เปนตน 

 ชาวบานไทยก็เชนเดียวกันที่ไดใชประโยชนจากจุลินทรียในการแปรรูปอาหาร และใน
ตํารายาพื้นบาน เชนมกีารใชจุลินทรียจากตนไมบางชนิดเพื่อนําจุลินทรียจากตนไมดังกลาวมาทํา 
"แปงเชื้อ" สําหรับทําสุราพื้นเมือง มีการใชจุลินทรียจากเมล็ดขาวสําหรับการดองผักตางๆ  เปนตน 

 

  4.5.3 บทเรียนและแนวทางการตอสูกรณีเช้ือรา 

 กรณีปญหาการไมยอมสงคืนเชื้อราของมหาวิทยาลัยพอรธสมัธไดช้ีใหเห็นถึงปญหาและ
ขอจํากัดเกี่ยวกับนโยบายวาดวยทรัพยากรชีวภาพของไทยหลายประการ และจะเปนบทเรียนในการ
ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพหลายประการ ดังตอไปน้ี 

 1) ภาพสะทอนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และสถาบันตางๆกับภาคธุรกิจ และ

ความสัมพันธระหวางนักวิจัยกับบรรษัท 

 กรณีเช้ือรา/มหาวิทยาลัยพอรตสมัธ ไดสะทอนความเปนจริงเกี่ยวกับความสัมพันธใกลชิด

ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ ดังที่มหาวิทยาลัยนี้ไดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการเรื่องผลประโยชนและการทําสัญญาความรวมมือกับบรรษัทตางๆ ในแงนี้การสราง
ความสัมพันธทางวิชาการของสถาบันวิชาการในประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงความเปนจริงดังกลาว 



 ความรวมมือของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในตางประเทศ ใน
ที่สุดแลวผลของการวิจัยหรือผลงานที่เกิดจากความรวมมือนั้นอาจนําไปสูผลประโยชนของบริษัท
และภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในตางประเทศไดทําสัญญาผูกพันเอาไว ขณะนี้มี
มหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆในประเทศทําสัญญาความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เชน
องคการเภสัชกรรม และสถาบันวิจัยที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งมีขอตกลงการทําวิจัยรวมกับสถาบัน
สุขภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการพัฒนาและววิจัยเรื่องสมุนไพรของไทย โดยที่มิได
ตระหนักเทาที่ควรวาสถาบันสุขภาพแหงชาตินั้นมีขอตกลงและมีโครงการวมกับบรรษัทยาขนาด
ใหญเปนจํานวนมาก ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นอาจนําไปสูการจดสิทธิบัตรในตางประเทศในที่สุด 

 แมกระทั่งหนวยงานบริการสาธารณะเชนบริติชเคานซิล ซึ่งไดใหทุนการสนับสนุนการ
วิจัยแกนักศึกษาไทย ก็หาไดพนไปจากผลประโยชนทั้งโดยตรงและออมที่อังกฤษจะไดรับไม ดัง
ขอความเผยแพรในอินเตอรเน็ตของบริติชเคานซิลเองที่กลาววาความชวยเหลือที่อังกฤษใหกับ
ตางประเทศนั้นนําไปสูผลประโยชนทางการคาของอังกฤษในที่สุดนั่นเอง โดยยกกรณีตัวอยางหลาย
กรณี หนึ่งในกรณีนั้นมีขอความปรากฏวา 
  " นักวิทยาศาสตรชาวเกาหลีซึ่งไดรับการอุปถัมภจากบริติชเคานซิลในการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ขณะนี้เปนเจาหนาที่ในสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางจูซึ่ง
เพิ่งจัดตั้งขึ้น เพียงปแรกของการกอต้ัง สถาบันแหงหนึ่งจัดซื้อเครื่องไมเครื่องมือตางๆมูลคากวา 2 

ลานปอนด ในขณะที่ทุนที่เขาไดรับขณะศึกษาอยูในอังกฤษนั้นมีมูลคาเพียง 25,000 ปอนดเทานั้น " 

 

 2) การขาดแคลนเครื่องมือพ้ืนฐาน เชน สัญญาการยายถายพันธุกรรม สําหรับการปกปอง

ทรัพยากรชีวภาพ 

 ความยุงยากหลายประการในการเรียกรองเชื้อรากลับคืนประเทศไทยก็คือการขาดขอตกลง
อยางเปนลายลักษณอักษรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากความรวมมือ
ระหวางสถาบัน ในกรณีนี้การเก็บเชื้อราจากประเทศไทยไมไดมีการทําสัญญาขอตกลงเกี่ยวกับยาย
ถายพันธุกรรม ซึ่งที่จริงเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่องคกรและสถาบันตางๆสามารถดําเนินการจัดทําขึ้น
ได  
 อยางไรก็ตามขอสัญญาใดๆนั้นของสถาบันตางๆควรตระหนักถึงสิทธิของชุมชนและ
กฏหมายตางๆที่เกี่ยวของดวย 

 ภายหลังกรณีพอรธสมัธ ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ไดแจงวาขณะนี้สถาบันไดดําเนินการจัดทํากรอบสัญญาการยายถายพันธุกรรมแลว แตกรอบสัญญา
ดังกลาว รวมทั้งสัญญาที่ศูนยฯไดทํากับหนวยงานระหวางประเทศอื่นๆ นั้น ยังไมเปนที่เปดเผยตอ
สาธารณะ 
 

 4) ความเอาจริงเอาจังของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเรียกรองฝายไทย 

 ดูเหมือนภาพสะทอนความเอาจริงเอาจังของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเรียกรองเรื่องนี้ไม
เขมแข็งเทาที่ควร ดังที่บทบาทในการเรียกรองเรื่องเชื้อราจากพอรตสมัธกลับเปนหนาที่ของ
นักวิทยาศาสตรชาวตางประเทศที่ทํางานใหกับประเทศไทยแทนที่จะมาจากศูนยพันธุวิศวกรรมและ



เทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง การใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในหลายๆกรณีดูเหมือนวาศูนยฯตองการ
ปกปองภาพพจนของตนเองยิ่งกวาจะตองการปกปองทรัพยากรชีวภาพของชาติ (สัมภาษณ

สื่อมวลชนหลายฉบับ ภายหลังการแถลงขาวของศูนยฯ เมื่อวันที่…..) 

 อาจเปนไปไดวาเทาที่ผานมาบทบาทของศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
ทําหนาที่หลักในการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเปนเรื่องหลัก กิจกรรมของศูนยเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับความรวมมือทั้งกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และภาคเอกชนจากตางประเทศ อีกทั้งศูนยฯ
เองยังมีสัญญาและขอตกลงกับหนวยงานตางๆ ในแงนี้ศูนยเองอาจไมสะดวกใจที่จะรับบทบาทใน
การตอสูในเรื่องนี้ 
 ในทัศนะของผูวิจัย เราควรมอบหมายบทบาทเพื่อที่จะไดมีหนวยงานของรัฐที่เหมาะสมมา
ทําหนาที่ ในการปกปองทรัพยากรชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อทําใหการทํางานในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพ และ
เปนการถวงดุลยระหวางหนวยงานตางๆ หรือภาคตางๆที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน/การปกปอง

ทรัพยากรชีวภาพ  
 ในแงนี้ บทบาทในการปกปองทรัพยากรชีวภาพก็ดี บทบาทในการพัฒนาเรื่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพก็ดี ควรจะมีหนวยงานอื่น เชน สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เปนตน เขามาดูแลเปนหลัก สวนศูนยยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนดานเทคนิคในโครงสรางที่จะ
ถูกจัดตั้งขึ้น เปนตน 
 

 6) การประสานงานระหวางหนวยงานราชการ  

 ในระหวางที่มีขาวคราวเกี่ยวกับการเรียกรองเชื้อรากลับคืนประเทศไทย หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษและวิจัยใชประโยชนจากจุลินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) ไดใหขอมูลแกสาธารณชนในกรณีนี้ดวย 

 คําใหสัมภาษณของเจาหนาที่สถาบันฯระบุวาในระหวางที่มีการเก็บรวบรวมเชื้อราจาก
เมืองไทยนั้น แทที่จริงขณะนั้นสถาบันฯมีธนาคารที่ใชเก็บเชื้อพันธุจุลินทรียแลวในประเทศไทยไม
จําเปนตองฝากเก็บไวในธนาคารเชื้อราในตางประเทศ (ในขณะที่เจาหนาที่ของศูนยฯช้ีแจงวา

ธนาคารเก็บเชื้อพันธุจุลินทรียของวท.ไมเต็มใจเก็บใหเพราะเกรงวาเชื้อราบางชนิดอาจไปปนเปอน 

หรืออาจเปนอันตรายได) ขอมูลของหนวยงานทั้งสองชี้ใหเห็นวาหนวยงานของราชการที่เกี่ยวของ

กับเรื่องนี้ขาดการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจนทําใหเกิดความเสียหายเกิดขึ้นดัง
ในกรณีนี้  
 อยางไรก็ตามแทที่จริงแลวการประสานงานระหวางหนวยงานในกรณีอื่นๆเชนกรณีขาว
หอมมะลิก็ดีก็สะทอนความเปนจริงขอนี้ กลาวคือเราตองใชเวลากวา 4 เดือนกวาจะทราบวาจัสมาติ

พัฒนามาจากพันธุขาวหอมมะลิของไทยหรือไม และเราใชเวลาลวงเลยมากวา 5 เดือนแลวก็ยังหาขอ

ยุติไมไดวาควรจะฟองไรซเทคในกรณีใชเครื่องหมายการคา "จัสมาติ" หรือไม เปนตน ทั้งนี้เนื่องจาก

ขาดการประสานงานที่ดีระหวางกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย และกระทรวงตางประเทศ 
 

 


