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สถานภาพของโลก
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สถานภาพของประเทศไทย



Country mammal bird angiosperm
Mexico 450 1,026 25,000
I ndonesia 436 1,531 27,500
Zaire 415 1,096 11,000
Brazil 394 1,635 55,000
China 394 1,244 30,000
Colombia 359 1,695 50,000
Peru 344 1,678 17,121
I ndia 316 1,219 15,000
Venezuela 305 1,296 20,000
Ecuador 302 1,559 18,250
Cameroon 297 874 8,000
Thailand 286 916 8,675
Malaysia 286 736 15,000
Australia 252 751 15,000
South Africa 247 790 23,000
Panama 218 926 9,000
P. New Guinea 214 708 10,000
Viet Nam 213 761 7,000
Costa Rica 205 850 11,000
Philippines 153 556 8,000

สถานภาพของประเทศไทย(2)
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Chinese 
lettuce, rhubarb, soybean, turnip 

Indian 
cucumber, mango, oriental cotton, rice 

Indo-Malayan 
banana, coconut, rice 

Central Asiatic 
almond, canteloupe, flax, lentil 

Near-Eastern 
alfalfa, apple, cabbage, rye 

Mediterranean 
celery, chickpea, durum wheat, 
peppermint 

Ethiopian (formerly Abyssinian) 
castor, coffe, grain sorghum, pearl 
millet 

South Mexican & Central American 
lima bean, maize, papaya, upland 
cotton 

South American
Egyptian cotton, potato, pumpkin, 
tomato Chiloe potato 

Brazilian-Paraguayan 
manioc, peanut, pineapple, rubber tree

Vavilov’s Center of Diversity



ความสําคัญ

- Web of life
- Food & health care for communities
- Local economic
- Conventional plant & animal breeding 
program
- As an input into biotechnology & modern 
industries



ความสําคัญ

• 80 % ของประชากรในโลกตองพึง่พาสมนุไพรในการ
รักษาสุขภาพ (WHO 1993)
• 1/4 ของยาแผนใหมที่ใชอยูในปจจบุันไดมาจากพืช
สมุนไพร โดยมีมูลคาประมาณ 43,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
(RAFI)
• ตลาดยาสมุนไพรในป 1997 มีมูลคาประมาณ 16,500 
ลานเหรียญสหรัฐ(WHO)



บทบาทของชุมชน

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรกรรมพืน้บาน

บานแมลานคํา ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชยีงใหม*

ไรปที่ 1 พชือาหาร 30 ชนดิ 167 สายพนัธุ ขาว  28 สายพนัธุ

ไรปที่ 1-2 พชือาหาร 16 ชนิด สัตวปา 7 ชนิด สมุนไพร 13 ชนดิ 

ไรปที่ 3-4 พบสัตวปา 13 ชนิด สัตวปก 12 ชนดิ  พืชใชสอย 10 ชนดิ ไผ 4 ชนิด

ไรปที่ 5-6 พชือาหาร/สมุนไพร/ไมใชสอย 75 ชนดิ สัตวปก 30 ชนิด สัตวปา 12 ชนดิ

ไรปที่ 7 พชือาหาร/สมุนไพร/ไมใชสอย 35 ชนิด พบสัตวปาที่เขามาอาศยั 19 ชนิด

* กรณีศึกษาโดยวราลักษณ ไชยทัพ
โครงการสิทธิชมุชนและสิทธิเกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพฯ



บทบาทของชุมชน

 จําปาทอง ตะเคียนทอง 
ไมซอย ไมหลุมพอ ไมตะโก 
ไมเหรียงไมยาง ไมหาด 
ไมทัง ไมหูยาน ไมปอจง 
ไมปอควาน ไมเนยีนไมดํา 
ไมมะหวด ไมโมก
มะกอกบาน ไมออ ไมสาย
ไมเทียม ไมกอไมเพกา ไม
ขี้เหล็กไมไขเนาไมสาน
ไมมะเดื่อ ไมกําไร 
ไมไผฝากไมไผโบ ไมไผสีสุก 
ไมไผตงไมยางพารา

ไอหนาหนํา ไอปากตู ไอ
เขียว  ไอมุด ไอคุด ไอไม
ฝาก ไอหูหนาน ไอหวย ไอ
เนื้อ ไอเรอื ไอหลับไอจาก 
ไอขี้เลื่อย ไอสมแปน ไอขี้
แตก.ไอเจาที่ ไอปลัก ไอ
ขวั้นยาว ไอจอมหัก ไอประ 
ไอหัวหิน ไอมดแดง ลูกไอ
มดแดงไอลางสาด ลูกไอ
เขียวไอบนควน ไอขี้ดูก ไอ
บัวไอหมีหลีก ไอเทา ไอไข
เปด ไอไขไกไอสาวสมพาน 
ไอเสาธง

ความหลากหลายของสวนไมผล สวนนายธรีพนัธ จุฬากาจน ชุมชนครีีวง*

ลูกเนียง สะตอหมาก 
มะพราว  ทุเรยีน  มังคุด  
ขนุน จําปาดะ ลางสาด  ลาง
สุก สมแขก 
สมเขียวหวาน สมหัวจุก สม
ขี้มา สมโอ มะนาว มะปราง 
มะเมา มะปรงิ มะกอก 
มะมุด มะกรูด มะมวง 
กระทอน เงาะ  ลูกลวน 
มะไฟกา มะไฟ ลูกหยี 
ลูกประ มะละกอ นอยหนา 
มะเมี่ยม ระกํา ฝรั่ง ละมุด 
ลูกเหรียง



ปญหา

• อตุสาหกรรมการทําไม

• การสรางเขื่อน ถนน และโครงสรางพื้นฐานตางๆ

• การทําการเกษตรแผนใหมแทนระบบเกษตรดั้งเดมิ 

• การทําลายภาษาและวัฒนธรรมของชมุชนทองถิ่น

• ผลกระทบจากพันธุวิศวกรรม

• การใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อผูกขาด



การรกุรานในยุคปฏวิัติเขียว
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การรกุรานในยุคปฏวิัติเขียว

Since1980s Third 
world countries 
have complained 
the role of IARCs
on the unequal of 
PGR conservation
Most of plant 
varieties conserved 
in the industry 
countries gene 
banks.
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การรกุรานทางชีวภาพในปจจุบัน



ตัวอยางกรณีจอหน มัวร

• ป 2519 จอหน มัวร ชาวแคลิฟอรเนียพบวาตัวเองเปน
มะเร็งเมด็เลอืดขาว- แผลถลอก เลือดออกที่เหงือก เจ็บคอ
• เขาไปรักษาที่ศูนยการแพทย UCLA กับนพ.เดวิด โกลด 
หมอผาตัดเอามามขนาด 14 ปอนดออก และพบวามี Mo-
Cell ที่หลั่งสารที่สามารถสรางภูมิคุมกนัโรคเอดสและ
มะเร็งได
• 2527 โกลดและ UCLA จดสิทธิบัตรเซลลของมัวร และ
ขายใหบริษัทแซนดอซมมีลูคา 15 ลานเหรียญ
• 2533 ศาลสูงของแคลิฟอรเนียตัดสนิใหมวัรแพ



กรณีเปลานอย

•ป 2513-2517 ญี่ปุนใหความชวยเหลอืกระทรวงสาธารณสุขศึกษาวิจัย
เรื่องสมนุไพรโดยเปลานอยอยูในรายชื่อของพืชที่ทําการศึกษา

• ป 2516 บริษัทซังเกียวรวมกับกรมปาไมคนหาแหลงธรรมชาติของ
เปลานอยพบวาเปลานอยที่ประจวบคีรีขันธมฤีทธิ์ทางยาสูงกวาที่อืน่

• ป 2521-28 ญี่ปุนจดสิทธิบตัรเปลาโนทอล จดทะเบียนกับองคการ
อนามยัโลก เพื่อผลติยา Kelnac รักษาโรคกระเพาะ ราคาเม็ดละ 30 บาท

• ป 2529 ซังเกียวสรางโรงงานผลติเปลาโนทอลที่ประจวบมพีื้นที่ปลูก
เปลานอยประมาณ 7,000 ไร

• ประเทศไทยไดประโยชนจากคาแรงคนงาน และเงินเดอืนแกจนท.ปา
ไม 1 คนทีพ่บเปลานอย



กรณีปอรตสมัธ

•ป 2536 BioTec ไดจดัสงนกัศกึษาของไทยสองคนไปศึกษาระดับ
ปริญญาเอกดานจลุชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลที่
มหาวิทยาลัยพอรตสมธั โดยม ีดร. Gareth Jones เปนที่ปรึกษา

• ป 2536 - 2539 ดร.โจนสไดตระเวณเก็บเชื้อรา 200 สายพันธุจาก
ชายฝงอนัดามันที่จ.พังงา/กระบี่ และฝงอาวไทยที่จ.สงขลา โดยสงไป
เก็บไวที่มหาวิทยาลัยพอรตสมัธเพราะไทยยังไมมีธนาคารเก็บเชื้อรา

• ป 2541 BioTec รองขอใหสงตัวอยางเชื้อรากลับประเทศไทยแตไดรับ
การปฎิเสธจากพอรตสมัธ

• ดร. Nigel Hywel-Jones นกัวิจัยอีกทานหนึ่งเชื่อวาเชื้อราดังกลาวได
ขายไปใหกับบริษัทยาอเมริกันไซยานามดิไปแลว



กรณีขาวหอมมะลิของไทย
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กรณีขาวหอมมะลิของไทย



กรณีการปนเปอนทางพันธุกรรม

Percy Schmeiser ชาวนาแคนาดา ถูก

ฟองรองจากบริษัทมอนซานโตเมื่อป 

1998 ในฐานะที่ปลกูเมลด็พนัธุคาโนลา

ซึ่งบริษัทอางวาเปนเมลด็พนัธุที่ตนได

จดสิทธิบตัรไว

ตองจาย  $10,000 สําหรับคาเมลด็

และปรับอีก $75,000 สําหรับผลผลติที่

เก็บเกีย่วได



กฎหมายที่เกี่ยวของ

• พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมการแพทยแผนไทย คุมครอง พื้นที่
สมุนไพร / ตํารับยา-ตํารายา

• พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช คุมครองพันธุพืชพืน้เมอืงทั่วไป และพันธุ
พืชปา และพันธุพืชพืน้เมอืงเฉพาะถิ่น

• ยังขาดกฎหมายคุมครองพันธุสัตว และจลุนิทรีย



การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเฉพาะ

หลักการสําคัญที่ควรมีอยู คือ 

 คุมครองสิทธิชุมชนดานการอนุรักษและพฒันาภูมิปญญาการแพทยของ
ไทย

รับรองรูปแบบสิทธิในทรัพยากร “ สิทธิสวนรวม” และการจัดการ
เชิงซอน

สงเสริมการพัฒนาภูมปิญญาการแพทยใหเกิดความกาวหนา

กําหนดเงื่อนไข หลกัเกณฑการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

การผลักดันกฎหมายปาชุมชนฉบับประชาชน และกฎหมายสิทธิ
ชุมชนตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๖

 การตดิตามประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายเฉพาะที่มีอยู และ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง



การปรับปรุงแกไขกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

เพื่อสรางความเปนธรรมตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 
และปองกันการละเมิดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจดคุมครองโดยมิ
ชอบ

ใหมีการแจงแสดงแหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ

หลักฐานแสดงการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีมีการ
ใชภูมิปญญาการแพทยของไทยเปนสวนสําคัญในการสราง
สิ่งประดิษฐ

การจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาการแพทยของไทยและภูมปิญญา
ดานอื่นๆ



การเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อจัดทําเขตการคาเสรี

ไมยอมรบัพันธกรณีที่มากกวาหลักเกณฑในความตก
ลง ทริปส  ( No TRIPs –Plus)

ไมยอมรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาการคุมครองพันธุ
พืช    ( UPOV 1991) และอนุสัญญาอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมกับ
ประเทศไทย

ไมยอมรับเรื่องการขยายความคุมครองสิทธิบตัรใน
สิ่งมชีีวิตทุกชนิด




