ริชมอนเด : ตัวอยางของความพยายามในการปลนสดมภทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1.ประวัติ&ความเปนมาของมูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุและบริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
มูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุไดถูกจัดตั้งและจดทะเบียนเปนมูลนิธิเพื่อการกุศลในป 2531
โดย ดร.คอนราด โกรินสกี้ เปนประธานมูลนิธิ ตอมาในป 2534 ดร. บรูซ ดาโควสกี้ ไดมาเปน
ผูอํานวยการมูลนิธิ
มูลนิธิฯมีนโยบายเกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา เรื่องการแบงปนผลกําไรทางการคา ซึ่ง
มูลนิธิฯมีบริการชวยเหลือจัดเก็บขอมูล และคุมครองการจดทะเบียนสิทธิบัตรทางวัฒนธรรมใหแก
ทุกคน ที่ไดนําความรูมารวมในการศึกษาทางชีววิทยา โดยมีบริษัท ฮัตตัน โมเลคูลาร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (ซึ่งมูลนิธิฯเปนเจาของแตเพียงผูเดียว) ทําหนาที่ดําเนินงานเสมือนโบรกเกอรที่
เกี่ยวพันกับการทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยจะแบงปนผลประโยชนอยางเสมอภาค
ที่ผานมา มูลนิธิฯเคยไดรับมอบหมายจากมูลนิธิบอดี้ชอบใหทําการวิจัยตามขอตกลงอยางยุติธรรม
ระหวางกลุมคนพื้นเมืองและองคกรที่รับผิดชอบเชน สถาบัน, หนวยงานทางการศึกษา, เอ็นจีโอ
,บริษัทพาณิชย และกลุมสถาบันทางการศึกษา ของเวเนซุเอลา ขอใหทําวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อ
ผลประโยชนทางการพาณิชยหลายสมาคมดวยกัน และดวยจุดประสงคที่จะเชื่อมโยงความรู
ทางดานชีววิทยาชาติพันธุในภูมิภาคตางๆ มูลนิธิฯจึงไดรับเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนยชีววิทยาฯ
ในกรุงเทพฯ สวนนโยบายของมูลนิธิฯเกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญาในเรื่องผลกําไรทางการคา
จะมีการแบงสันกัน เพราะความรูทางชีววิทยาชาติพันธุจะตองไดรับความคุมครองจดทะเบียนเปน
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อจะใหทุกคนที่มีสวนในการคนพบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเขาสูตลาด
ไดรับผลประโยชน ซึ่งมูลนิธิฯมีบริการชวยเหลือจัดเก็บขอมูล และคุมครองการจดทะเบียน
สิทธิบัตรทางวัฒนธรรมใหแกทุกคนที่ไดนําความรูมารวมในการศึกษาทางชีววิทยาฯ ในรูปของ
บริษัทฮัตตัน โมเลคูลาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ในป 2537 บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด ไดใหการสนับสนุนแกโครงการปลูกปา
บนดอยสุเทพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากตรงนี้เองในป 2538 ทางบริษัทฯจึงมีความคิดริเริ่ม
ที่จะทําโครงการตอไป คือโครงการวิจัยเรื่อง “ริชมอนเดการริเริ่มชีววิทยาชาติพันธุในประเทศ
ไทย” จัดเตรียมโดย ดร.บรูซ ดาโควสกี (ผูอํานวยการมูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยออกซ
ฟอรด ประเทศอังกฤษ)
2.รายละเอียดของโครงการวิจัยเรื่อง “ริชมอนเดการริเริ่มชีววิทยาชาติพันธุในประเทศไทย”
2.1วัตถุประสงค

เปนโครงการสําหรับการทดลองทางวิทยาศาสตรในปแรก เพื่อรักษาความรูดั้งเดิมสําหรับ
ชาวกระเหรี่ยงและชาวไทย มีจุดประสงคเพื่อเก็บบันทึกตัวยาสมุนไพรพื้นบานแผนโบราณที่ใชในกลุม
ชนชาวเขาเผากระเหรี่ยงทางภาคเหนือของไทย โดยมีเงื่อนไขวา1.ครุภัณฑทุกชิ้นจะตองบริจาคใหกับ
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อโครงการสิ้นสุดลง ยกเวนรถไครสเลอรซึ่งจะตองสงคืน
ใหบริษัท2.ตัวอยางสมุนไพรทุกชิ้นจะตองมาจัดทําจนเปนตัวอยางที่สมบูรณ และจัดเก็บไวที่หอ
พรรณไมของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3.ขอมูลตางๆที่เก็บในสนามจะตองนํามา
ปอนในคอมพิวเตอรที่ภาควิชาฯซึ่งบริจาคโดยบริษัท โดยขอมูลเหลานี้จะทําสําเนาลงในแผนบันทึก
ขอมูลมีดร.สตีเฟนเปนผูควบคุม และเปดบริการใหแกบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปนชาติใด ที่สนใจ
ศึกษาหาความเปนไปไดในการเลือกสมุนไพรที่จะนําไปวิเคราะห หรือพัฒนาเปนตัวยาตอไป
2.2ระยะเวลา
ระยะเวลาการดําเนินงานแบงเปน 2 เฟสคือ เฟสที่ 1 ระหวางเดือนเมษายน - เดือน
ธันวาคม 2538
และเฟสที่ 2 คือ ระหวางเดือนมกราคม 2539 - เดือนธันวาคม 2541
2.3การมีสวนรวมของชุมชน/ชาวบาน
ชาวบานที่ถูกสัมภาษณจะไดรับคาตอบแทนวัยละ 100 บาท และตองลงนามในสัญญาที่
มีเนื้อหาดังตอไปนี้
ถึงผูอาวุโส และชนชาวปาเกอญอ หมูบาน……………อําเภอ…………………
จังหวัด………………………
เราทํางานวิชาการดานที่เรียกวาชีววิทยาชาติพันธุ(Ethnonobiology)งานเรงดวนนี้
มีเปาหมายที่การบันทึก พัฒนา และปกปองภูมิปญญาทางดานสิ่งแวดลอมของชนเผาพื้นเมืองและ
ชาวชนบททั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้
ทําใหตํารับตําราที่เกี่ยวกับเรื่องราวของโลกธรรมชาติสูญหายไปทุกขณะ
จากการที่เราไดพบปะพูดคุยกัน ทานก็ไดรับทราบแลววาเรากําลังเริ่มตนทํางานวิจัยใน
ประเทศไทย โดยการทําการศึกษาพืชสมุนไพร และยาแผนโบราณ(Medicinal plants
and herbal remeies)จากพวกทานชาวปาเกอญอ เรามีความประสงคที่จะทํางานใน
หมูบานของทาน โดยอาศัยการสนับสนุนจากหมอยาพื้นบานที่ยังคงทํานาโดยน้ําฝน รวมกับการทํา
ไรหมุนเวียน ตลอดจนอยูใกลผืนปาอันอุดมสมบูรณ
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
โดยจะเปนการลงลายมือชื่อระหวางผูนําชุมชนนั้น และนายอเล็กซานเดอร จอหน ไน
ดรอฟ ผูจัดการโครงการ ที่ตั้งโครงการ คือ เลขที่ 78 หมู 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
50200
2.4งบประมาณ&ที่มาของงบประมาณ
งบประมาณที่ใชตลอด 3 ป ไดจาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัดโดยในปแรก =
91,400 ปอนด หรือ 4,021,600 บาท
2.5รายละเอียดการทํางาน
1 จะรวบรวมขอมูลจากหองสมุดที่กรุงเทพและเชียงใหมกอน
2.เก็บขอมูลจริงในพื้นที่วิจัยคือ ชุมชนชาวกระเหรี่ยงเผาสะกาจํานวน 5
หมูบานๆละ 30คน รวม 150 คน (ผูสูงอายุในหมูบาน, ผูประกอบพิธีกรรม, หมอยาพื้นบาน)
ซึ่งตองเปนหมูบานหางไกลจากพื้นที่ชนบทที่ไดรับการพัฒนาแลว, ปราศจากแรงอิทธิพลภายนอก
, มีสภาพแวดลอมเปนปา ฯลฯ โดยพืชที่ใชผลิตยาจะถูกถายภาพในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และถายแยกภาพเดี่ยว กอนที่จะนําสงไปเก็บในหอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป (ขอมูลทั้งหมดจะจัดเก็บโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตคําแนะนําของ ดร.สตีเฟน อีเลียด และ ดร.เจมส แม็กสเวล)
3.เมื่อโครงการมีอายุครบ 3 ป ก็จะจัดพิมพหนังสือบันทึกไวใน 3 ภาษาคือ
ภาษากะเหรี่ยง, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3.รายชื่อหนวยงาน/บุคคลที่ใหความรวมมือกับในโครงการนี้คือ
1.มูลนิธิชีววิทยาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ
2.สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
3.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร
4.สถาบันสมิตโซเนียน วอชิงตัน
5.หนวยงานการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

6.องคการวัฒนธรรม สังคมและการศึกษา แหงสหประชาชาติ
7.ศูนยพัฒนาวิจันนานาชาติ (IDRC)
8.ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9.สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10.หนวยชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.รายชื่อหนวยงาน/บุคคลในประเทศไทยที่ไมเห็นดวยกับการศึกษารวบรวมขอมูลดังกลาว
1.โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง
2.มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ภาคเหนือ (นอรทเนท)
3.กลุมกรีนเนท
4.ศูนยเทคโนโลยีเพื่อสังคม
5.โลกดุลยภาพ
6.คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ)
5.ประเด็นที่นาสนใจในกรณีริชมอนเดฯ
1.ทําไมตองเลือกศึกษาในพื้นที่ของชาวกระเหรี่ยง?
เพราะวากะเหรี่ยงเปนกลุมที่ไมมีวัฒนธรรมอื่นมาปะปน การศึกษาขอมูลเรื่องโรคภัยจะจบ
ในนั้น
ไมมีการสงคนไขไปที่อื่น ซึ่งเปนเรื่องของการหาตัวยาใหม ไมใชการรวบขอมูลธรรมดา
2.โครงการดังกลาวไมไดผานความเห็นชอบจากสภาวิจัยแหงชาติ
ดร.ทัชเดช (ประธานบริษัท ริชมอนเด(บางกอก) จํากัด) ยอมรับวาโครงการฯ
ดังกลาวไม
ไดอยูในความดูแลของสภาวิจัยแหงชาติเนื่องจากตองการความสะดวกและรวดเร็ว เพราะวาโดย
ระเบียบวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยในประเทศไทยป 2525 ของสภา
วิจัยแหงชาติระบุไววาตองมีขั้นตอนดังนี้
1.ตองรวมงานกับนักวิชาการไทย
2.กอนเดินทางเขามาทําวิจัยกําหนดการลวงหนา 3 เดือน
3.สภาวิจัยฯจะรวมพิจารณาโครงการที่ชาวตางชาติเสนอกับหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของเชน กรมปาไม เปนตน
4.ระหวางทําการวิจัยตองรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน
5.ตองมีการสงผลการวิจัยที่สมบูรณ 3 ชุดใหแกสภาวิจัยฯ, สํานักหอสมุด
แหงชาติ,และฝายนักวิจัยชาวตางชาติ

3.มีการแอบอางชื่อบุคคลในองคกรพัฒนาเอกชนไทยวาเปนที่ปรึกษาของโครงการฯเชน
คุณรสนา โตสิตระกูล จากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, มูลนิธินอทเนท ฯลฯ ซึ่งอาจจะ
กลาวไดวาเพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหแกโครงการฯ
4.บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด เปนเจาของลิขสิทธิ์เอกสารที่บันทึกขอมูลของ
โครงการฯโดยอัตโนมัติ
5.ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายคุมครองและปกปองภูมิปญญาทองถิ่น ในกรณีของริชมอน
เดนั้นถึงแมวาโครงการดังกลาวไมไดกระทําโดยผานสภาวิจัยแหงชาติ แตก็ไมมีบทลงโทษ
6.เนื่องจากโครงการฯดังกลาวถูกคัดคานโดยองคกรพัฒนาเอกชน จึงทําใหโครงการฯ
ดังกลาวตองถูกระงับการสนับสนุนจาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
6.แนวทางปองกันในอนาคต
1.ควรมีองคกรกลางที่เปนตัวแทนของรัฐบาล โดยเปดกวางใหแกคนทุกอาชีพใน
การศึกษาวิจัยคนควา
2.จะตองสรางองคกรชุมชนเพื่อตอรองผลประโยชนและสิทธิในภูมิปญญาไทย โดยมีการ
เจรจาและเซ็นสัญญากันอยางเปดเผย มีสื่อมวลชนชวยตรวจสอบในฐานะคนกลาง
3.งานวิจัยทุกชิ้น กรมทรัพยสินทางปญญาหรือสภาวิจัยแหงชาติ ควรเผยแพรสูสาธารณะ
4.ควรมีกฎหมายคุมครองสิทธิภูมิปญญาทองถิ่นและผลประโยชนของชุมชน
5.รับบาลควรมีกองทุนวิจัยสนับสนุนดานพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น

