
โลกาภวิัตน์กับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

  ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนนั มีความสําคญัมานานนบัตงัแตใ่นอดีต ในยคุ

จกัรวรรดนิิยม ประเทศในยโุรป เช่น โปรตเุกส สเปน ฮอลแลนด์  องักฤษ หรือ ฝรังเศส ได้เข้าไปยดึ

ครองทิดนิ แรงงาน ตลาด และทรัพยากรในประเทศโลกทีสามอยา่งกว้างขวาง และทรัพยากร

ชีวภาพก็เป็นสว่นหนงึของวตัถดุบิสําคญัทีเป็นทีต้องการไมย่ิงหยอ่นไปวา่ ทองคํา แร่ หรือถ่านหิน   

มีตวัอยา่งดงักลา่วมากมาย 

 รัฐบาลฝรังเศสในสมยัอาณานิคมนนัออกกฏวา่ ใครทีนําเอาพนัธุ์ครามซงึเป็นพืชทีใช้สกดั

เป็นสีย้อมออกจากหมูเ่กาะแคริบเบียนทีเป็นอาณานิคมของตน มีโทษถึงประหารชีวิต ถงึแม้

กระนนัก็ตามพอ่ค้าอเมริกนัก็อตุสา่ห์แอบนําพนัธุ์ครามจาก Antigua ไปยงั Carolinas ไปจนได้ 

เช่นเดียวกบัชาวดชั ได้ทําลายกานพล ูและจนัท์เทศ บนหมูเ่กาะมะละกาทงัหมด ยกเว้นในบริเวณ

เกาะเลก็ๆ 3 เกาะทีตนรักษาเอาไว้อยา่งดี คาดกนัวา่พนัธุ์กานพลแูละจนัทน์เทศของมะละกาถกู

ทําลายไปถงึสามในสีจากนโยบายของดชัในครังนนั  ดงันนัเมือองักฤษเข้ามายดึครองหมูเ่กาะ

อินเดียตะวนัออกในภายหลงั การค้าเครืองเทศจงึคอ่ยๆเคลือนย้ายไปสูเ่กาะปีนงั เกรนาดา และ 

Zanziba  จนปัจจบุนัแหลง่ผลติกานพลทีูสําคญัทีสดุก็คือ Zanziba  นนัเอง  ชาวดชัยงัได้พยายาม

เข้าแยง่ชิงการผลติและตลาดโกโก้ในอเมริกาใต้ซงึขณะนนัถกูผกูขาดโดยจกัรวรรดสิเปน พวกเขา

ทําสาํเร็จ โดยสามารถลกัลอบนําโกโก้ไปปลกูบนเกาะ Sao Tome ซงึอยูภ่ายใต้การครองครองของ

ตนได้  ตอ่มาแรงงานชาวแอฟริกนัได้นําเอาพนัธุ์โกโก้ไปปลกูในประเทศกานาในสมยัทีโปรตเุกส

เข้าครอบครองเกาะดงักลา่ว นีคือความเป็นมาสาํคญัทีอธิบายได้วา่ทําไปประเทศแอฟริกาฝัง

ตะวนัตกจงึได้กลายเป็นประเทศทีสง่ออกโกโก้รายใหญ่ของโลก ทงัๆทีแหลง่กําเนิดของพืชพนัธุ์นี

มาจากหมูเ่กาะอินดสิ      

   
โลกาภวัิตน์กับความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน 

โดยเหตทีุวตัถดุบิทางชีวภาพนนักระจกุตวัอยูใ่นภมูิภาคเขตร้อน ทําให้กลุม่บริษัทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศอตุสาหกรรมจําเป็นต้องเข้ามาค้นหาทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบ

ตา่งๆ โดยในกรณีของประเทศไทยนนั นบัตงัแตเ่ริมต้นอนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพมีผลบงัคบัใช้เป็นต้นมามีเหตกุารณ์สําคญัทีเกิดขนึหลายครัง เช่น  

 กรณีการแยง่ชิงเชือรา 200 สายพนัธุ์โดยมหาวิทยาลยัพอร์ตสมธั  เรืองนีได้รับการเปิดเผย

เมือปี 2541โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษชือ ดร.นิเกล ไฮเวลโจนส์ (Dr. Nigel Hywel - Jones) 

ซงึพบวา่นกัวทิยาศาสตร์ชาตเิดียวกนัชือ ดร. กาเรธ โจนส์ (Dr. Gareth Jones)  จากมหาวิทยาลยั

พอร์ตสมธัซงึได้เข้ามาเก็บตวัอยา่งเชือราในประเทศไทยประมาณ 200 สายพนัธุ์ ระหวา่งปี 2536-
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39 แตไ่มย่อมสง่คืนตามทีได้ตกลงกนัไว้  อยา่งไรก็ตามการเคลือนไหวของดร.นิเกล ไฮเวลโจนส์ ที

นําเรืองนีออกเผยแพร่ในหนงัสือพิมพ์ลอนดอนไทม์ทีองักฤษ และการเคลือนไหวขององค์กรตา่งๆ

ในประเทศไทยเพือสนบัสนนุการทํางานของดร.นิเกล ทําให้มหาวิทยาลยัพอร์ตสมธัถกูกดดนัอยา่ง

หนกัจนยอมสง่คืนสายพนัธุ์ดงักลา่วกลบัประเทศไทยในทีสดุ 

กรณีนกัวจิยัสหรัฐปรับปรุงพนัธุ์ข้าวหอมมะลเิพือแขง่ขนักบัชาวนาไทย  เรืองนีเกิดขนึเมือ

ปี 2544 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้จดัทําโครงการภายใต้ชือวา่ " Stepwise Program 

for Improvement of Jasmine Rice for the United States" ทงันีเพือพฒันาข้าวหอมมะลใิห้ปลกู

ในสหรัฐและแขง่ขนัได้กบัข้าวหอมมะลจิากประเทศไทย  นกัวิจยัจากสหรัฐได้นําเอาข้าวหอมมะลิ

จากสถาบนัวจิยัข้าวนานาชาตไิปใช้โดยไมย่อมลงนามในความตกลงทีสญัญาวา่จะได้จดสทิธิบตัร

พนัธุ์ข้าวทีได้จากการปรับปรุงพนัธุ์ซงึเป็นหลกัเกณฑ์ทวัไปของผู้ เอาเชือพนัธุ์ข้าวจากสถาบนั

ระหวา่งประเทศไปใช้ประโยชน์ โดยถ้านกัวจิยัและผู้ ทีเกียวข้องกบัโครงการดงักลา่วมีการขอรับ

สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา จะสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกข้าวของประเทศไทยไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกาในทีสดุ โครงการดงักลา่วทําให้เกิดความไมพ่อใจในหมูช่าวนาทีปลกูข้าวหอมมะลใิน

ประเทศไทย มีการชมุนมุของชาวนาในภาคอีสาน รวมถึงการชมุนมุเพือคดัค้านการยดึครองข้าว

หอมมะลขิองกลุม่ตา่งๆทีหน้าสถานฑตูสหรัฐอเมริกาทีกรุงเทพเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2544  

จนกระทงัในทีสดุทางการสหรัฐได้ทําหนงัสอืยืนยนัถงึรัฐบาลไทยและสถาบนัวิจยัข้าวนานาชาตวิา่

จะไมข่อรับสทิธิบตัรพนัธุ์ข้าวทีจะปรับปรุงขนึ  ทําให้เรืองดงักลา่วเงียบหายไปในทีสดุ 

กรณีไวรัสมะละกอ นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัคอร์แนล ได้จดสทิธิบตัรในสายพนัธุ์ไวรัสทีได้

ไปจากประเทศไทย เพือนําไปใช้ในโครงการพนัธุวิศวกรรมซงึเป็นความร่วมมือระหวา่งกรมวิชาการ

เกษตรของไทยกบัมหาวิทยาลยัคอร์แนล โดยในสทิธิบตัรดงักลา่ว ทําให้คอร์แนลสามารถผกูขาด

การนําไวรัสดงักลา่วไปใช้ประโยชน์อยา่งเบด็เสร็จ ไมว่า่จะเป็นการนําไปใช้ตดัตอ่พนัธกุรรมใน

มะละกอ หรือพืชอืนใดในอนาคต ในตวัร่างสญัญาทีเสนอตอ่ทางการไทยนนัระบวุา่ หากมีการ

นําเอามะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมทีมียีนจากไวรัสดงักลา่วปลกูเพือการค้าในประเทศไทย  คอร์

แนลจะเก็บคา่สทิธิบตัรคดิเป็นสดัสว่นถึง 35 % หากยอดการสง่ออกมะละกอเกิน 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ  ทําให้คณะรัฐมนตรีหลายชดุทีผา่นมาลงัเลใจทีจะลงนามในเอม็โอยดูงักลา่ว 

กลุม่นกัวิจยัจากประเทศอตุสาหกรรรมยงัคงมีความเคลอืนไหวเพือทําการวิจยัทีเกียวกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยอยา่งตอ่เนือง ทงัในรูปทีเป็นการวิจยัร่วมกบั

มหาวิทยาลยั และหนว่ยงานของรัฐ โดยในหลายกรณีนนัยงัเป็นทีสงสยักนัวา่ผลประโยชน์จากการ

วิจยัทีเกิดขนึจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบอยา่งไร การทําความเข้าใจกบับทเรียนของ

ประเทศตา่งๆในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพจงึมีความสาํคญัยิงสาํหรับการเผชิญหน้า

กบักระแสโลกาภิวตัน์อยา่งรู้เท่าทนั 
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บทเรียนจากอนิเดยี 
 ประเทศกําลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยงิประเทศทีเป็นเจ้าของความหลากหลายทาง

ชีวภาพหรือเป็นศนูย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รวมตวักนัขบัเคลือนนโยบายเพือ

ปกป้องผลประโยชน์เกียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นเวลานาน ในเวทีตา่งๆ เชน่ ใน

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization : ILO)  ในองค�

การศกึษาวทิยาศาสตร�และวฒันธรรมแห�งสหประชาชาต ิ(UNESSCO) ในองค์การอาหาร

และเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ      (FAO)  ภายใต้โครงการสงิแวดล้อมของสหประชาชาต ิ(UNEP)    

รวมถึงการรวมตวักนัภายใต้องค์กรการค้าโลก  (WTO)  เป็นต้น 

 ประเทศทีมีบทบาททีเป็นผู้ นําในการเคลอืนไหวเรืองนีในระดบัโลกได้แก่ อินเดีย บราซลิ 

อินโดนีเซยี กลุม่ประเทศลาตนิอเมริกา และกลุม่ประเทศในแอฟริกา 

 ประเทศอินเดยีนนัเป็นตวัแทนของประเทศในเอเชียทีมีประสบการณ์การเผชิญปัญหาและ

การแสวงหาทางออกทีใกล้เคียงกบัประเทศไทย  กรณีการทีภมูิปัญญาท้องถินของอนิเดียเชน่ 

ขมินชนั สะเดา และข้าวบสัมาต ิเป็นต้น ถกูจดสทิธิบตัรโดยบริษัทตา่งประเทศ  กรณีดงักลา่ว

สามารถเทียบเคียงได้กบัการจดสทิธิบตัร เปล้าน้อย กวาวเครือ และการพยายามทีจะจดสทิธิบตัร

และเครืองหมายการค้าทีเกียวข้องกบัข้าวหอมมะลขิองประเทศไทย  

  

 อินเดียจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ โดยใช้เครืองมือหลายประการเช่น  

 
 1. การจดทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพของประชาชน (Peoples’ 
Biodiversity Registers) หรือการจดทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
Community Biodiversity Registers (CBRs) การพฒันาแนวทางการจดัการความหลากหลาย

ทางชีวภาพทีโดดเดน่ของประเทศอินเดียคอืการจดทะเบยีนความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประชาชน ทงันีโดยครอบคลมุภมูิปัญญาท้องถินและทรัพยากรชีวภาพในหลากหลายสาขา 

กิจกรรมนีริเริมและพฒันาขนึโดยกลุม่ NGOs และตอ่มาได้รับการนําไปขยายผลโดยรัฐบาล

ท้องถินบางแห่งของอนิเดีย ตวัอย่างเช่น รัฐ Karnataka รัฐบาลท้องถินได้รับการสนบัสนนุจาก 

NGOs ในการพฒันาการขนึทะเบยีนความหลากหลายทางชีวภาพขนึ โดยออกเป็นระเบียบของรัฐ

ขนึมารองรับ โดยรู้จกักนัภายใต้ชือ  “Biodiversity Conservation Order 1996“ ทงันีโดยมีการ

จดัตงัคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัรัฐ และระดบัท้องถิน โดยมีการมีสว่น

ร่วมอยา่งกว้างขวางขององค์กรและประชาชนกลุม่ตา่งๆ  ทีรัฐบงักาลอร์ กลุม่ The Centre for 

Ecological Sciences ร่วมกบัประชาชนกวา่ 75 กลุม่ร่วมกนัจดัทําเพือขนึทะเบียนความ
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หลากหลายทางชีวภาพของพวกเขา กลุม่ Gene Campaign ดําเนินงานบนัทกึความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถินในรัฐ  Bihar รัฐ Madhya Pradesh โดยความชว่ยเหลือของ

เยาวชน ผู้อาวโุส  รวมทงัหมอพืนบ้านในหมูบ้่านเป็นผู้ให้คําแนะนําและให้ข้อมลู  เป็นต้น 

 
  2. ห้องสมุดดจิติอลสาํหรับภมิปัญญาท้องถนิ ู (Traditional Knowledge Digital 
Library (TKDL) ในช่วงหลายปีทีผา่นมาทีภมูิปัญญาท้องถินในประเทศอินเดียถกูจดสทิธิบตัรโดย

บริษัทตา่งชาต ิตวัอยา่งเชน่ การจดสทิธิบตัรขมินชนั การจดสทิธิบตัรมะระขีนก  และ brinjal  เป็น

ต้น โดยในหลายกรณีนนัการจดสทิธิบตัรในตา่งประเทศมิได้เป็นการวจิยัขนึใหมแ่ตป่ระการใด 

ยกตวัอยา่งเชน่ กรณีขมนิชนั และสทิธิบตัรสะเดา เป็นต้น โดยเมือมีการหยิบยกเอกสารและข้อมลู

ขนึมาหกัล้างก็สามารถยกเลกิสทิธิบตัรดงักลา่วได้ในทีสดุ เช่น กรณีการยกเลกิสทิธิบตัรขมินชนัใน

สหรัฐ และการยกเลกิสทิธิบตัรสะเดาในยโุรป   

 เพือแก้ไขปัญหาเหลา่นี รัฐบาลอินเดียได้ริเริมการจดัทําฐานข้อมลูดจิิตอลเพือรวบรวมองค์

ความรู้และภมูิปัญญาท้องถินทีเกียวกบัสมนุไพรขนึ โดยครอบคลมุสตูรยาอายรุเวช  35,000 ตํารับ  

การรวบรวมนีจะทําควบคูก่บัการจดัทําฐานข้อมลูสทิธิบตัรระหวา่งประเทศ โดยสามารถค้นหาได้

โดยง่าย ตามรายชือพืช ตํารับยา ศพัท์ตา่งๆของอายรุเวช  หลกัการและความหมาย และแหลง่

อ้างอิง โดยมีภาษาตา่งๆ 4  ภาษา คือ องักฤษ เยอรมนั ฝรังเศส และญีปุ่ น และจดัสง่ไปยงั

สํานกังานสทิธิบตัรในในสหรัฐ ยโุรป ญีปุ่ น และอืนๆ ทีประสงค์จะตรวจสอบวา่การวิจยันนัมีความ

ใหมห่รือไม ่หรือเพือป้องกนัมิให้เกิดโจรสลดัชีวภาพ 

 อยา่งไรก็ตาม  การใช้กลไกนียงัเป็นทีถกเถียงกนัอยา่งกว้างขวางวา่ แม้จะป้องกนัการจด

สทิธิบตัรจากตา่งชาตไิด้ระดบัหนงึ แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างฐานข้อมลูขนาดใหญ่สําหรับ

อตุสาหกรรมในการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขนึ และไมมี่หลกัประกนัวา่เมือมีการตอ่ยอด

ทรัพยากรและภมูิปัญญาจากท้องถินไปจดสทิธิบตัรแล้วจะมีการดําเนินการเพือปกป้อง

ผลประโยชน์และผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถินได้อยา่งไร 
 3. การปรับปรุงกฎหมายภายในเพือคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภมปัิญญาู
ท้องถนิ  ความก้าวหน้าสําคญัของอินเดีย คือกระบวนการออกกฎหมายภายใน โดยมีกฎหมาย

ภายในทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่งน้อย 3 ฉบบัคือ 

 - กฎหมายการคุ้มครองพนัธุ์พืชและสทิธิเกษตรกร 2001 กฎหมายการคุ้มครองพนัธุ์พืช

และสทิธิเกษตรกร 2001 ของอินเดียนนั ให้การคุ้มครองสทิธิเกษตรกร โดยเกษตรกรมีสทิธิทีจะเก็บ

พนัธุ์พืชจากการเก็บเกียวไปปลกูตอ่ได้ในฤดถูดัไป อีกทงัยงัสามารถขายเมลด็พนัธุ์ทีมีการจดการ

คุ้มครองได้ตราบใดทีไมมี่การนําพนัธุ์ดงักลา่วไปจําหน่ายภายใต้ชือของสนิค้าทีได้รับการคุ้มครอง

(Brand name) เพือคุ้มครองภมูิปัญญาของเกษตรและแบง่ปันผลประโยชน์ทีเกษตรกรควรจะ
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ได้รับจากการพฒันาพนัธุ์พืชใหม ่ กฎหมายได้บญัญตัใิห้มีการจดัตงักองทนุพนัธุ์พืชระดบัประเทศ 

โดยเก็บรายได้จากนกัปรับปรุงพนัธุ์ทีได้พนัธุ์พืชของเกษตรกรมาใช้ประโยชน์ กฎหมายได้ระบใุห้

ผู้พฒันาพนัธุ์พืชต้องเปิดเผยข้อมลูทงัหมดถึงทีมาและแหลง่กําเนิดของพนัธุ์พืชรวมทงัรายละเอียด

ทีสมบรูณ์ของพนัธุ์พืชทีถกูปรับปรุงขนึ ทงันีโดยการปิดบงัข้อมลูมีความผดิต้องเสียคา่ปรับใน

มลูคา่สงูและหรือจําคกุ  

 - กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 2002 กฎหมายนีมีวตัถปุระสงค์สําคญัและเป็น

หลกัประกนัสาํหรับการอนรัุกษ์ ใช้ประโยชน์อยา่งยงัยืนของทรัพยากรชีวภาพและองค์ประกอบ

อืนๆ และการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม การเข้าถึงสาํหรับพลเมืองอนิเดยีจะทําได้ก็โดย

เพียงแตแ่จ้งให้ทราบก่อน(after prior intimation) ในขณะทีในกรณีคนตา่งชาตนินัจะต้องได้รับการ

อนมุตัคิําขอก่อน (after prior approval) ทงันีโดยต้องสง่ผลของงานวิจยักลบัมายงัอินเดีย ยกเว้น

แตเ่ป็นการวจิยัร่วมกนั ประชาชนอินเดยีและบริษัทอินเดยีได้รับอนญุาตทีจะเข้าถงึทรัพยากร

ชีวภาพเพือวตัถปุระสงค์ในการวิจยัได้โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมใดๆ แตห้่ามมิให้มีการสง่

ผลการวิจยัไปยงับคุคลหรือหนว่ยงานในตา่งประเทศเว้นแตว่า่ได้รับการอนมุตัโิดยองค์กรความ

หลากหลายทางชีวภาพระดบัชาต ิ(National Biodiversity Authority -NBA) 

ในมาตรา 6 ของกฎหมายฉบบันี ผู้ใดขอรับการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาจากการวิจยั

ทีให้ทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาทีเกียวข้องจะต้องได้รับการยินยอมลว่งหน้าจาก NBA โดย

ทงันีต้องมีการแบง่ปันผลประโยชน์ โดยในมาตรา 18 (iv) ของกฎหมายนีให้อํานาจ NBA ในการ

ดําเนินการคดัค้านการให้คุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาใดๆทีเกิดขนึไมว่า่ในอนิเดียหรือนอกอินเดีย 

ในกรณีทีมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาทีเกียวข้องจากอนิเดีย 

 - การแก้ไขกฎหมายสทิธิบตัร นอกเหนือจากนี การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภมูิ

ปัญญาท้องถินของอินเดียยงัรวมไปถงึการแก้ไขกฎหมายสทิธิบตัรไปพร้อมๆกนัด้วย โดย The 

Patent Second Amendment Act (adopted in 2002) ได้บญัญตัเิพิมเตมิวา่คําขอสทิธิบตัรใดๆ

นนั ต้องเปิดเผยแหลง่ทีมาของวตัถดุบิชีวภาพทีใช้ในนวตักรรมทียืนขอรับการคุ้มครอง (section 

10) กฎหมายยงัอนญุาตให้ผู้คดัค้านสามารถยืนคดัค้านหากคาํขอสทิธิบตัรไมเ่ปิดเผยข้อมลูหรือ

ให้ข้อมลูทีไมถ่กูต้อง เกียวกบัแหลง่หรือทีมาทางภมูศิาสตร์ (geographical origin) ของ

สารชีวภาพในนวตักรรมดงักลา่ว  การปฎิเสธคําขอสทิธิบตัรก็ดี การยกเลกิการคุ้มครองสทิธิบตัรก็

ดี ทําได้โดยการบอกโดยวาจาหรือวธีิการอืนใด หากพบวา่มิได้มีการเปิดเผยข้อมลู เปิดเผยข้อมลู

แตไ่มถ่กูต้องของสารชีวภาพหรือภมูิปัญญาทีเกียวข้อง1

                                                 
1  Carlos M. Correa       University of Buenos Aires, PROTECTING TRADITIONAL KNOWLEDGE: 
LESSONS FROM NATIONAL EXPERIENCES 
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 กลา่วโดยสรุป อินเดียมีการจดัการเรืองเรืองความหลากหลายทางชีวภาพในหลายระดบั

และคอ่นข้างหลากหลาย เนืองจากเป็นประเทศทีมีพืนทีกว้างขวาง มีความหลากหลายทาง

วฒันธรรมสงู และมีการกระจายอํานาจในระดบัรัฐตา่งๆ  

 อยา่งไรก็ตามรัฐบาลกลางจะมีกฎหมายหลายฉบบัทีเป็นกรอบสําหรับการให้การคุ้มครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายดงักลา่ว เชน่  The Biodiversity Bill 2002 และ The 

Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act 2001 กฎหมาย Scheduled Tribes 

and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 20062  

 อินเดียยงัมีการออกกฎหมายระดบัรัฐด้วย เช่น Karnatak Intellectual Property Right 

Bill เป็นต้น 
 
ข้อเสนอสาํหรับประเทศไทย 
 เมือประมวลจากการศกึษาทงัจากบริบทภายในประเทศและการเคลือนไหวตลอดจน

ประสบการณ์ในตา่งประเทศ ผู้ เขียนขอเสนอแนวทางปฎิบตัสํิาหรับการรับมือกระแสโลกาภิวตัน์

ของชมุชนในประเทศไทย 5 ประการสาํคญั คือ 

 1) การจดทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพและภมูปัิญญาท้องถินโดยชมุชนเพือ

ผลประโยชน์ของชมุชน โดยใช้วิธีการและเครืองมือทีพฒันาขนึโดยร่วมกบัชมุชน  ชมุชนจะได้

ทราบข้อมลูพืนฐานและความสําคญัของทรัพยากรทีมีอยูใ่นชมุชน ถ่ายทอดความรู้ระหวา่ง

เยาวชนกบัผู้อาวโุส และข้อมลูเหลา่นีจะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนเอง และตอ่ประเทศชาตโิดย

สว่นรวมด้วย 

 2) การนําพนัธุ์พืช ภมูิปัญญาการแพทย์พืนบ้าน หรือผลติภณัฑ์จากชมุชนไปขอรับการ

คุ้มครองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น การขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 กฎหมายคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และกฎหมาย

คุ้มครองสงิบง่ชีทางภมูิศาสตร์ พ.ศ.2546 เพือป้องกนัมิให้มีการนําเอาทรัพยากรชีวภาพ ภมูิ

ปัญญา และผลติภณัฑ์ของชมุชนไปใช้ประโยชน์โดยชมุชนไมไ่ด้รับการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่ง

เป็นธรรม   

 3) การฝึกอบรมเพือให้ชมุชนท้องถินมีความรู้และเท่าทนักฎหมายภายใน และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศทีเกียวข้องกบัทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิน เพือทีชมุชนจะเข้าใจสทิธิ

ของตนทีได้รับการรับรองภายใต้อนสุญัญาระหวา่งประเทศ และอาจรวมถงึความเห็นตอ่ปัญหา

                                                 
2 อยา่งไรก็ตามยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์วา่กฎหมายฉบบันียงัไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและชมุชนได้
ดงัทีควรจะเป็น คล้ายกบักรณีการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายป่าชมุชนในประเทศไทย 
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และข้อจํากดัของอนสุญัญาดงักลา่ว ชมุชนได้เข้าใจเกียวกบักฎหมายภายใน และสามารถมีสว่น

ร่วมตอ่การบริหารกฎหมายดงักลา่วได้  

 4) การฝึกอบรมและจดัประชมุในท้องถิน และระดบัเครือขา่ยเพือให้สามารถรู้เท่าทนัเพือ

ป้องกนั ลดผลกระทบและแก้ปัญหาในกรณีโจรสลดัชีวภาพ  โดยการหยิบยกกรณีสําคญัๆที

เกียวกบับางชมุชนหรือกลุม่เป้าหมายโดยตรง ทงันีโดยประสานการทํางานร่วมกนักบัองค์กร

พฒันาเอกชนและหนว่ยงานของรัฐทีเกียวข้อง 

 5) การเตรียมความพร้อมของชมุชนเพือทําความเข้าใจผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีที

มีตอ่ทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิน  เพือทีชมุชนและเกษตรกรจะสามารถเสนอจดุยืน

ของตนในการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ และสามารถมีสว่นร่วมในการตรวจสอบตดิตาม ตาม

บทบญัญตัใินมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

 อยา่งไรก็ตามเพือให้แนวปฏบิตัเิหลา่นีสามารถนําไปดําเนินการได้จริง หน่วยงานที

เกียวข้องจําเป็นต้องพฒันาคูมื่อ สือ และเอกสารเพือใช้สําหรับการฝึกอบรม การจดัทําแบบฟอร์ม

ตวัอยา่งสําหรับการขนึทะเบยีนความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัทําโครงการบรูณาการนํา

ร่องโดยหยิบยกทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถินบางเรืองขนึมาดําเนินการในหลายๆระดบั 

เป็น 
 
แนวปฏบิัตสิาํหรับชุมชน 
 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยปี 2550 เอืออํานวยตอ่บทบาทของชมุชนตอ่การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพมากขนึโดยเฉพาะอยา่งยงิในมาตรา 66 และ 

67 รวมถึงในบทบญัญตัใินมาตรา 190 ทีเปิดให้ภาคประชาชนทีจะได้รับผลกระทบมีพืนทีในการมี

สว่นร่วมเพือลดผลกระทบของการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ  

 โครงสร้างการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิน รวมทงั

กฎหมายภายในทีเกียวข้องเป็นสว่นทีต้องนํามาปรับใช้เพือสร้างแนวปฎิบตัขิองชมุชนเพือให้

เจตนารมณ์ของกฎหมายมีผลปฏิบตัอิยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัจารีตประเพณีของชมุชนก็

ควรได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุ รวมไปถงึสามารถทําให้เกิดการปรับปรุงกฎหมาย โครงสร้างการ

บริหารจดัการภายใน และแม้แตทํ่าให้เกิดการเปลียนแปลงในระดบัระหวา่งประเทศทีไมเ่หมาะสม

ได้ด้วย 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจบุนั นอกจากทําให้เกิดกระบวนการแสวงหาประโยชน์

จากฐานทรัพยากรและภมูปัิญญาจากชมุชนเพือผลประโยชน์ทางการค้าแล้ว ยงัได้เปิดหน้าตา่งให้

ชมุชนได้เรียนรู้และแลกเปลียนกบัชมุชนตา่งๆในระดบัโลก ทงัในแง่ของการสร้างความร่วมมือเพือ
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สนบัสนนุกตกิาระหวา่งประเทศให้เอืออํานวยตอ่การอนรัุกษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์อยา่งยงัยืน 

และการหยดุยงัหรือลดผลกระทบทีจะเกิดขนึตอ่ชมุชนได้ไปพร้อมๆกนัด้วย 

แนวทางปฏบิัต ิ รายละเอียดการดาํเนินการ ผลประโยชน์ทไีด้รับ 
1. การจดทะเบียน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภมูิ
ปัญญาท้องถินโดย
ชมุชนเพือ
ผลประโยชน์ของ
ชมุชน 

1. ชมุชนร่วมกนัรวบรวมรายชือของพนัธุ์พืชทงั
ทีใช้เพืออาหาร สมนุไพร และประโยชน์ใช้สอยอยา่ง
อืน พร้อมทงับนัทกึลกัษณะทางพฤกษศาสตร์โดย
ละเอียด รวมทงัข้อมลูเกียวกบัการนําไปใช้
ประโยชน์ และคณุสมบตัใินทางโภชนาการ การ
รักษาโรค หรืออืน  

 
2. สนบัสนนุให้ผู้อาวโุสในชมุชนและเยาวชนได้

ทํางานร่วมกนัเป็นหลกั โดยเยาวชนจะมีหน้าทีใน
การจดบนัทกึ และผู้อาวโุส 

 
 
 
 
3. ควรมีการออกแบบเครืองมือในการรวบรวม
องค์ความรู้ดงักลา่วโดยประยกุต์หรือพฒันาจาก
วิธีการของชาวบ้านในท้องถิน ตวัอยา่งเชน่ใน 
Deccan รัฐอนัตรประเทศ ในอินเดีย ชมุชน
ใช้ชอล์คขีดเป็นตารางและนําตวัอยา่งพืชมาวาง 
ชาวบ้านทีอยูโ่ดยรอบจะช่วยกนัอธิบายประโยชน์
ของพืชสมนุไพรนนัๆตามฐานความรู้ของตน 

 
4. ชมุชนทีมีศกัยภาพอาจบนัทกึข้อมลูดงักลา่ว

นีไว้ในรูปแบบดจิิตอลบนัทกึไว้ในคอมพวิเตอร์ 
ทงันีโดยอาจร่วมกบัองค์การบริหารสว่นท้องถินใน
การดําเนินงานดงักลา่ว องค์กรพฒันาเอกชน 
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทย กรมวิชาการ
เกษตร องค์การบริหารความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือหน่วยงานอืนๆ สามารถเข้ามา
สนบัสนนุชมุชนในการดําเนินการเหลา่นีได้ แต่
ทงันีต้องได้รับความเห็นชอบของชมุชน และ
ชมุชนต้องได้รับการแจ้งถงึสทิธิของตนภายใต้
สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ รัฐธรรมนญู และ
กฎหมายภายในทีเกียวข้อง การนําข้อมลูเหลา่นี
ไปใช้ประโยชน์ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบ
จากชมุชนโดยวาจาหรืออยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

 
 

1. ชมุชนจะได้ทราบ
ข้อมลูพืนฐานและ
ความสาํคญัของทรัพยากรทีมี
อยูใ่นชมุชน 

 
 
 

2. เยาวชนจะได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้อาวโุส
ในชมุชน เป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทีให้เกียรติ
ผู้อาวโุสและผู้ รู้ในชมุชน 

 
 
3. วิธีการรวบรวมความรู้

ทีเป็นมิตรกบัชาวบ้านจะทําให้
ชาวบ้านสามารถมีสว่นร่วมได้ 
และสามารถใช
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้ประโยชน์จาก
ระบบการเก็บข้อมลูดงักลา่ว 

 
 
 
4. ระบบการเก็บข้อมลูจะทําให้
เกิดการแลกเปลียนความรู้
ระหวา่งกนัเป็นไปได้โดยง่ายขนึ 
และฐานของความรู้ของชมุชน
จะเป็นประโยชน์โดยรวมตอ่
องค์กรภายนอกทีจะนําไป
วางแผน หรือใช้ประโยชน์อยา่ง
เหมาะสม อยา่งไรก็ตามการ
พฒันาระบบจดัเก็บข้อมลูแบบ
ห้องสมดุดจิิตอลของอินเดีย  
(Traditional Knowledge 
Digital Library (TKDL) นนัอยู่
ทีการตดัสนิใจของหนว่ยงาน
ของรัฐ แตท่งันีควรได้
ปรึกษาหารือเกียวกบัประโยชน์
และผลกระทบจากชมุชนตา่งๆ
อยา่งกว้างขวาง 
ในความเห็นของผู้วิจยัหน้าที
อยา่งเร่งดว่นของหนว่ยงานที
เกียวข้องคือการสนบัสนนุให้



เกิดกิจกรรมการรวบรวมและ
ขนึทะเบยีนองค์ความรู้ใน
ชมุชนขนึก่อนเป็นความสําคญั
ลําดบัแรกๆ 
5. ระบบข้อมลูทีพฒันาขนึ
อยา่งเป็นระบบไมว่า่จะโดย
ชมุชนหรือหนว่ยงานภายนอก
จะสามารถนําไปตอ่สู้ เพือ
ยกเลกิสทิธิบตัรหรือการ
เรียกร้องการแบง่ปัน
ผลประโยชน์ได้ ดงักรณีอินเดีย
สามารถร้องให้ USPTO ยกเลกิ
สทิธิบตัรขมินชนั และเรียกร้อง 
EU-PTO ยกเลกิสทิธิบตัรใน
สะเดา 
 

1. ชมุชนทีได้รวบรวมพนัธุ์พืชของตนแล้วพบวา่มี
พนัธุ์พืชบางชนิดมีคณุคา่พิเศษ ไมมี่อยูใ่นชมุชนอืน 
และอาจถกูนําไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หรือเสียง
ตอ่การสญูหาย สามารถนําไปจดทะเบียนเป็นพนัธุ์
พืชเฉพาะชมุชน ตามกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืชปี 
2542 โดยยืนตอ่ กองคุ้มครองพนัธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. การนําเอาพนัธุ์พืช 
ภมูิปัญญาการแพทย์
พืนบ้าน หรือ
ผลติภณัฑ์จากชมุชน
ไปขอรับการคุ้มครอง
จากหนว่ยงานที
เกียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลติภณัฑ์ทีชมุชนได้พฒันาขนึจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภมูิปัญญาของท้องทีนนั อีกทงัมีคณุภาพ
ทีดีทีเกียวข้องกบัภมูินิเวศและวฒันธรรมในพืนที
ดงักลา่ว สามารถนําไปขนึทะเบียนเป็นชืองสงิบง่ชี
ทางภมูิศาสตร์กบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา  
 
 
 
3. หมอยาพืนบ้านทีมีตํารับและตํารายาทีมี
ลกัษณะเฉพาะสามารถยืนขอรับการคุ้มครองได้ที 
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1. ป้องกนัมิให้มีการนําเอาพนัธุ์
พืชของชมุชนไปใช้ประโยชน์
โดยชมุชนไมไ่ด้รับการแบง่ปัน
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 
 
 
2. เป็นกระบวนการทีสร้างการ
เรียนรู้วา่ชมุชนมีสทิธิในฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภมูิ
ปัญญาท้องถินซงึได้รับการ
รับรองภายใต้อนสุญัญา
ระหวา่งประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศอยา่งไร 
 
 
3. เป็นการป้องกนัมิให้ผู้ อืน
นําเอาชือเสียงของผลติภณัฑ์
จากท้องถินไปใช้ประโยชน์
อยา่งไมเ่หมาะสม โดยทีมิได้
กีดกนัคนในชมุชนเดียวกนั 
หากสามารถพฒันาผลติภณัฑ์
ทีมีมาตรฐานเช่นเดียวกนั 
 
4. ให้การคุ้มครองและสร้าง
หลกัประกนัให้มีการแบง่ปัน
ผลประโยชน์หากมีการนําเอา
ภมูิปัญญาของหมอพืนบ้านไป
ใช้เพือผลประโยชน์ทางการค้า
โดยไมเ่หมาะสม 
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4. หนว่ยงานของที
เกียวข้องได้ใช้ประโยชน์
สําหรับการวางแผนและ
พฒันาการอนรัุกษ์ พฒันาและ
ใช้ประโยชน์ในระยะยาว 

1. ชมุชนจะเข้าใจสทิธิ
ของตนทีได้รับการร

1. จดัฝึกอบรมให้เกษตรกรและชมุชนท้องถิน
เข้าใจอนสุญัญาและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ
ทีรับรองสทิธิของตน โดยเฉพาะอยา่งยงิ
อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(CBD) และสนธิสญัญาพืชวา่ด้วยอาหารและ
การเกษตร(ITPGR-FA) รวมทงัพิธีสารวา่ด้วย
ความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety protocol) 
ทงันีโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมทีมีส

3. การฝึกอบรม
เพือให้ชมุชนท้องถินมี
ความรู้และเทา่ทนั
กฎหมายภายใน และ
กฎหมายระหวา่ง
ประเทศทีเกียวข้อง
กบัทรัพยากรชีวภาพ
และภมูิปัญญา
ท้องถิน 

ับรอง
ภายใต้อนสุญัญาระหวา่ง
ประเทศ และอาจรวมถงึ
ความเห็นตอ่ปัญหาและ
ข้อจํากดัของอนสุญัญา
ดงักลา่ว 

 ือ คูมื่อ และ
วิทยากรทีสามารถถ่ายทอดและสร้างการ
แลกเปลียนได้อยา่งเหมาะสม 

 
 

2. จดัฝึกอบรมเพือทําความเข้าใจเกียวกบั
กฎหมายรัฐธรรมนญูทีรับรองสทิธิของชมุชน 
รวมทงักฎหมายภายในอยา่งน้อย 3 ฉบบั คือ 
กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช กฎหมายคุ้มครองและ
สง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
กฎหมายคุ้มครองสงิบง่ชีทางภมูิศาสตร์ รวมทงั
กลไกการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
ของภาครัฐ 

2. ชมุชนเข้าใจเกียวกบั
กฎหมายภายใน และสามารถ
มีสว่นร่วมตอ่การบริหาร
กฎหมายดงักลา่วได้ ทงัในการ
สง่ตวัแทนไปเข้าร่วมใน
คณะกรรมการ หรือการ
เสนอแนะให้มีการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเหมาะสมและ
เป็นผลประโยชน์ตอ่ชมุชน  

  
3. การฝึกอบรมเหลา่นีต้องอาศยัการสนบัสนนุ
ของสถาบนัการศกึษา องค์กรพฒันาเอกชน และ
หนว่ยงานของรัฐทีเกียวข้องกบัการบริหาร
กฎหมายดงักลา่ว 

3. ในระยะยาวชมุชนสามารถ
เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสมได้ด้วย 

 
1. ชมุชนสามารถมีสว่นร่วม
โดยกระตุ้นให้รัฐบาลและ
หนว่ยงานทีเกียวข้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอยา่ง
จริงจงัและทนัสถานการณ์เพือ
ป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบ 

4. การฝึกอบรมและ 1. ในกรณีทีเป็นเรืองเฉพาะหน้า เชน่ การจด
สทิธิบตัรทีไมเ่หมาะสมตอ่สมนุไพร หรือพนัธุ์พืชของ
ไทย ควรรีบดําเนินการกบักลุม่ทีจะได้รับผลกระทบ
โดยตรง ตวัอยา่งเชน่ กลุม่เกษตรกรตา่งๆทีปลกูข้าว
หอมมะลใินทุง่กลุาร้องไห้ ในกรณีทีมีความพยายาม
จะจดสทิธิบตัรและเครืองหมายการค้าทีเกียวกบัข้าว
หอมมะล ิหรือเกษตรกรทีปลกูมงัคดุ ในกรณีทีมีการ
จดสทิธิบตัรและอาจมีผลกระทบตอ่พวกเขาโดยตรง 
ทงันีโดยอาจรวมถงึกลุม่ SMEs ทีจะได้รับผลกระทบ
ด้วย 

จดัประชมุในท้องถิน 
และระดบัเครือขา่ย
เพือให้สามารถรู้เท่า
ทนัเพือป้องกนั ลด
ผลกระทบ และ

 แก้ปัญหาในกรณีโจร
 สลดัชีวภาพ  

2. โดยเหตทีุประเดน็เหลา่นีเป็นเรืองซบัซ้อน จงึมี
ความจําเป็นในระยะแรกทีองค์กรพฒันาเอกชน 
สถาบนัทางวชิาการ และหน่วยงานของรัฐต้องมี
บทบาทอยา่งสําคญัในการทํางานร่วมกบัชมุชนใน
ประเดน็นี 

5. การเตรียมความ 1. จดัการฝึกอบรม หรือจดัประชมุเพือให้กลุม่และ 1. ชมุชนและเกษตรกรสามารถ
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เครือขา่ยตา่งๆของเกษตรกร และประชาชนท้องถิน
ตา่งๆ เพือวิเคราะห์ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรี  

พร้อมของชมุชนเพือ
ทําความเข้าใจ
ผลกระทบของ
ข้อตกลงการค้าเสรีที
มีตอ่ทรัพยากร
ชีวภาพและภมูิปัญญ
ท้องถิน 

เสนอจดุยืนของตนในการ
เจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
และสามารถมีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบตดิตาม ตาม
บทบญัญตัใินรัฐธรรมนญู
มาตรา 190 

 ซงึประเทศไทยกําลงัดําเนินการเจรจากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยงิใน 3 
ประเดน็สําคญัคือ ผลกระทบตอ่การจดสทิธิบตัรใน
สงิมีชีวิตซงึรวมถึงจลุนิทรีย์ การผกูขาดพนัธ์พืชใหม่
ตามมาตรฐานของ UPOV และผลกระทบตอ่ภมูิ
ปัญญาท้องถินโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทย 
 

 

 ภารกิจสําคญัทีควรดําเนินการตอ่เพือให้แนวปฏิบตันีิสามารถดําเนินไปได้อยา่งเป็นจริง 

คือ 

1. จดัทําเอกสารและสือการจดัทําเอกสารเพือจดัทําเป็นคูมื่อสําหรับประชาชน อยา่งน้อย 3 ชดุคือ 

1) คูมื่อหรือสือเพืออธิบายความเข้าใจเกียวกบัอนสุญัญาระหวา่งประเทศทีเกียวข้อง
ในภาษาทีชมุชนท้องถินและประชาชนทวัไปจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ 

2) จดัทําคูมื่อ แผน่พบั หรือสือทีอธิบายเกียวกบักฎหมายภายในทีเกียวข้องกบัการ

จดัการความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิน ทีชมุชนท้องถินจะสามารถรับทราบถงึ

สทิธิประโยชน์และมีสว่นร่วมในการบริหารและใช้ประโยชน์จากกฎหมายทีมีอยู ่

3) จดัทําเอกสารเผยแพร่ทีให้ข้อมลูเกียวกบักรณีการนําเอาทรัพยากรชีวภาพและภมูิ
ปัญญาท้องถินไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสม โดยใช้รูปแบบและภาษาทีชมุชนสามารถเข้าใจได้ 

2. จดัทําตวัอยา่งแบบฟอร์มสําหรับการจดทะเบียนทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิน
ของชมุชน  โดยตวัอยา่งของแบบฟอร์มดงักลา่วควรออกแบบเพือให้เป็นมิตรกบัชมุชนและผู้ใช้ให้

มากทีสดุ 

3. จดัทําโครงการบรูณาการขนึมาในระดบัพืนทีหรือในประเดน็เฉพาะ โดยพยายามเชือมโยง

งานทีเกียวข้องกบัการรวบรวมองค์ความรู้พืนฐานทงัในระดบัท้องถินและระดบัประเทศ การ

สนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ของชมุชนและผู้ประกอบการขนาดเลก็ ไปจนถึงมาตรการ และ

นโยบายในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถินในระดบัระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
 ทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถินนนั นบัวนัยิงมีความสาํคญัมากยงิขนึทกุที 

โดยเฉพาะอยา่งยงิหากเราตระหนกัวา่ ภายในอนาคตข้างหน้าเมือฐานของการพฒันาเศรษฐกิจซงึ

ยืนอยูบ่นฐานของการใช้พลงังานจากเชือเพลงิดกึดาํบรรพ์เสือมสลายลง การหนักลบัมาพงึพาและ

พฒันาตนเองบนฐานของทรัพยากรและภมูิปัญญาของเราเอง จะเป็นทางออกไมกี่หนทางที

ประเทศและประชาชนจะอยูร่อดและพฒันาตอ่ไปได้อยา่งยงัยืน 
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