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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถใช้
เป็นฐานข้อมูล เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง มหาศาลซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมี
คุณค่ามาก ขึ้นเมื่อได้ผ่านการ ทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปจาก องค์ความรู้ เดิมซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าว ปัจจัยที่ส าคัญและมีความ จ า เป็น ก็คือต้อง อาศัยทุนจ านวนมาก  และ ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจากสาเหตุนี้เองจึงท าให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมักจะ ถูกละเมิดจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่มีความได้เปรียบในด้าน ทุนและเทคโนโลยี  
ประกอบกับ แนวความ คิดของประเทศ เหล่านี้ที่ มักจะมองว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เป็น
สมบัติสาธารณะ (Public domain) ของทุกคน ดังนั้น บุคคลใดๆ ก็ตามสามารถที่จะน าองค์ความรู้ที่
เป็นสมบัติสาธารณะนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้  จากเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงท าให้เกิด สิ่งที่เรียกว่า  “โจรสลัด
ชีวภาพ” (Bio-piracy) ซึ่งก็คือ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของโดยการน าไปพัฒนาต่อยอดแล้วจดทะเบียนเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของตน ซึ่งประเทศที่ถูกละเมิดส่วนใหญ่จะเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งขาดท้ังวิทย าการสมัยใหม่และกฎหมายเฉพาะที่จะมาปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน 

ส าหรับประเทศไทย ก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มี ความหลากหลายใน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่มุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง จึงท าให้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยถูกละเมิด
หลายครั้งจากประเทศมหาอ านาจ  ปัจจุบันกฎหมายที่น ามาปรับใช้เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ 
รัฐธรรมนูญ 2550 และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกฎหมายทั่วไปเหล่านี้
ไม่ได้ ถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้ มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย เฉพา ะกล่าวคือ ใน
รัฐธรรมนูญ  2550 มาตรา 66 เป็นบทบัญญัติที่ กล่าวถึงเรื่องการ รับรองสิทธิของชุมชนที่มีเหนือ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพียงด้านเดียว เท่านั้น ซึ่งยังคงมีประเด็นปัญหาต้องตีความอีกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึงอะไรบ้าง ใครคือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีจะสามารถพิทักษ์และปกป้องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหากมีการละเมิด  ส่วนกรณีของ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกฎหมายที่มุ่งรับรองสิทธิ  
ของปัจเจกชนผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์โดยมีวัตถุประสงค์เน้นด้านของอุตสาหกรรมเป็นหลักซึ่งขัด 
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กับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์เป็นส าคัญแต่
มุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ตลอดไป 

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ท าให้หลายๆ  ประเทศที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่ม ตระหนักถึง
สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จึงได้ พยายาม ร่วมมือกันโดย บัญญัติ
หลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้มีการ แสวงหาประโยชน์ อย่างไม่เป็นธรรม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปกป้องไม่ให้มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ แล้วไปด าเนินการ
ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยปราศจากความยินยอมและการรับรู้ถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของ และเพ่ือ ให้เกิดความเป็นธรรม จากการใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นโดยมี
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง  โดยต้องการ
ให้หลักการ เหล่า นี้มีผลใช้บังคับในทางระหว่างประเทศเพ่ือ ให้ เป็นต้นแบบ แก่ประเทศต่างๆ น า
หลักเกณฑ์เหล่านี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตนเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ดังนั้น ประเทศไทยจึง เกิดแนวความคิดท่ีจะคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ระบบ  
กฎหมายเฉพา ะ (sui generis system) ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือปกป้องและ คุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มิให้ ถูกละเมิดอีกต่อไป รวมทั้ง ป้องกัน มิให้ มีการ แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่าง  
ไม่เป็นธรรม  ด้วยการวางหลักเกณฑ์ว่า หากมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การจดสิทธิบัตร ก่อนการวิจัยจะต้องได้รับความยินยอมก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการจดสิทธิบัตรได้ มิฉะนั้น จะถือเป็นการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความผิดตามกฎหมาย  
และเพ่ือเป็นการหาแนวทางท่ีเ หมาะสมในการร่างกฎหมาย ให้สามารถ คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่าง แท้จริง ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึ งศึกษาในเรื่องความหมายของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิ ในฐานะสิทธิปัจเจกชนหรือสิทธิร่วมกัน สิทธิในความเป็น
เจ้าของ ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  การประเมินคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์ ว่าสามารถท าได้
เหมือนทรัพย์สินทั่วไปหรือไม่ และ สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถโอน ให้แก่กัน ได้เหมือนสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดแนวทางท่ีชัดเจนในการบัญญัติกฎหมายและ
ป้องกันข้อโต้แย้งในการตีความข้อกฎหมายต่อไปในอนาคต 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Title of Thesis Protection of person entitled and the rights of ownership  

in traditional knowledge.  
Author  Miss  Suchada Charoenviriyatham 
Degree Master of Laws  
Year  2013 
 
 

Traditional knowledge is the information of knowledge that very important 
because it can be used as a database to be developed to maximize the benefits can 
be hugely. Traditional knowledge is very valuable when obtained through research 
and further development. Such action requires a lot of capital, combined with 
scientific progress and technology. From this cause the traditional knowledge is often 
violated by the developed countries that have an advantage in these aspects. 
Moreover, the concept of these countries often seen traditional knowledge is the 
Public knowledge that everyone can be utilized, thus resulting in what is called.  
"Bio-piracy" is the wrongful exploitation of biological resources or traditional 
knowledge without the consent of the owner, when has further development 
already they registered their intellectual property rights listed are the rights of their 
own. Countries are violated are mainly developing countries that own traditional 
knowledge, which lack both a modern science and specific law to protect their 
traditional knowledge 

Thailand is a country with diversity in traditional knowledge but no specific 
law aimed at protecting traditional knowledge directly. Therefore, traditional 
knowledge of Thailand was violated several times by foreign powers. Constitution of 
the Kingdom of Thailand B.E. 2550 and Intellectual property law is the current law to 
adopted for protection the traditional knowledge, but the problem is these general 
laws were not enacted for the purpose of protection of traditional knowledge 
specifically. In the Constitution section 66 is the provisions mentioned above the 
rights of the local community with just one side only. There are still issues that need 
to interpret what traditional knowledge means and who is who has the rights to 
protect traditional knowledge if they are violated. Most purposes the intellectual
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 property law is the law that guarantees the right of individuals aimed author or 
inventor that focused on the side of industry, so it contrary the purpose of the 
protection traditional knowledge that focus on the conservation and restoration to 
provide local knowledge remains forever but not for commercial.  

From this many of the reasons discussed above causes the countries that 
own traditional knowledge became aware of barriers to protect their traditional 
knowledge. So they tried to cooperate with law guidelines to be used as a common 
practice to prevent the exploitation of traditional knowledge unjustly .Protect 
traditional knowledge from wrongful exploitation and registered their intellectual 
property rights without the consent and recognition of the rights of ownership and to 
ensure fairness to take advantage of traditional knowledge with proper and fair 
remunerations to the ownership directly. They need this principles is model for 
various countries in law enforcement in their country and these guidelines will be 
apply to their internal legislation to protect traditional knowledge. 

Therefore Thailand realize the concept to protect traditional knowledge by 
specific law system that purpose to preserve and protect traditional knowledge in 
order not to be violated anymore, as well as to prevent the exploitation of 
traditional knowledge unjustly. By laid the rules if anybody needs traditional 
knowledge to do research and develop new products to lead to a patent. Research 
is required to obtain consent from ownership before researching and take to 
patented. Otherwise constitute a violation of traditional knowledge and is an offense 
by unlawful and in order to propose appropriate legislation to enactment to protect 
traditional knowledge provides a comprehensive and truly effective.  

Thus, this thesis is a study in the meaning of traditional knowledge Protection of 
person entitled as the rights of individuals or shared. Rights of ownership in traditional 
knowledge. Valuation traditional knowledge in the commercial that can be as an asset or 
not and the rights of and traditional knowledge can be transfer as with rights of 
intellectual property or not. However, to achieve a clear approach to legislation and for 
defense arguments in the interpretation of law in the future.  
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 วิทยานิพนธ์เรื่อง การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิและสิทธิของผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากการได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วริยา 
ล้ าเลิศ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และได้สละเวลาให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ในทุกขั้นตอน  ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ ผู้เขียน
ในการท า วิทยานิพนธ์  ผู้เขียน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง  รวมทั้ง ขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และท่าน ศาสตราจารย์วิชัย อริยะนันทกะ  ที่กรุณาให้เกียรติรับ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาพิจารณาตรวจสอบและ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู้ให้แก่ ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะ นิติศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่รักทุกคนข อง
ผู้เขียนส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือที่มี ให้มาโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณ สายสัมพันธ์ 
คีรีรัตน์  เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ที่ได้สละเวลาตรวจสอบรูปแบบ และแก้ไขข้อบกพร่องจน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ 

ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
แดคุ่ณแมส่มจิตร เจริญวิริยะธรรม และนางสุภารัตน์ วิทยาถาวรวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นพ่ีสาวของผู้เขียนที่เป็นผู้
ที่ช่วยส่งเสริม  สนับสนุน กระตุ้นเตือน  และเป็นก าลังใจ  ตลอดจนเป็นแรงใจที่ส าคัญยิ่งของ ผู้เขียน
ตลอดมาจนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยที่รวมตัวกันเป็นชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายโดยส่วนใหญ่
รากฐานของชุมชนจะมาจากการด ารงชีวิตในประจ าวันที่คล้ายคลึงกัน มีพ้ืนฐานทางสภาพแวดล้อม
รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ท าให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่ใช้ในการด ารงชีวิตก็มักจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน คนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้สามารถน าองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดต่อกันมาจาก 
รุ่นสู่รุ่นน ามาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด ารงชีพได้โดยไม่ได้มีการหวงกันซึ่งองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ดังกล่าวก็คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันวิถีชุมชนหรือสังคมไทยมาอย่างช้านาน 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรียบเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นซ่ึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชนรุ่นหลัง และจากพัฒนาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งใหม่ๆ 
เหล่านั้นมักเกิดข้ึนจากการคิดค้นต่อยอดมากจากองค์ความรู้ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นฐานข้อมูลที่น าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ใน
ขณะเดียวกันแม้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์มากก็ตาม แต่
ส่วนใหญ่ความเจริญเหล่านี้จะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วซ่ึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อมไป
ด้วยทุนจ านวนมหาศาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยประเทศเหล่านี้มักจะเอาความได้เปรียบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแสวงหาประโยชน์กับประเทศก าลังพัฒนา เนื่องจากประเทศของตน
ขาดแคลนทรัพยากรที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา โดยประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีความ
อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่ป็น 
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์1 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการรักษาโรค การน าเอา 
พืชสมุนไพรมาท าเป็นยา ซ่ึงความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์โดยตรงในการด ารงชีวิตของบรรพ
บุรุษและมีการถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญา

                                                           
1 จักรกฤษณ์  ควรพจน,์ “การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น,” ใน ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: จริรัชการพิมพ์, 2547), หน้า 640. 
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ท้องถิ่นซ่ึงมีทั้งท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพียงแต่ 
บอกเล่าต่อกันมาเท่านั้น 
 จากที่ผ่านมาประเทศที่พัฒนาแล้ว มักจะฉกฉวยเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประเทศก าลัง
พัฒนาไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยปราศจากความยินยอมจากประเทศท่ีเป็นเจ้าของภูมิปัญญา
เหล่านั้น โดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการท าวิจัยต่อยอดเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความได้เปรียบทาง
วิทยาศาสตร์และมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยกว่า และเมื่อไดน้ าเอาฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
พัฒนาต่อยอดแล้วก็จะน าไปข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือที่จะอ้างความเป็นเจ้าของ เพราะสิ่ง
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่นี้จะถูกถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นได้ ซึ่งเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วก็จะ
กลายเป็นทรัพยส์ินส่วนบุคคลหรือของบริษัทเหล่านั้นไป ซึ่งนอกจากประเทศท่ีเป็นเจ้าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีแท้จริงไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว บุคคลอื่นหรือแม้กระทั่ง
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเองกลับไม่สามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวไปใช้สอยหาประโยชน์ 
ได้อีกเพราะจะกลายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไป 2  
 จากการทีภู่มิปัญญาท้องถิ่นของประเทศก าลังพัฒนาได้ถูกฉกฉวยเอาไปใช้แสวงหาประโยชน์
อย่างไม่เป็นธรรม เช่น กรณีกวาวเครือของไทยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันมานานแล้ว โดยมีสรรพคุณ
ท าให้ผิวพรรณนุ่มนวลและเต่งตึงและเป็นสมุนไพรไทยที่น ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามมาหลาย
สิบปี แต่กลับถูกบริษัทของประเทศญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกาน าสารสกัดจากกวาวเครือไปจดสิทธิบัตร
โดยอ้างคุณสมบัติว่าสามารถรักษาผิวพรรณไม่ให้แก่ลงได้และน าไปใช้เป็นเครื่องส าอางกระชับผิว ซึ่ง
การจดสิทธิบัตรของทั้งสองประเทศทีม่ีความได้เปรียบทางด้านการค้าดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก นอกจากกรณีของกวาวเครือแล้วยังมีกรณีของเปล้าน้อยที่
เป็นพืชสมุนไพรไทยซึ่งแทบทุกส่วนของพืชชนิดนี้ล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาแทบทั้งสิ้น แต่ประเทศ
ญี่ปุุนได้ลงทุนเข้ามาศึกษาวิจัยจนพบว่าสรรพคุณของเปล้าน้อยมีคุณสมบัติสามารถรักษาโรคกระเพาะ
ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงท าให้ญี่ปุุนน าสารสกัดจากเปล้าน้อยไปจดเป็นสิทธิบัตรในชื่อ “เปลาโนทอล” 
ซึ่งแม้กฎหมายสิทธิบัตรของไทยจะห้ามการจดสิทธิบัตรในสารสกัดจากพืชซึ่งท าให้นักวิจัยไทย
สามารถหากรรมวิธีอ่ืนๆ มาผลิตเปลาโนทอลเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศได้ก็ตาม แต่ประเทศไทย
ในฐานะเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับไม่สามารถผลิตสารสกัดดังกล่าวในประเทศซึ่งญี่ปุุนไปจด
สิทธิบัตรไว้ได้ หรืออีกกรณ ีคือ น้ ามันสะเดาของประเทศอินเดียที่ถูกบริษัทต่างชาติน าเอายาที่ได้จาก
เมล็ดสะเดาซึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองของประเทศอินเดียไปจดสิทธิบัตรยาก าจัดเชื้อราซึ่งภายหลังส านัก
สิทธิบัตรยุโรปได้เพิกถอนสิทธิบัตรการก าจัดเชื้อราที่ผลิตจากต้นสะเดาไปโดยผลจากการฟูองร้องของ
ประเทศอินเดียที่เกิดจากการรวมตัวกันของทั้งภาครัฐและเอกชน  
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศก าลังพัฒนาที่เป็น
แหล่งก าเนิดภูมิปัญญาต่างๆ ได้ถูกประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีทั้งทุนและ
เทคโนโลยีเข้ามาค้นคว้าท าการวิจัยภูมิปัญญาเหล่านี้ แล้วสุดท้ายก็ฉกฉวยน าไปแสวงหาเป็นประโยชน์

                                                           
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 640-641. 
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ของตนเอง โดยที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศนั้นเองหรือแม้กระทั่งกฎหมายระหว่างประเทศท่ี
มีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ อยู่
มากมายก็ยังไม่สามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเหตุผลหนึ่งที่ท าให้การ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมักถูกประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เข้ามาละเมิดสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ก็เนื่องมาจากหลักคิดของประเทศท่ีพัฒนาแล้วทีมี่
มุมมองว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เป็นสมบัติสาธารณะ (public domain) ที่บุคคลใด
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จากแนวความคิดเหล่านี้เองจึงท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “โจรสลัดชีวภาพ” 
(Bio-piracy) ซึ่งหมายถึง การน าทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือเอาไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ได้รับความ
คุ้มครองเพราะสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่นี้จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่  เป็นนวัตกรรมหรือการ
ประดิษฐ์ใหม่ซึ่งเป็นผลผลิตทางปัญญาท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้วิจัยและสามารถกีดกันไม่ใช้
บุคคลอื่นมาใช้หรือผลิตในสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองนั้นได้อีกเนื่องจากจะเป็นการละเมิดกฎหมาย3 
 เหตุผลส าคัญอีกประการก็คือ บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
จากความคิดริเริ่มของประเทศพัฒนาแล้วท าให้บทบัญญัติส่วนใหญ่ของกฎหมายที่ออกมาจะมุ่งเน้นไป
ที่การคุ้มครองด้านของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้เองท าให้ประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศได้เริ่มตระหนักถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นและมุ่งท่ีจะรักษาสิทธิของตนในฐานะเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรเพ่ือให้คงอยู่ต่อไป และก็เพ่ือเป็นการปกปูองคุ้มครองไม่ให้มีการ
น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรของตนไปใช้ประโยชน์ แล้วไปด าเนินการขอรับการคุ้มครอง
สิทธิบัตรโดยปราศจากการรับรู้ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของและไม่มีผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรโดยตรง ทั้งนี้ 
แนวทางของประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้ ก็คือพยายามบัญญัติหลักเกณฑ์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
จากการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร เพ่ือเป็นปูองกันการแสวงหาประโยชน์อย่าง
ไม่เป็นธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรเพ่ือให้มีผลใช้บังคับในทางระหว่างประเทศและเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ น าหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตน4 
 ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายแต่กลับไม่มีกฎหมายที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะเพ่ือรับรองสิทธิของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ือให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาและ
ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ก็ตาม แต่กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวก็คุ้มครองสิ่งที่เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม

                                                           
3 นันทน  อินทนนท์, “ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบ

ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น,” ใน ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: จริรัช
การพิมพ์, 2547), หน้า 703. 

4 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 641. 
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ทั้งหมดได้ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชมุ่งเน้นไปในการคุ้มครองในพันธุ์พืชใหม่และอนุรักษ์
พันธุ์พืชพ้ืนเมือง โดยหากบุคคลใดจะน าไปแสวงหาประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตก่อนและต้องมีการ
จ่ายค่าตอบแทน ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยมุ่งคุ้มครอง
ต ารับยาและต าราแพทย์แผนไทยรวมไปถึงสมุนไพรไทยเป็นหลัก แต่ในทางกลับกันประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีประเพณี วัฒนธรรมสืบเนื่องมาอย่างยาวนานจึงยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆ 
อีกมากมายทีใ่นปัจจุบันไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิเอาไว้จึงไม่สามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านี้ได ้ฉะนั้น หากต้องการให้มีการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นครอบคลุมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากที่กฎหมายทั้งสองฉบับนี้บัญญัติไว้แล้วก็มีความจ าเป็นต้องน าเอา
กฎหมายทั่วไปมาปรับใช้เพื่อปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายทั่วไปที่น ามาปรับใช้ 
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ ซ่ึง
การน ากฎหมายเหล่านี้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีปัญหาที่เกิดข้ึนก็คือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทั่วไปเหล่านี้ไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการมุ่งคุม้ครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
เป็นการเฉพาะจึงเป็นสาเหตุให้หากมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้บังคับก็จะต้อง
มีการตีความกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว
ปัญหาในเรื่องการตีความเพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทีไ่ม่ได้ถูกบัญญัติ
ขึ้นมาโดยตรงให้มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ก็เป็นสาเหตุให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเภทอ่ืนๆ ไม่รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง 
 ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดและยัง
ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีการบัญญัติ ค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ไว้โดยตรงในหลายๆ หมวด
ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน โดยได้บัญญัติ
รับรองให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น5 

2. หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย โดยได้บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ ปกปูอง
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น6 

                                                           
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน

ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 73  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร 
ช่วยเหลือในการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม พิทักษ์ ปกปูอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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 3. หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยได้บัญญัติให้รัฐต้องปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น7 
 4. หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดย
ได้บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย8 
 5. หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน โดยได้บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน โดยส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา9 
 6. หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น10 
 แม้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับนี้จะมีการกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อยู่ในหลายๆ ส่วนไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของรัฐ ในส่วนของบุคคลรวมไปถึงชุมชน เช่น ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม พัฒนา สืบสาน

                                                           
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
(6) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 84  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้  
(6) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสใน

การประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 

9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 86  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

 (2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 289  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึง
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ ปกปูองและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและหาก
บุคคลเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมก็ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ตาม แตห่ากพิจารณาความหมายตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้วจะพบว่า
รัฐธรรมนูญเพียงแต่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือก าหนดให้รัฐหรือให้บุคคลมีหน้าที่รวมไปถึงรับรองสิทธิของ
ชุมชนต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น แตร่ัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้ความหมาย
ไว้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร จะคลอบคลุมไปถึงทรัพยากรชีวภาพหรือไม่ 
จะคลอบคลุมไปถึงจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมหรือไม่ หรือจะหมายความถึงเฉพาะแค่องค์ความรู้
ดั้งเดิมท่ีสืบทอดต่อๆ กันมาเท่านั้น ซ่ึงเมื่อความหมายยังไม่ชัดเจนแล้วปัญญาหาที่ตามมาโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ คือ ใครคือเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลทั่วไปหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นสามารถ
อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของได้หรือไม่ หรือชุมชนทีไ่ด้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมร่วมกัน
มาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่เป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น และค าว่าชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นมานั้น มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
 จากปัญหาดังกล่าวนี้เองหากมีกฎหมายบัญญัติค านิยามให้ชัดเจนว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ
อะไร มีความหมายว่าอย่างไร ใครเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิที่แท้จริงแล้วก็จะสามารถลดปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมในภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ในระดับหนึ่ง  
เนื่องจากมีความชัดเจนมากขึ้นว่าใครจะเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการปกปูองการกระท าละเมิด
ดังกล่าวได้ ซึ่งหากมีความชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของแล้ว ก็จะท าให้ทราบว่าในความเป็นเจ้าของ
นั้นจะมีสิทธิอย่างไรบ้างในภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเหมือนหรือแตกต่างจากสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนๆ หรือไม่ และการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สามารถกระท าได้มากน้อย
เพียงใด โดยการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวนอกจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งถือว่าเป็นสิทธิในเชิง
เศรษฐกิจทีผู่้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ สามารถท่ีจะกระท าได้แล้ว ปัญหาว่าในเรื่องการ
โอนสิทธิซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจที่ส าคัญที่เฉพาะผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มี
สิทธิเด็ดขาดในการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่ในกรณีของสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะสามารถกระท าการโอนสิทธิได้หรือไม่ 
 ดังนั้น เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีโอกาสที่จะถูกละเมิดจากต่างชาติ
แล้ว ประเทศไทยจึงสมควรมีกฎหมายเฉพาะที่จะคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือปกปูอง
ไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยถูกฉกฉวยไปแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม ซ่ึงแม้
การจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมจะเป็นเรื่องที่กระท าได้ยากและ
มีปัญหาหลายประการเนื่องจากขอบเขตของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นค่อนข้างกว้าง การจะหาข้อยุติที่
เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบและการคุ้มครองจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากก็ตาม แตส่ าหรับประเทศไทยก็ไดมี้
หลายๆ หน่วยงานทีไ่ด้ใช้ความพยายามเพ่ือที่จะผลักดันให้มีการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมโดยมีการท าวิจัย เรื่อง กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยซึ่งจัดท าโดยศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศึกษาวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการจัดท าสรุปประเด็นที่จะน ามายกร่างกฎหมาย คือ “ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองภูมิปัญญา พ.ศ....” ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมายฉบบนี้ก็เพ่ือคุ้มครองมิให้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นถูกละเมิดอีกต่อไป รวมทั้งปูองกันมิให้กลุ่มบุคคลใดมาแสวงหาประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเชิงพาณิชย์โดยที่เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้จริงไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม และหากจะมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าไปสู่การจด
สิทธิบัตร ก่อนการวิจัยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการจดสิทธิบัตรได้ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความผิด
ตามกฎหมาย  
 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายที่วัตถุประสงค์
เพ่ือการปกปูองภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้ถูกละเมิดจากต่างชาติและเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการ
แสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมในภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ในระดับหนึ่ง  แต่
อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่จะน ามายก “ร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ....” ฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่ายังมีที่ประเด็นปัญหาใน
ข้อกฎหมาย ดังนี้ 

1. ความไม่ชัดเจนในการบัญญัติความหมายของค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ว่าคือ
อะไร มีความหมายว่าอย่างไร ความหมายควรมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหนเพียงไร และความหมาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสากลหรือไม่  

2. ความไม่ชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า “ใครคือผู้ทรง
สิทธิใน ภูมิปัญญาท้องถิ่น” บุคคลทั่วไปหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นสามารถอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ
ได้หรือไม่ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจะเป็นของชุมชน 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่สามารถประเมินคุณค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และน าไปเป็นหลักประกันเพื่อต่อยอดในทางธุรกิจ
ได้หรือไม ่

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถโอนให้บุคคลอ่ืนเหมือนกับกรณีทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนหรือไม่  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาในเรื่องความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็น
เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิไว้มี
ความหมายอย่างไร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถประเมินคุณค่าสามารถประเมินคุณค่าได้เหมือน
ทรัพย์สินทั่วไปหรือไม่ และสิทธิในความเป็นเจ้าของสามารถโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หรือไม่ เมื่อ
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยตรง ดังนั้น การศึกษา
ประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงศึกษาจากความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนของไทยโดยน ามาเปรียบเทียบกับ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ....” ว่ามีความชัดเจนเหมาะสมเพียงใดและสามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ควรมีการแก้ไข เพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่และควรมีอะไรที่
แตกต่างไปจากกฎหมายที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

ศึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเจ้าของ
หรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า ความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิไว้ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หลักการประเมิน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิในความเป็นเจ้าของกับการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม 
“ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ....” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 

1) ศึกษาเรื่องความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับสากลและของประเทศไทย  
2) ศึกษาเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับสากลและของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับผู้ทรงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
3) ศึกษาเรื่องหลักการประเมินคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพย์สินใน 

เชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือน าไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
4) ศึกษาเรื่องในฐานะเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถโอนสิทธิดังกล่าว

ให้กับบุคคลอ่ืนเหมือนกับกรณีการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปหรือไม่  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาในเรื่องความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ใครควรจะ
เป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเหมือนหรือความแตกต่างของค าว่า ชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามท่ีรัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติรับรองสิทธิไว้ การประเมิน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิทธิในความเป็นเจ้าของกับการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายภายในของประเทศและของต่างประเทศ ดังนี้  

1) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) ผลการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ

ทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
5) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
6) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 
7) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
8) พระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 
 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 

ปัญหาในเรื่องความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใครคือเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนหรือต่างกับสิทธิใน
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ทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปอย่างไร ซ่ึงจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่ประเด็นเรื่องการ
โอนภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถโอนได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีความชัดเจนแล้วก็อาจท าให้ไม่สามารถ
คุ้มครองเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
1.5 วิธีการศึกษา 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร โดยทบทวนและ
ศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ ต าราค าอธิบายทางกฎหมาย บทความ
วิชาการทางกฎหมาย รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา วิทยานิพนธ์ 
ค าพิพากษาของศาลฎีกา บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ทาง 
สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนงานเขียนและสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1) เพ่ือให้ทราบถึงความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับสากลว่ามีความหมายว่า
อย่างไร และส าหรับประเทศไทยควรจะสอดคล้องกับความหมายในหลักสากลหรือไม่ อย่างไร 

2) เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับสากลว่ามี
เจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองใคร และส าหรับประเทศไทยควรจะก าหนดให้ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเหมือนหรือแตกต่างไปจากหลักสากลหรือไม่ อย่างไร  

3) เพ่ือให้ทราบถึงหลักการประเมินคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพย์สินใน 
เชิงเศรษฐศาสตร์  

4) เพ่ือให้ทราบว่าในฐานะเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถโอนสิทธิ
ดังกล่าวให้กับบุคคลอ่ืนเหมือนกับกรณีการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปหรือไม่  

 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและสถานะทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 เนื้อหาเก่ียวกับข้อความคิดว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้จะมีเนื้อหาหลักอยู่ 
3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงข้อความคิดว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีว่าด้วยนิยามและขอบเขต
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ทรงสิทธิ ส่วนที่สองจะกล่าวถึง
สถานะในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะต่างๆ ของทรัพย์สิน ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับ
ทรัพย์สิน และความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่สามจะกล่าวถึง
การประเมินคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางเศรษฐศาสตร์โดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการแปลง
ทรัพย์สินเป็นทุนและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Traditional Knowledge) ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษไทย และคนรุ่นต่อมา
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวเพ่ือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิตมาช้านาน ดังนั้น จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่ได้เกิดข้ึนและคู่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน และโดยมากจะนิยมใช้ 
ค าว่า “ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย” ซ่ึงค าเหล่านี้จะใช้ใน
ความหมายเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน ส่วนค าค านิยามที่น ามาต่อท้าย เช่น ค าว่า “ชาวบ้าน 
ท้องถิ่น ท้องถิ่นไทยหรือไทย” มักจะน ามาใช้เพื่อก ากับขอบเขตของความหมาย11 แต่อย่างไรก็ตาม 
คนส่วนใหญ่จะนิยมและใช้ค าว่า “ภูมิปัญญาไทย” มากกว่า ค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 
 2.1.1 นิยามและขอบเขตความหมายของภูมิปัญญา 
 ความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ความหมายไว้ว่า 
หมายถึง องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่นและรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ 
                                                           

11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ศูนย์คติชนวิทยา, โครงการวิจัยภาคสนาม
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 109. 
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่า
พ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนาพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟูอนร าพื้นบ้าน ละคร
พ้ืนบ้านจิตกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอ
พ้ืนบ้าน เป็นต้น12 

ส่วนในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่งการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น13 ออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบันผ่านกาลเวลา เช่น องค์
ความรู้เกี่ยวกับการท าไวน์กระชายด า การท ามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น  

2. การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Expression of Folklore) หมายถึง 
การแสดงออกซ่ึงองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนซึ่งปรากฏหรือแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกทางวาจา เช่น ต านาน กวีนิพนธ์ 
ปริศนา เรื่องเล่า การแสดงออกทางดนตรี เช่น เพลง ดนตรี การแสดงออกทางกาย เช่น การเต้น การ
แสดงละคร พิธีกรรม การแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้ เช่น งานศิลปะ รวมถึง ภาพวาด งานจิตกรรม 
เป็นต้น 

3. ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึง ทรัพยากร
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบ
นิเวศ ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจ าท้องถิ่นท่ี
สามารถน ามาผลิตยารักษาโรคต่างๆ ได้ เป็นต้น 

นอกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ให้ความหมายค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการแบ่ง
หมวดหมู่ในการคุ้มครองแล้ว ยังหน่วยงานอื่นที่มีการให้ความหมายค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยอีก
เช่นกัน คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้ท างานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การให้ความสนับสนุนของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันจัดท าการท าการศึกษาวิจัย เรื่อง กรอบความคิด
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซ่ึงโครงการวิจัยนี้มีนักวิชาการจากหลายๆ ภาคส่วนเข้าร่วมในการ
ท าวิจัย ทั้งนี้ มีการให้ความหมายของค าว่า Traditional Knowledge หมายถึง ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมมากกว่าความรู้ที่เก่ียวกับงานศิลปกรรม หัตถกรรมและการแสดงออก ซ่ึงถือเป็น
ส่วนประกอบของ Folklore นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า Traditional Environment 

                                                           
12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 20 มิถุนายน 

2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content& 
task=section&id=25&Itemid=202 

13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 
20 มิถุนายน 2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_ 
content&task=category&sectionid=25&id=161&Itemid=262 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option
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Knowledge ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนโดยกลุ่มคนท่ีมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งอาศัยสืบทอด 
กันมารุ่นต่อรุ่น และยังหมายความรวมถึงระบบของการจ าแนกต่างๆ ข้อสังเกตที่น ามาเป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและระบบของการจัดการตนเองในการควบคุมการใช้ทรัพยากร 14  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท่านให้ค านิยามที่คล้ายคลึงกับ Folklore ว่าหมายถึง การ
สร้างสรรค์ท่ีอิงตามจารีตประเพณีโดยกลุ่มหรือปัจเจกบุคคลที่แสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความรู้ ซึ่งได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ดนตรี การเต้นร า เกม ต านานปรัมปรา พิธีกรรม 
จารีตประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะอ่ืนๆ นี้ได้มีการถ่ายทอดปากเปล่าจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เห็นว่า Traditional Knowledge ครอบคลุมความรู้หลากหลาย
ประเภท โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับชีวภาพ การรักษาโรค การเกษตร กระบวนการผลิต การออกแบบ 
วรรณกรรม ดนตรี พิธีกรรม และเทคนิควิทยาและศิลปะต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของความรู้หรือการน าไปใช้จริง ระดับของการถอดรหัส รูปแบบของการเป็น
เจ้าของว่าเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มและสถานภาพทางกฎหมาย ในขณะเดียวกันความหมายในลักษณะ
ที่แคบจะหมายถึง ความรู้ของชุมชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหลักของ
ประเทศ เป็นความรู้ของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (Indigenous People) ที่ยังรักษาระดับสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจแบบเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาหลายร้อยปี15 
 Traditional Knowledge ส่วนใหญ่ประกอบด้วยความรู้ที่ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตและ
ยังคงมีการพัฒนาเรื่อยมาไม่หยุดนิ่งตายตัว มีความหลากหลายและมีหลายรูปแบบในการแสดงออก 
เช่น ในรูปของการออกแบบลวดลายสิ่งทอ สมุนไพรในการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน Traditional 
Knowledge อาจครอบครองโดยปัจเจกบุคคล เช่น วิธีการรักษาโรค หรือการประกอบพิธีกรรม หรือ
โดยสมาชิกของกลุ่มบางคน หรือเป็นของทั้งชุมชนก็ได้ คนจ านวนมากมักจะใช้ค านี้ในลักษณะที่แคบ 
โดยหมายถึงความรู้ของชุมชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหลักของประเทศ 
โดยถือเป็นความรู้ของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (Indigenous People) ที่ยังรักษาระดับสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจแบบเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาหลายร้อยปีโดยที่ระบบทุนนิยมยังเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากนัก 
ฉะนั้น จึงเรียกว่า Indigenous Knowledge (IK) แต่ Traditional Knowledge จะมีความหมายที่
กว้างกว่านั้นเพราะอยู่ในทุกระดับชั้นของสังคม แม้ในสังคมสมัยใหม่ก็มี Traditional Knowledge 
ปรากฏอยู่16 ค าว่า Traditional Knowledge (TK) กับ Folklore (FL) ถือเป็นค าหลักในการพยายาม
จัดตั้งระบบความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นค าที่มักใช้กับงานท่ีแสดงถึงความรู้ 
ความคิดของกลุ่มชนที่ถ่ายทอดและสืบทอดกันมาตามประเพณี จะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่
เหมือนกันทีเดียว ความสนใจใน “ความรู้ของชาวบ้าน หรือ ความรู้ของประชาชน” อย่างเป็นวิชาการ
เกิดข้ึนในประเทศตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นผลมาจากยุคล่าอาณานิคม ค าว่า Folklore 

                                                           
14 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชีวภาพแห่งชาติ, รายงานการศึกษากรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, (ปทุมธานี: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2550), หน้า 29. 

15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29-30. 
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29-30. 
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(FL) เกิดข้ึนก่อน เมื่อปี ค.ศ.1846 โดยชาวอังกฤษชื่อ William John Thoms เพ่ือเรียกกลุ่มข้อมูลที่
แสดงถึงท่ีมาของคติของชาวบ้านที่มีมาแต่ในอดีตและวรรณกรรมชาวบ้าน17 ในปัจจุบันค าว่า Folk 
หมายถึง ชาวบ้านที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีสืบทอดร่วมกัน ส่วนค าว่า Lore หมายถึง กฎ แนวทาง
ปฏิบัติ เมื่อรวมกันแล้ว Folklore จึงหมายถึง แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ศาสตร์ ความรู้ การสั่งสอน
ของกลุ่มชน ซึ่งถือเป็นองค์รวมของวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือแบบแผนความคิดและการแสดงออกของ
มนุษย์ที่สืบทอดกันมาตามประเพณีซึ่งอาจสร้างขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะกลุ่มบุคคล แต่ต่อมาได้แพร่หลายไป
ในวงกว้างผ่านระยะเวลานานพอควรจนกลายเป็นสมบัติของส่วนรวม ขณะเดียวกันก็มีการผสมผสาน
กับวัฒนธรรมอื่นมีการสร้างสรรค์ใหม่รวมเข้าไปด้วย งานแบบนี้อยู่ในความทรงจ าของผู้คนไม่มีการ
บันทึกไว้ ถ่ายทอดโดยการเล่าปากต่อปากและการปฏิบัติให้ดูงานที่ถ่ายทอดด้วยถ้อยค า ได้แก่ ต านาน 
นิทาน เพลงพื้นบ้าน ร้อยกรองพ้ืนบ้าน ภาษิต ปริศนาค าทาย ถ้อยค าส านวน วิธีการรักษา ค าท านาย
พยากรณ์ ลางสังหรณ์ ความเชื่อต่างๆ ส่วนที่ถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติให้ดู ให้เลียนแบบ ได้แก่ ดนตรี 
การเต้นการร่ายร าการละเล่น การแสดง ประเพณีพิธีกรรม หัตถกรรม ศิลปะพ้ืนบ้าน อาหาร เป็นต้น 
โดยมีการใช้ศัพท์ต่างกันไป เช่น คติชาวบ้าน คติชนวิทยาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน18 นอกจากนี้แล้วค า
ว่า Traditional Knowledge หากน ามาแปลเป็นภาษาไทยก็มีการใช้ค าเรียกท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ค า
ว่าภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย แต่อย่างไรก็ตามแต่ละค าก็จะ
มีความหมายเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยแต่ละค าจะมีความหมาย ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิได้กล่าวเอาไวว้่า ภูมิปัญญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Wisdom ซ่ึงมีความหมายว่า ความรู้ความสามารถ ความเชื่อ ดังนั้น ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) จึงมีความหมายว่าเป็นองค์ความรู ้ความสามารถ
ของชาวบ้านที่สั่งสมและมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม ่หรือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึง
ปัจจุบัน19  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งชาติ ได้กล่าวเอาไว้ว่า ภูมิปัญญาถือเป็น
เรื่องท่ีสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต 
การท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เปูาหมายก็คือ
เพ่ือให้เกิดความสุขทั้งในส่วนที่เป็นชุมชนหมู่บ้านและในส่วนที่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิด
ปัญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึ้นก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเกิดปัญหาในหมู่บ้านและชุมชน20 
 ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญา เกิดจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มา
ยาวนาน ความรู้ด้านต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงกันไปได้หมด ไม่ได้แยกออกมาเป็นวิชาๆ ตามท่ีเรียน
กันมา ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาและวัฒนธรรม จะ
ผสมกลมกลืนหรือเชื่อมโยงกันบางทีแยกไม่ออกว่าเป็นวิชาอะไร ซ่ึงไม่ว่าจะจบวิชาอะไรสุดท้ายก็จะ

                                                           
17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.  
18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 36.  
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34. 
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เห็นความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา จึงหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ 
ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวกับจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน การศึกษาเล่าเรียน พิธีกรรมต่าง ๆ 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อมและคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความสุขในการด ารงชีวิต21  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ
มนุษย์22  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชุมชน ปัญหาในการด ารงชีวิต และ
ปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยที่ชาวบ้านเหล่านี้ได้มีกระบวนการวิเคราะห์และสั่งสมประสบการณ์
มาเป็นเวลานานเป็นที่ยอมรับนับถือของคนท่ัวไป23  
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC: Thailand Knowledge Center) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปูุย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง 
หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณ
พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น 
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จัก
พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ท าลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนท่ีล่วงลับไปแล้ว24  
 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 19 ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้
ของชาวบ้านที่สร้างข้ึนจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนซึ่งได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ 
ปูุย่า ตายาย ญาติพ่ีน้องและผู้ที่มีความรู้ในชุมชนเป็นความรู้ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมา 
มีวิธีการหลายอย่างที่ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย คือ การบ ารุงรักษาสิ่งที่ดี
งามไว้ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไปให้กลับมาเป็นประโยชน์ และการผสมผสานความรู้ เก่ากับความรู้
ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับสมัย25  
 เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความคิด ความเชื่อ หรือ
ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชุมชนได้มาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาไว้ในการปรับตัวและการ
ด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้
มีการพัฒนาสืบสานกันมา26  

                                                           
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. 
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.  
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
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 ประเวศ วะสี ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความเชื่อ ความศรัทธาและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึงพ้ืนฐานความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์ สืบต่อ
กันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สืบทอดกัน
มา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้ว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นมาได้เองใน
การที่จะน าความรู้นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้ง
กว้างทั้งลึกท่ีชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาเป็นการสะสมความรู้ที่ผ่านประสบการณ์มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยกออกเป็นรายวิชาอย่างที่เรียน
กันมาในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืนไปหมด27  
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้และประสบการณ์ตรง
ของคนในท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือได้รับโดยการศึกษาอบรมจาก
สถาบันในชุมชน ได้แก่ วัดและครอบครัว หรือความรู้และประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่นที่ได้จาก
การสะสมประสบการณ์การท างาน การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้จากธรรมชาติ อาจเป็นแนวคิด 
กิจกรรมและบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน28  
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืน
ฐานความรู้ของชาวบ้านที่เกิดจากการสะสมการเรียนรู้เป็นระยะเวลานาน เพื่อใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัยภูมิปัญญาอาจแสดงออกในรูปของ
วัตถุ เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ29  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมา 
อันเป็นศักยภาพความสามารถท่ีจะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่หรือแก่น
ของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน30  
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กล่าไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 
ความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่นท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชิ้นงานหรือผลงานที่
ได้ศึกษาค้นคว้า ทดลองปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นที่พอใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเม่ือน ามารวบรวมไว้ด้วยกันก็
แสดงถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาไทย ความรู้ความสามารถดังกล่าวไม่เน้นความรู้ที่เกิดจาก
การเล่าเรียนจากสถาบัน แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน31  
 ประเวศ วะสี ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความจัดเจน 
จากวิถีชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เป็นภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์จริงจึงมีความเป็น 

                                                           
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 46. 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 46-47. 
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บูรณาการสูงทั้งในเรื่องของ กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรมเป็นฐาน มีความเชื่อมโยงไปสู่
นามธรรมที่สู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง และเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุนิยม32  
 ยศ สันตสมบัติ ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ของมนุษย์มิได้เกิดข้ึนลอยๆ แต่ภูมิ
ปัญญาก่อก าเนิดข้ึนภายในระบบนิเวศท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาขึ้นในกระบวนการที่คนและ
ชุมชนปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศชุดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองในระบบนิเวศท้องถิ่นท่ีอาจมีต้นไม้ พืช สัตว์ 
แมลง หรือสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ที่สั่งสมและพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของ
ชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ33  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาไทย มีลักษณะ
เปน็องค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทยซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์
ความรู้ที่งอกงามข้ึนใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิต
ของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน34  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้
ท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพาะส าหรับวัฒนธรรมหนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานของสังคมท่ีใช้ในการสื่ อสารและ
ตัดสินใจ และระบบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยได้รับอิทธิพลทั้งจากความคิดสร้างสรรค์ 
และทดลองในท้องถิ่นและจากอิทธิพลภายนอก35  
 เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาไทยเป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนท่ีเรียนรู้
จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและหว่างกลุ่มชุมชนหลายชาติพันธุ์ รวม
ไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออ านวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ด ารง
อยู่36  
 เสรี พงศ์พิศ ได้กล่าว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง พื้นเพ รากฐานความรู้ของชาวบ้าน ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ ปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องเก่ียวกับการเกิด เจ็บ ตาย คุณค่าและ
ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน และในลักษณะเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับ การท ามาหากิน 
การเกษตรกรรม หัตถกรรมศิลปะ ดนตรี และอ่ืนๆ เป็นต้น37  
 
 2.1.2 ประเภทของภูมิปัญญา 
 การก าหนดขอบเขตเพ่ือแบ่งประเภทของภูมิปัญญานั้น นักวิชาการมีวิธีการแบ่งหลายแบบ 
ดังนี้ คือ การแบ่งประเภทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 
Traditional Knowledge ว่าหมายถึง เนื้อหาหรือสาระของความรู้ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมเชิงปัญญา 
และการเข้าใจในบริบทดั้งเดิม รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ ทักษะ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ การปฏิบัติและ

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49 
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
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การเรียนรู้ซึ่งประกอบเป็นระบบภูมิปัญญาและความรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนหรือชุมชน หรือ
เป็นระบบความรู้ที่ถูกถ่ายทอดตีความจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง โดยออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ทางเกษตรกรรม (Agriculture Knowledge) 
2. องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) 
3. องค์ความรู้ทางเทคนิค (Technical Knowledge) 
4. องค์ความรู้ทางยาและการรักษาโรค (Medicinal Knowledge) 
5. องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-Related 

Knowledge) 
6. การแสดงออกของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions) / 

การแสดงออกของคติชน (Expressions of Folklore) 38 
 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย39 ได้แบ่งประเภทภูมิปัญญาไทยออกเป็น 7 
ประเภท คือ 

1. ความเชื่อ 
2. ความเป็นอยู่และการท ามาหากิน 
3. การศึกษา 
4. การเมืองการปกครอง 
5. การดูแลสุขภาพ 
6. ดุริยางคศิลป์ 
7. นาฏศิลป์ 

 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ40 ไดแ้บ่งประเภทของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 5 หมวด ดังนี้ 

1. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา หมายถึง แบบอย่างที่มีการ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในด้านการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความจริงซ่ึง
เกิดจากสติปัญญาที่มีความเป็นเหตุเป็นผล หรือเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา แบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนาและลัทธิ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียมการ
ปกครอง การปลูกฝังและการสืบทอดและประเพณี 

2. หมวดภาษาและวรรณกรรม หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายด้วยเรื่องหรืออักษรที่
ก าหนดไว้เป็นแบบแผนเพื่อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 
ข่าวสาร วรรณกรรม วรรณคดี ภาษาศาสตร์และหลักภาษา ภาษาถ่ินและภาษาชนต่างกลุ่มนิทาน 
และภูมินาม ความเรียงและฉันทลักษณ์ วาทการ ภาษิต และปริศนาค าทานาย 

3. ศิลปกรรมและโบราณคดี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อความงามที่ให้
คุณค่าทางจิตใจ หรือเพ่ือประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ือสื่อสารทางความเชื่อของ

                                                           
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ศูนย์คติชนวิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 48. 
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ศูนย์คติชนวิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 43-44. 
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ศูนย์คติชนวิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 46-47. 
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กลุ่มชน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม 
โบราณคดี การวางผังเมืองและชุมชน วัฒนธรรมสถานหรือแหล่งวัฒนธรรม 

4. การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์แสดงออกเพ่ือ
สนองความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ การขับร้องและ
ดนตรี ระบ าร าฟูอน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ การละเล่นพื้นบ้านกีฬา 
และนันทนาการ การท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

5. ชีวิต ความเป็นอยู่ และวิทยาการ หมายถึง กิจกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคล
หรือกลุ่มชน ประกอบกับการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยอาศัย
บุคคลในท้องถิ่น หรือการรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมาปรับปรุงการพัฒนาการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ คหกรรมศาสตร์ การสาธารณสุข  ที่อยู่อาศัย 
ชีวประวัติ วิทยาการ และอาชีพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ41 แบ่งภูมิปัญญาไทย เป็น 9 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและ

เทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเอง ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้าน
การตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิตและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 

2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้
ชุมชนท้องถิ่น สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  เช่น ยา
จากสมุนไพรอันมีอยู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์พัฒนาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชปุา การสืบชะตาแม่น้ า 
การท าแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ปุาชายเลน การจัดการปุาต้นน้ าและปุาชุมชน เป็นต้น 

5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในด้านการสะสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมความม่ันคงให้แก่ชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึง
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความม่ันคง  

6. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ
สาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้านและ
นันทนาการ 

                                                           
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ศูนย์คติชนวิทยา, เรื่องเดิม, หน้า 50-51. 



19 
 

7. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
ผลงานด้านภาษา คือ ภาษาถ่ิน ภาษาไทยในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงด้านวรรณกรรมท้องถิ่นและการ
จัดท าสารานุกรม ภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของ
ท้องถิ่น ต่างๆ 

8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้
หลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีท่ีมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม ค าสอน การบวชปุา การประยุกต์ประเพณีบุญ
ประทายข้าว 

9. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่ง
อาหารและยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้า
และ บริการส่งออกท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค่าเพ่ิมของทรัพยากรด้วย  

 
2.1.3 ผู้ทรงสิทธิ 
เจ้าของสิทธิ หรือผู้ทรงสิทธิ ในระบบกฎหมายส่วนใหญ่ถือหลักว่ามีเฉพาะแต่สิ่งที่มีสภาพ

บุคคลเท่านั้น จึงจะสามารถเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ได้ สิ่งที่ไม่มีสภาพบุคคล เช่น ทรัพย์สิ่งของทั้งหลาย
นั้นโดยทั่วไปไม่อาจมีสิทธิและหน้าที่ได้42 การยอมรับว่าบุคคลเป็นเจ้าของสิทธิจึงเท่ากับเป็นการ
ยอมรับว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จะกลายเป็นวัตถุหรือทรัพย์สินไม่ได้ และเมื่อกล่าวถึง
บุคคลจะมีความหมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเนื่องจากมุ่งพิจารณาไปถึงคนในฐานะท่ีเป็นสิ่งที่
มีชีวิตตามธรรมชาติ ต่อมาเม่ือสังคมมีการพัฒนาขึ้นประกอบกับมีการรวมตัวกันของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเพื่อประกอบธุรกิจการค้าจึงเกิดแนวคิดท่ีต้องการให้สิ่งที่มารวมกันนั้นสามารถจะถือสิทธิใน
ทรัพย์สินและสิทธิอ่ืนได้ และเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินกิจการดังกล่าวจึงมีการแยกออกมา
เป็นบุคคลตามกฎหมายและเรียกบุคคลนั้นว่านิติบุคคล43 ความเป็นบุคคลหรือการมีสภาพบุคคลตาม
ระบบกฎหมายนั้น มีการแยกบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. บุคคลธรรมดา (Natural Person) ซึ่งได้แก่ มนุษย์ตามธรรมชาติ บุคคลธรรมดา
เป็นสิ่งที่มีตัวตนตามสภาพธรรมชาติ บุคคลธรรมดาจึงสามารถจะกระท าการให้มีผลในทางกฎหมาย
ด้วยการแสดงเจตนาออกมาให้ปรากฏภายนอกด้วยการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการให้บุคคลอ่ืน
เข้าใจและมีผลผูกพันตามกฎหมายได้ด้วยตัวของบุคคลคนนั้นเอง 

2. นิติบุคคล (Juristic Persons) ซ่ึงไม่ใช่บุคคลธรรมดา แต่กฎหมายรับรองให้มี
สภาพบุคคลสามารถที่จะมีสิทธิหน้าที่ได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยกฎหมายยอมรับว่ามีสภาพ
บุคคล ซึ่งสามารถทรงสิทธิทั้งปวงได้และยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีกรณีที่คณะบุคคล องค์กร และสถาบัน

                                                           
42 สารสาสน์ประพันธ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เรียงมาตรา), 

(กรุงเทพมหานคร: ตงฮ้ัวมิ่งปอ, 2468), หน้า 69-72. 
43 สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็น 

นิติบุคคลของส่วนราชการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2546), หน้า 13. 
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ต่างๆ ที่มีฐานะเป็นหน่วยในสังคมและมีกิจกรรมต่างๆ ในสังคมท่ีควรสามารถมีสิทธิได้เช่นเดียวกับ
บุคคลธรรมดาด้วย  

ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ทรงสิทธิ ก็คือ เจ้าของสิทธิซึ่งมีสภาพบุคคล โดยอาจจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และความเป็นบุคคลคนธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นก็เป็นไปตาม
กฎหมาย ทรัพย์หรือสิ่งของไม่สามารถเป็นเจ้าของสิทธิได้ ซึ่งการที่กฎหมายรับรองเฉพาะบุคคล
ธรรมดาว่ามีสิทธิเนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยกย่องศักดิ์ศรีและความมีเหตุผล
ของมนุษย์44 ส าหรับกรณีผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะไม่มุ่งเน้นไปที่บุคคลธรรมดาเหมือนกับ
ผู้ทรงสิทธิในกรณีอ่ืนทั่วไปแต่จะให้ความส าคัญกับชาติหรือชุมชนในการเป็นเจ้าของสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับชาติ (National Traditional Knowledge) เป็นองค์ความรู้
ที่พัฒนาสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสูรุ่่นและมีการใช้กันอย่างทั่วไปซึ่งผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาดังกล่าว คือ 
ประเทศไทย การได้มาซึ่งสิทธิประเภทนี้ไม่ควรต้องมีการจดทะเบียน (Registration) แต่ต้องมีการประกาศ
ภูมิปัญญาไทยระดับชาติที่ได้รับการคุ้มครอง (Traditional Knowledge Inventory) 

2. ภูมิปัญญาท้องถิน่ระดับท้องถิ่นหรือชุมชน (Community Traditional Knowledge) 
เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนา สืบทอดและใช้อยู่ในเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นซึ่งผู้ทรงสิทธิ คือ ชุมชน 
และการได้มาซึ่งสิทธิต้องมีการจดทะเบียน (Registration)  

 
2.1.4 หลักดินแดน 

 หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายึดหลักดินแดน (Territoriality Principle) กล่าวคือ การ
ได้มาซึ่งสิทธิหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะเกิดข้ึนเฉพาะในขอบเขตของประเทศหนึ่ง 
โดยไม่กระทบต่อประเทศอ่ืน ในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหัวข้อเจรจาที่มี
ความส าคัญและมีความสลับซับซ้อนในการเจรจากการค้ารอบอุรุกวัยซึ่งสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1994 และ
น าไปสู่การจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) โดยความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights หรือ TRIPs) ความสลับซับซ้อนในการเจราจาเกิดข้ึนเนื่องจากความแตกต่างทาง
ความคิดระหว่างรัฐภาคีท่ีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้น ความตกลงทริปส์นี้
จึงได้ก าหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกลักษณะโดยครอบคลุ มไปถึงสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบวงจรรวมและการ
ควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งความตกลงนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ขั้นต่ าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เพ่ือให้รัฐภาคีน าไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
ภายในของตน ซึ่งมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum Standards) หมายถึง รัฐภาคีใดจะให้การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาในระดับที่ต่ ากว่าบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ไม่ได้ แต่อาจคุ้มครองในระดับท่ีสูงกว่าได้ 

                                                           
44 ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 134. 
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และภายให้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติ
ของความตกลงนี้45 
 บทบัญญัติในความตกลงทริปส์นี้ไดว้างก าหนดหลักเกณฑ์ด้านให้การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคนชาติของประเทศสมาชิกต่างๆ เพ่ือเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ดังนั้น คนในชาติของภาคีสมาชิกจึงมีโอกาสได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกันจากบรรดารัฐภาคี
สมาชิกขององค์การการค้าโลกภายใต้หลักการทางกฎหมายที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ หลักดินแดน 
(Territoriality Principle) หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation 
Treatment) และการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ซ่ึงหลักการดังกล่าวเหล่านี้ส่งผล
ให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 46 
และในส่วนของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาเฉพาะในส่วนของหลักดินแดนเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับผู้ทรงสิทธิในเชิงสิทธิเหนือทรัพย์สิน 
 ภายใต้หลักดินแดนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากการรับรองโดย
กฎหมายภายในของรัฐ สิทธิตามกฎหมายจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีการยื่นค าขอและมีการรับจด
ทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว และผลจากการที่ทรัพย์สินทางปัญญาก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายนี้เอง
ท าให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิประเภทที่อยู่ภายใต้หลักดินแดนดังกล่าว ซึ่งหมายถึง สิทธินี้
จะกล่าวอ้างข้ึนใช้ได้เฉพาะในดินแดนของประเทศท่ีให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นเท่านั้น 
และผู้ที่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งไม่อาจกล่าวอ้างการคุ้มครองในดินแดนของ
อีกประเทศหนึ่งได้ เว้นแต่สิ่งนั้นจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหลังเช่นกัน   
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศจึงเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ผลงานทางปัญญาประเภท
หนึ่งอาจได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่งแต่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่ง ฉะนั้น 
โดยหลักแล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาหรือได้รับการรับรองโดยกฎหมายของประเทศใดก็จะ
ได้รับความคุ้มครองเฉพาะในเขตดินแดนของประเทศนั้นเท่านั้น เว้นแต่ระบบการคุ้มครองระหว่าง
ประเทศและมีกฎหมายภายในรับรองไว้และสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับในแต่ละ
ประเทศย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในดินแดนของแต่ละประเทศนั้น การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน
ดินแดนของประเทศดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงการใช้ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นในประเทศอ่ืน   
การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้บังคับได้เฉพาะภายในเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐ
เท่านั้น ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถบังคับสิทธิของตนต่อการกระท าที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในต่างประเทศ 
ซึ่งแนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของสิทธินี้ถือเป็นหัวใจของระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
จุดมุ่งหมายส าคัญของหลักดินแดนคือ เพื่อให้การรับรองอ านาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ ในอันที่จะ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศของตน47 

                                                           
45 จักรกฤษณ์ ควรพจน,์ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมาย

การค้า, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), หน้า 34-36. 
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43. 
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สิทธิต่างๆ ที่แต่ละประเทศให้การรับรองในทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความเป็นอิสระจากกัน 
แม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันก็ตาม และสิทธิที่มีอยู่ในประเทศหนึ่งจะมีความ
สมบูรณ์ต่างหากจากสิทธิที่ผู้ทรงสิทธินั้นมีอยู่ในต่างประเทศ การที่ผู้ทรงสิทธิไม่ได้รับความคุ้มครองใน
ประเทศหนึ่งหรือการที่ความคุ้มครองในประเทศหนึ่งมีข้อบกพร่องอย่างใดก็ตาม  จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกันนั้นในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นการยืนยันว่า
สถานะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในแค่ละประเทศจะเป็นอิสระจากกัน  และไม่มีอิทธิพล
ต่อการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในต่างประเทศ 

 
2.2 สถานะในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์

ของบรรพบุรุษและได้ใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตมายาวนาน ใน
ปัจจุบันไม่ได้มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือที่จะคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมทั้งหมดได้
โดยตรง แต่ได้ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาปรับใช้ซึ่งก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่  เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองนั้นมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่มุ่งประสงค์จะให้กฎหมาย
คุ้มครองก็ควรจะต้องมีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งระบบคิดในทางกฎหมาย
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจะมีสถานะอย่างไรตามกฎหมายก็มีความจ าเป็นต้องพิจารณาจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของทรัพย์สินว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่ามีสถานะเป็นทรัพย์สิน
หรือไม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนหรือต่างกัน 
กับทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2.2.1 ลักษณะของทรัพย์สิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติความหมายของค าว่า ทรัพย์ และ 

ทรัพย์สินไว้ใน มาตรา 137 และ 138 ว่า 
มาตรา 137 ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง 
มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มี รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจ

ถือเอาได้ 
หากพิจารณาให้ได้ความหมายที่แท้จริงของทั้งค าว่าทรัพย์และทรัพย์สินแล้วก็จ าเป็นที่จะต้อง

พิจารณาทั้งสองมาตราดังกล่าวประกอบกัน คือ ทรัพย์ นอกจากจะหมายถึงวัตถุมีรูปร่างแล้วยังต้อง
เป็นวัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย ส่วนทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได้ นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย 48 

ทรัพย์และทรัพย์สินมีลักษณะส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 
1. ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง ส่วนทรัพยส์ิน คือ วัตถุท่ีมีรูปร่างก็ได้หรือไม่มีรูปร่างก็ได ้

                                                           
48 บัญญัติ  สุชีวะ, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์, พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร:  

พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553), หน้า 3. 



23 
 

2. วัตถุมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างนั้น ต้องอาจมีราคาได้และต้องอาจถือเอาได้  
ซึ่งทั้งทรัพย์และทรัพย์สินจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการข้างต้น หากขาดข้อใด

ข้อหนึ่งก็จะเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ได้ เช่น มนุษย์ แม้จะมีรูปร่างแต่ก็ไม่อาจมีราคาได้ ดังนั้น 
มนุษย์จึงมิใช่ทรัพย์สิน49 

ค าว่า วัตถุมีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ 
บ้าน หนังสือ รถยนต์ แมว เป็นต้น ส่วนค าว่า วัตถุไม่มีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือ
สัมผัสได้ด้วยตา เช่น ก าลังแรงของธรรมชาติ พลังน้ าตก พลังปรมาณู เป็นต้น50 

ค าว่า อาจมีราคา หมายถึง คุณค่าในตัวของสิ่งนั้นเอง (ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Value 
ไม่ใช่ค าว่า Price) 
 ค าว่า อาจถือเอาได้ หมายถึง สามารถเข้าหวงกันไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองได้ ยังไม่ต้องถึง
เข้ายึดจับต้องได้จริงจัง เช่น ปลาในโปฺะ แม้เจ้าของโปฺะจะยังไม่ทันได้จับปลาขึ้นมาก็ถือได้ว่าเจ้ าของ
โปฺะอาจถือเอาปลานั้นได้แล้วเพราะมีการหวงกันเอาไว้เพ่ือตนเอง เป็นต้น51 

โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวด้วยทรัพย์สิน คือ การที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้ตามแต่ท่ีปรารถนาและไม่มีผู้ใดที่จะน าทรัพย์สินนั้นมา
หาประโยชน์โดยปราศจากความยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น52 

 
2.2.2 ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงาน การ

สร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล รวมทั้งการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบ (Design) เครื่องหมาย
การค้าและบริการ (Trade and  Service Marks) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
และการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of Idea) เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ทรงสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญามี
สิทธิกีดกันผู้อ่ืนจากการใช้ผลงานทางปัญญาของตน ซึ่งเรียกว่าเป็นสิทธิในทางปฏิเสธ หรือนิเสธสิทธิ 
(Negative Rights) นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นนามธรรม กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง 
(Intangible) แต่แสดงออกโดยผ่านวัตถุท่ีมีรูปร่างที่เป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรรม
ลักษณะเช่นนี้ทาให้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจกีดกันบุคคลอ่ืนได้ เนื่องจากเมื่อความคิดสร้างสรรค์นั้น
เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หรือสาธารณชนทั่วไป บุคคลอ่ืนย่อมนาความรู้จากความคิดสร้างสรรค์นั้นไปใช้
ประโยชน์ได้โดยนวัตกรรมไม่อาจหวงกันไว้ได้อีกต่อไป ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิทธิที่ก่อตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมาย (Jus in Rem) ผลงานทางปัญญาท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

                                                           
49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-7. 
51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-8. 
52 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 8. 



24 
 

ที่นวัตกรรมอาจแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญาของตนด้วยตนเอง หรืออาจโอนสิทธิในการ
แสวงหาประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนได้ดังเช่นสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นทั่วไป53 

ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลผลิตอันเกิดข้ึนจากสติปัญญา
ของมนุษย์แม้มีชื่อว่าทรัพย์สิน แต่ก็เคยมีการถกเถียงกันในประเด็นทางกฎหมายที่ว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่งมีความเห็นในทางกฎหมายแบ่งเป็นสองฝุาย โดยฝุายแรกเห็นว่า 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินเพราะมีราคาและถือเอาได้ ทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายัง
สามารถ โอน และระงับไปได้ตามที่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารับรองไว้ ส่วนอีกฝุายมีความเห็นว่า 
ทรพัย์สินทางปัญญาไม่เป็นทรัพย์สินเพราะต่างจากทรัพย์สินในหลายประการ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่ได้ตั้งอยู่บนทรัพย์สินที่มีตัวมีตนโดยแท้จริง และทรัพย์สินทางปัญญายังไม่อาจ
ครอบครองปรปักษ์ได้ ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9544/2542, 846/2534 แต่ในปัจจุบันประเด็น
ปัญญาหาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นที่ยุติแล้วว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งเพราะสามารถใช้แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ 

เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะพิเศษและไม่ใช่สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งไม่มีรูปร่างและไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไป ทั้งนี้  ทรัพย์สินโดยทั่วไปเมื่อได้มี
การซื้อขายกันแล้วกรรมสิทธิ์ย่อมโอนจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายด้วย แตใ่นกรณีของทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น หนังสือ ภาพวาด เมื่อซื้อขายกันแล้วผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เฉพาะหนังสือ ภาพวาดเท่านั้น  โดยมีสิทธิ
น าไปใช้สอยหรือจ าหน่ายได้ ตลอดจนมีสิทธิติดตามเอาคืนจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิจะมายึดถือเอไว้  และ
มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับหนังสือหรือภาพวาดนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 แตอ่ย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อนั้นไม่สิทธิที่จะน า
หนังสือนั้นไปพิมพ์ซ้ าเพ่ือออกขายหรือน าภาพวาดนั้นไปพิมพ์เป็นบัตรอวยพรได้ เนื่องจากลิขสิทธิ์ใน
หนังสือหรือภาพวาดไม่ได้โอนจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายและแม้ผู้ซื้อจะครอบครองหนังสือหรือภาพวาดไว้
เป็นเวลานานเท่าใดก็ตามก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์ในหนังสือหรือภาพวาดนั้นไปโดยอายุความเช่นเดียวกับการ
ครอบครองปรปักษ์ซ่ึงทรัพย์สินอย่างอ่ืน ฉะนั้น จึงน าบทกฎหมายทั่วไปท่ีว่าด้วยทรัพย์สินมาใช้บังคับ
แก่ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ ทั้งการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์จะได้มาโดยทางใดบ้างเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว54 ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จึงหมายความถึง สิทธิ
อันเกิดข้ึนจากผลิตผลทางความคิดมิใช่ตัวผลิตผลที่ได้รับการสร้างสรรค์ข้ึน ฉะนั้น ทรัพย์สินทาง
ปัญญาจึงมีความหมายถึงสิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มีการก าหนดขึ้นอันเกี่ยวด้วยกับผลผลิตจากปัญญา
ของมนุษย์ เช่น สิทธิของนักประพันธ์ สิทธินักแสดง และสิทธินักประดิษฐ์ เป็นต้น55 

                                                           
53 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

(หน่วยที่ 1-8), (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), หน้า 5. 
54 ปริญญา ดีผดุง, ค าอธิบายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิชากฎหมายลิขสิทธิ์ สมัย

ที่ 63 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2553, (กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 106-107. 

55 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
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ลักษณะที่ส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา56 คือ 
1. ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนมาใช้ผลงาน

ทางปัญญาท่ีตนเองไดเ้ป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ที่พัฒนาขึ้น สิทธิดังกล่าวนี้ เรียกว่า สิทธิเด็ดขาด หรือ 
สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) 

2. ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิเด็ดขาดซึ่งเป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรือ
นิเสธสิทธิ (Negative Right) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ตามกฎหมาย 

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลักษณะเฉพาะ  
(Sui Generis) โดยหลักแล้วไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่ในบาง
กรณีท่ีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะอาจน าบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลมในฐานะท่ีเป็นกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง  

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง (Jus in Rem) 
แต่ไม่อยู่ในบังคับของบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเจ้าของสิทธิย่อมมีสิทธิ
จ าหน่ายจ่ายโอนหรือท าให้เกิดภาระติดพันใดๆ ก็ได้ ยกเว้นสิทธิบางประเภท เช่น ธรรมสิทธิ์ (Moral 
Rights)  

5. ทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นผลงานทางปัญญาของบุคคล 
 นอกจากนี้แล้วสิ่งใดที่จะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้น57 ก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นสิ่งที่กฎหมายรับรองว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
2. เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
3. แม้เปน็สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ก็ต้องอยู่ในระหว่างอายุการ

คุ้มครอง 
อย่างไรก็ตามโดยหลักแล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาหรือได้รับการรับรองโดยกฎหมาย

ของประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในเขตดินแดนของประเทศนั้นเท่านั้น (หลักดินแดน หรือ 
Territoriality Principle) เว้นแต่ระบบการคุ้มครองระหว่างประเทศและมีกฎหมายภายในรับรอง 

 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพย์สินโดยทั่วไป กล่าวคือ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและอาจแยกออกจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาอาจสามารถใช้ประโยชน์ได้แยกต่างหากจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่ทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นรวมอยู่ นอกจากนี้แล้วทรัพย์สินทางปัญญายังมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นนามธรรม ซึ่งเป็นสิทธิ
ทางเศรษฐกิจที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยสิทธิดังกล่าวนี้มีลักษณะนิเสธสิทธิ (Negative Right) ที่
จะกีดกันหรือหวงห้ามผู้อื่นใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนที่ได้รับการคุ้มครองตาม

                                                           
56 ตุล เมฆยงค์, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ค้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จาก

www.thethaibar.or.th/thaibarweb/fileadmin/DAM/2555/.../COPyright.ppt  
57 เรื่องเดียวกัน. 

http://www.thethaibar.or.th/
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กฎหมาย และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทยังรวมถึงสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิด้วย 
(Moral Right)58 

 
2.2.3 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ โดยมีการได้ใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นเพื่อ
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตมาช้านาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้ ความคิด ความเชื่อ โดยเกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของบรรพบุรุษในการ
ด ารงชีวิตที่มีกระบวนการในการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองกันมายาวนานจนตกผลึกกลายเป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการสั่งสมความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้อาจมีทั้งท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วยวิธีการเขียนหรือบันทึกถ่ายทอดออกมาเป็นต าราต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะได้รับการถ่ายทอดหรือสืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิธีการบอกเล่าต่อ
กันมาและมักจะไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ59 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม  
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน  
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการ

เรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการมองชีวิต เป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่อง

ต่างๆ 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง  
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพ่ือให้เหมาะสมกับการปรับสมดุล

ในพัฒนาการทางสังคม 
 อย่างไรก็ตามแม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งแต่ก็มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไปที่มุ่งเน้นถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์เป็นหลัก 
ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคมหรือชุมชนที่สืบทอด
องค์ความรู้นั้น  

                                                           
58 เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา, ค้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2556 จาก www.finearts.cmu.ac.th 
59 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มท่ี 23 ลักษณะของภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้าง,  
ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 จากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK23 
/chapter1/t23-1-l1.htm#sect1 
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2.2.4 ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน 
หากเปรียบเทียบทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปแล้วจะมีความแตกต่างกันอยู่หลาย

ประการ กล่าวคือ การคุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปนั้นเกิดจากการที่ภาครัฐมีหน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้อง
คุ้มครองทรัพย์สินของประชาชน แต่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแม้จะมีเหตุผลในด้านศีลธรรม
อยู่บ้างแต่เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจจะมีความส าคัญมากกว่า วัตถุแห่งการคุ้มครองในทรัพย์ทั้งสอง
ประเภทก็แตกต่างกัน กล่าวคือ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจเป็นความคิด การ
แสดงออกซ่ึงความคิด แต่ต้องเป็นผลจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลเท่านั้น ในขณะที่
ทรัพย์สินทั่วไปอาจเกิดจากการกระท าของบุคคล หรืออาจเกิดข้ึนโดยสัตว์ หรือเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติก็ได้ ลักษณะแตกต่างส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปนั้นจะสูญสิ้น
หมดไปเมื่อทรัพย์นั้นเสื่อมสลายสูญสิ้นไป แต่กรณีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือความคิด
สร้างสรรค์ แม้จะต้องมีวัตถุรองรับความคิดสร้างสรรค์นั้น แต่สิทธิในความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้สูญสิ้นไป
ตามการเสื่อมสลายของวัตถุที่รองรับความคิดนั้น เช่น เจมส์ วัตต์มีสิทธิบตัรในการประดิษฐ์เครื่องจักร  
ไอน้ า สิทธิในความคิดสร้างสรรค์เครื่องจักรไอน้ าจะมีอยู่แม้เครื่องจักรนั้นจะถูกท าลาย หรือสูญสิ้นไป 
ดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญาจึงแยกออกจากวัตถุท่ีอยู่ภายใต้สิทธิ (Proprietary Rights, Rather Than 
Things)60 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่สูญสิ้นไปหรือหมดไปแม้วัตถุที่อยู่ภายใต้สิทธิ
นั้นจะสูญสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจสูญสิ้นไปได้หากสิ้นสุดระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดให้ความคุ้มครองไว้ ซ่ึงแตกต่างไปจากทรัพย์สินทั่วๆ ไปที่กรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สิน
นั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงสภาพอยู่และไม่ถูกบุคคลอ่ืนแย่งกรรมสิทธิ์ไปซ่ึง
เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็
อาจมีความแตกต่างกันไปตามทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทนั้นๆ เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์มี
อายุการคุ้มครอง 20 ปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี ลิขสิทธิ์มีอายุการ
คุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และยังคงคุ้มครองต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์
เสียชีวิต หรือเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี แต่เจ้าของสามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้วสิทธิของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไป กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั่วไปอาจใช้ หรือไม่ใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนอย่างไรก็ได้ แต่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นกฎหมาย
ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของตน ซึ่งอาจใช้ด้วยตนเอง หรือโอนสิทธิ
ให้บุคคลอื่นใช้ก็ได้ การไม่ใช้ประโยชน์จะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการคุ้มครอง หรื อถูกบังคับใช้สิทธิได้ 
(Compulsory Licensing) เช่น ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย หากไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์
ตามสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่ายภายในประเทศ หรือมีจ าหน่ายใน
ราคาสูงเกินสมควร หรือมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รัฐอาจบังคับใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นได้ 

                                                           
60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
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ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน61 มีดังนี้ 
1. เจตนารมณ์การคุ้มครอง กล่าวคือ การคุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปเกิดจากการที่รัฐ

มีหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามีเหตุผลทั้งในทางศีลธรรมและทางเศรษฐกิจ 

2. วัตถุแห่งสิทธิ เนื่องจากทรัพย์สินทั่วไปอาจเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ 
และอาจเกิดข้ึนโดยการสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือตามธรรมชาติ แต่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มี
รูปร่าง และต้องเกิดขึ้นโดยผลงานของมนุษย์เท่านั้น 

3. ลักษณะแห่งสิทธิ กล่าวคือ ส าหรับกรณีทรัพย์สินทั่วไปที่มีรูปร่าง เจ้าของ
ทรัพย์สิน คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์จะติดอยู่กับทรัพย์สินนั้น หากทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือถูก
ท าลายลงกรรมสิทธิ์ย่อมระงับไปด้วยวัตถุแห่งสิทธิ ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มี
รูปร่าง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ระงับไปตามทรัพย์สินที่เป็นผลหรือท่ีแสดงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น 

4. อายุการคุ้มครอง กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปไม่มีก าหนดเวลาสิ้นสุด 
เว้นแต่ทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักจะมีกฎหมายก าหนดอายุความคุ้มครองไว้  

5. หน้าที่ในการใช้สิทธิ กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปจะน า
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้มีการบังคับไว้ แต่อาจต้องแสดงพฤติกรรมว่ายังหวง
กันทรัพย์สินนั้นอยู่ แต่ในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทนั้น หากไม่น าออกไปใช้ประโยชน์
อาจถูกเพิกถอนสิทธิ เช่น เครื่องหมายการค้าหรืออาจถูกบังคับใช้สิทธิ เช่น สิทธิบัตร 

 
 2.2.5 ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้ 
1. เจตนารมณ์การคุ้มครอง กล่าวคือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาความประสงค์

ที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงเน้นให้ข้อมูลความรู้แพร่หลายไปสู่สาธารณชนเพ่ือให้
เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิได้ต้องการผลประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์เป็นหลัก แต่มีความประสงค์ท่ีจะปกปูองภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการแสวงหาผลก าไรและ
ปูองกันมิให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้โดยไม่มีการรับรู้ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้น 

2. เงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญามีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้มกีารแข่งขันกันทางการค้าและต้องการยกระดับการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรม จึงวางเงื่อนไขทางกฎหมายให้องค์ความรู้ที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นจะต้อง
สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิได้ มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่จะเน้นที่การรักษา การอนุรักษ์หรือการด ารงไว้ซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรมและประเพณีท่ีมีการสืบทอดต่อกันมามากกว่า  นอกจากนี้แล้ว กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญายังมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองในความคิดใหม่ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นโดยไม่ครอบคลุมไปถึง

                                                           
61 ตุล เมฆยงค์, เรื่องเดิม. 
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องค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นพบหรือความรู้ที่มีการถ่ายทอดต่อๆ กันมาซึ่งถือเป็นลักษณะที่ส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ผู้ทรงสิทธิ กล่าวคือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สิทธิเด็ดขาดเพ่ือคุ้มครอง
บุคคลซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ในฐานะเจ้าของสิทธิ แต่ในทางกฎหมายไม่ถือว่า
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนอาจมีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ซึ่งขัดกับลักษณะที่ส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนนั้นเองก็คือเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น  

4. อายุการคุ้มครอง กล่าวคือ สภาพสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะมี
กฎหมายก าหนดอายุความคุ้มครองไว้ แต่สภาพสิทธิในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่
เป็นมรดกร่วมกันที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆ กันมาจึงไม่ควรมีก าหนดระยะเวลาในการคุ้มครองไว้  

 
2.3 การประเมินคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ทรัพย์สินประเภทที่ดินและแรงงานถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหลักของ

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  และเมื่อมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวไกลไปพร้อมกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจการเงินของสังคม ต่อมาเงินจึงกลายเป็นทุนอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี เงินจึงเป็นทั้งเครื่องมือในการชี้วัดหรือบ่งชี้มูลค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์
และบริการ ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของตลาดเงินและตลาดทุนก็ท าให้เงินกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
โดยตัวของมันเองซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหรือรับฝากเงิน จนในที่สุดแล้ว
เงินก็ได้กลายเป็นทุนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบันเงินจึงถือเป็นทรัพย์สินที่
สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ทั้งที่ดินและแรงงาน ซ่ึงต่างไปจากเดิมที่เงินเป็นเพียงเครื่องมือสื่อกลางใน
การติดต่อท ามาค้าขาย จนกระท่ังปัจจุบันเงินและทุนก็ได้ใช้สื่อความหมายว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่
ในทางระบบเศรษฐกิจแล้วมักเรียก “เงิน” โดยใช้ค าว่า “ทุน” แทน และเม่ือทุนกลายเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจแล้ว ทุนจึงเป็นปัจจัยที่เน้นใช้ในการตีมูลค่าของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแม้กระท่ังตัวสินค้าและบริการเอง ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุค
สมัยที่เศรษฐกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยองคค์วามรู้เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ต ท าให้ต้นทุนในการ
แสวงหาและแพร่กระจายความรู้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลงมากและยิ่งข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอุตสาหกรรมสามารถแสวงหาได้มากและง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อความรู้กลายเป็นสิ่งส าคัญการ
ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ใหม่ๆ ก็มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการปกปูองผู้ที่สร้างความรู้นั้น มิให้
ผู้อื่นฉกฉวยไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งที่สุดแล้วกระบวนการในการคุ้มครองก็ได้พัฒนาโดยมี
แนวความคิดว่าความรู้ก็ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่แม้จับต้องไม่ได้แต่ก็ได้รับการปกปูองจาก
กฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น ดังนั้น ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกใหม่
ขึ้นมาเพ่ือให้มีการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนได้ซึ่งต้องอาศัยการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Ip Valuation) ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถชี้มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญา
ได้เพราะมูลค่าดังกล่าวนี้มีความหมายแตกต่างจากมูลค่าของที่ดินเพราะทรัพย์สินทางปัญญาประกอบ
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ไปด้วยมูลค่าทางด้านการผลิตในอนาคตซ่ึงเป็นมูลค่าทางธุรกิจ โอกาสในการผลิตซึ่งได้รับการคุ้มครอง
ในชั่วระยะเวลาหนึ่งและมูลค่าการคิดค้น62 

ผู้ที่น าแนวคิดนี้ไปพยายามผลักดันให้เกิดผล คือ นายเฮอร์นานโด เดอ โซโต ซ่ึงเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์ชาวเปรูได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลมีนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยมี
กลุ่มเปูาหมายไปที่ชาวเกษตรกรเป็นหลักเพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าทรัพย์สินทุกชนิดที่มีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิในที่ดินท ากิน หรือภูมิปัญญาความรู้ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นทุนส าหรับใช้เป็นหลักประกันเพื่อ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกข้ึน โดยมีแนวคิดว่าจะต้องท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็น 
ภูมิปัญญาของชาติซึ่งหากได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเม่ือไรก็จะท าให้ภูมิปัญญาของชาติเข้าสู่
กระแสโลกาภิวัตน์ได้63 ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นสิ่งที่
ได้รับการรับรองโดยกฎหมายว่าเป็นสินทรัพย์ที่เจ้าของอาจน าไปใช้เป็นหลักประกันทางการเงินได้  
ซึ่งปัญหาส าคัญที่สุดของการใช้สินทรัพย์ไม่มีรูปร่างอย่างทรัพย์สินทางปัญญาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นหลักทรัพย์เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ ปัญหาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิทธิ
ดังกล่าว ซึ่งถึงแม้ว่าสิทธิต่างๆ เหล่านี้จะเก่ียวข้องกับข้อมูลความรู้ที่อาจมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 
แต่มูลค่าท่ีแท้จริงจะเป็นเช่นไรก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจค านวณวัดได้โดยง่าย ปัญหาการน าเอาทรัพย์สิน
ทางปัญญามาใช้เป็นทุนที่ส าคัญ คือ ความยุ่งยากในการก าหนดตัวบุคคลผู้ที่อาจบังคับใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ เพราะมูลค่าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจาก 
การที่เจ้าของสามารถฟูองร้องบังคับสิทธิเอากับผู้ที่น าข้อมูลความรู้ไปใช้ โดยปราศจากความยินยอม  
และสิทธิเหล่านี้จะมีมูลค่าเป็นทุนก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ผู้รับประกันอยู่ในฐานะท่ีจะใช้สิทธิฟูองร้อง  
ผู้ท าละเมิดได้เสมือนกับเป็นผู้ทรงสิทธิ64 

ส าหรับการประเมินคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางเศรษฐศาสตร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็ยังคงมีประเด็นปัญหาอีกมากมายที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใน
การประเมินมูลค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองโดยตรง จึงท าให้ยังคงไม่มี
ความชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าเของในภูมิปัญญาเหล่านี้ ที่จะสามารถอ้างสิทธิเป็นเจ้าของภูมิปัญญา
ความรู้เหล่านี้ได้ นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นปัญหาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นควรเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
หรือเป็นของปัจเจกบุคคลหรือเป็นของชุมชน ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เองท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เพ่ือเป็นทุนทางธุรกิจได้  

                                                           
62 ปรีดา ยังสุขสถาพร, ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวิธีการประเมินมูลค่า, (กรุงเทพมหานคร: 

แอ๊ปปูา พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2551), หน้า 43-48. 
63 จักรกฤษณ์ ควรพจน,์ “แปลงภูมิปัญญาให้เป็นทุน: ไม่ง่ายอย่างที่คิด,” กรุงเทพธุรกิจ (29 

พฤศจิกายน 2545), ย่อหน้าที่ 2, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.nidambe11 
.net/ekonomiz/news/article2002nov29p1.htm. 

64 เรื่องเดียวกัน. 

http://www.nidambe11.net/
http://www.nidambe11.net/
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนี้จะได้รับการแก้ไขหากมีการผลักดันกฎหมายคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกสาขาพร้อมทั้งส ารวจและประเมินสถานภาพ ศักยภาพ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภทเพ่ือส าหรับการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ พร้อมกันนี้จะต้อง
ควบคุมก ากับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ชื่อเสียงของสินค้าควบคู่ไปด้วยจึงจะสามารถท าให้การประเมินคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์อย่างแท้จริง65 

 
2.3.1 แนวคิดการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน 

 แนวความคิดการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนมีทีม่าจากหนังสือชื่อ The Mystery of Capital  
ทีเ่ขียนโดยนายเฮอร์นานโด เดอ โซโต (Hernando De Soto) ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อเสรีภาพ 
และประชาธิปไตย (The Institute For Liberty and  Democracy: ILD) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ 
กรุงลิม่า ประเทศเปรู โดยสถาบันนี้ด าเนินงานเพื่อพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างระบบตลาดที่
มีกฎหมายในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของคนยากจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น นายเฮอร์
นานโด เดอโซโต ได้รับการยกย่องจากวารสาร The Economist ว่าเป็นนักคิดคนส าคัญคนที่สองของ
โลก รวมทั้งได้รับการยกย่องจากวารสาร Time ว่าเป็นหนึ่งในห้าคนละตินอเมริกันท่ีสร้างสรรค์แนวคิด
ใหม่ของศตวรรษท่ียี่สิบและยังได้รับรางวัล The Milton Friedman Prize For Advancing Liberty 
ประจ าปี 2547 ซึ่งจะมอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานในการอ านวยการให้มวลมนุษย์มีเสรีภาพเพ่ิมข้ึน66  

นายเฮอร์นานโด เดอ โซโต เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน
แนวความคิดสมัยใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศเปรู ซ่ึงสาเหตขุองความ
ยากจนส่วนใหญเ่กิดจากประชาชนในประเทศขาดการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ 
(Formal Property Rights) ซึ่งโดยมากทรัพย์สินที่มีจะเป็นแต่ทุนที่ตายแล้ว (Dead Capital) กล่าวคือ 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิจ านวนมากแต่มิไดม้ีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงท าให้
ทรัพย์สินเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็น “ทุนที่ตายแล้ว” ไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มท่ี 
ยุทธวิธีที่ส าคัญ คือ การดึงทรัพย์สินที่อยู่นอกกฎหมาย (Extralegal Property) มาเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย นายเฮอร์นานโด เดอ โซโต ผสมผสานแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและการเมืองได้
อย่างลงตัว ท าให้ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศเปรูพัฒนาและก้าวไปสู่อีกมิติหนึ่งที่
ทันสมัยไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว67 ซ่ึงสาเหตุส าคัญของการมีทุนที่ตายแล้วจ านวนมาก 
เนื่องจากความยุ่งยากของระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ส่งผลให้การผลิตและสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ใน

                                                           
65 เรื่องเดียวกัน. 
66 ธนศาล วิธีเจริญ, The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs In The 

West and  Fails Everywhere Else, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก 203.158.253.4 
/uploaddir/KC%20Web/.../the_mystery_of_capital.pdf 

67 สมพร  ปานยินดี, การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ของไทย, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก www.siam.edu/siamedu 
_thai_mainpage/images/.../2550_bus13.doc 

http://www.siam.edu/siamedu_thai_mainpage/images/.../2550
http://www.siam.edu/siamedu_thai_mainpage/images/.../2550
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ภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sector หรือ Extralegal Sector) ซึ่งความยุ่งยากเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้คนยากจนเลือกที่จะอยู่นอกภาคการผลิตที่เป็นทางการ (Formal Sector) 
หรือถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย68  

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในประเทศตะวันตกใช้ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเครื่องมือโดย
เริ่มจากการบันทึกและจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ซึ่งจะแสดงประโยชน์ลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะทาง
สังคมของสินทรัพย์นั้น  ๆและมอบกรรมสิทธ์ให้แก่ผู้ถือครองท าให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินทรัพย์
และน าไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง ซ่ึงแตกต่างจากในประเทศที่ก าลังพัฒนาทีค่นยากจนไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ได้โดยง่ายจึงส่งผลให้ไม่สามารถน าสินทรัพย์ที่ตนมอียูไ่ปค้ าประกันเงินกู้เพ่ือ
การลงทุนหรือเป็นประโยชน์ในการผลิตได ้ดังนั้น ระบบจัดการทรัพย์สินที่เป็นทางการ (Formal 
Property System) หรือระบบการถือครองกรรมสิทธิ์นีจ้ึงท าให้สามารถบริหารจัดการทุนได้เอง 
ประโยชนข์องทรัพย์สินที่เป็นทางการมี 6 ประการ ดังนี้69 

1. ท าให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินเข้มแข็ง (Fixing The Economic Potential 
of Asset) กฎหมายด้านทรัพย์สินเปิดโอกาสให้ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณค่ามากกว่าคุณค่าทาง
กายภาพของทรัพย์สินนั้นๆ คุณค่านั้นก่อให้เกิดศักยภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิมคุณภาพทางสังคม สิทธิ
ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้ทรัพย์สินทุกชนิดสามารถแปลงเป็นทุนได้ แต่ทรัพย์สิน
นั้นต้องมีศักยภาพในตัวของมันเอง  

2. การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้เป็นระบบเดียว (Integrating Dispersed Information 
into One System) เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบเดียว กล่าวคือ มีระบบการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่มีข้อมูลเป็นมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม 
ดังนั้น เหตุผลที่ลัทธิทุนนิยมประสบความส าเร็จในตะวันตกเพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่ในชาติตะวันตกเป็น
ทรัพย์สินที่มีสิทธิครอบครองถูกต้องและเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด 

3. ท าให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ (Making People Accountable) การรวมตัวกัน
ของระบบทรัพย์สินอย่างเป็นทางการภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันจะช่วยยกระดับสิทธิความเป็น
เจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายให้พ้นจากอิทธิพลในท้องถิ่น เจ้าของสิทธิสามารถน าทรัพย์สินมาเข้าสู่
ระบบกฎหมายที่เป็นสากลท าให้สะดวกและง่ายต่อการจัดการช่องว่างของกฎหมาย ลดการฉ้อโกงจาก
การท าธุรกรรมเนื่องจากสินทรัพย์และธุรกิจได้ถูกจดทะเบียนสามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ใด 

4. ท าให้ทรัพย์สินนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ (Making Assets Fungible) สิ่งที่ส าคัญ
มากที่สุดของระบบทรพัย์สินอย่างเป็นทางการ คือ การแปลงทรัพย์สินให้มีค่ามากกว่าลักษณะทาง
กายภาพของทรัพย์สิน ท าให้ง่ายต่อการรวม การแบ่ง การเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วโดยใช้แนวคิดและ
ตัวกระตุ้นทางธุรกิจซึ่งท าให้ทรัพย์สินนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ สามารถเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมในการ
แปรเปลี่ยนได้ ทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบของทรัพย์สินอย่างเป็นทางการเป็นการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของ
แต่ก็จะได้เงินทุนกลับมาซึ่งสามารถน าไปท าประโยชน์ได้อีก  

                                                           
68 ธนศาล  วิธีเจริญ, เรื่องเดิม. 
69 สมพร  ปานยินดี, เรื่องเดิม, หน้า 2-4. 
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5. เป็นการสร้างเครือข่ายของประชาชน (Networking People) จากการน า
ทรัพย์สินไปแลกเปลี่ยนเป็นทุนท าให้เกิดการเก็บข้อมูลอย่างเปน็ระบบ เริ่มจากข้อมูลของเจ้าของสู่
ทรัพย์สิน จากทรัพย์สินสู่ที่อยู่และความเป็นเจ้าของสู่การถือครองตามกฎหมาย ระบบจะช่วยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ  ได้ง่าย ระบบทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล
ส่วนบุคคลสู่เครือข่าย ช่วยอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เปรียบเสมือนระบบการเดิน
รถไฟ รถไฟเดินทางจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งโดยไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้ เหมือนกับ
ทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือจากบุคคลหนึง่ไปสู่อีกบุคคลหนึ่งภายใต้ระบบซึ่งมีความปลอดภัยเช่นกัน 

6. เป็นการปูองกันการติดต่อทางธุรกิจ (Protecting Transaction) ระบบทรัพย์สินที่
ถูกต้องตามกฎหมายเปรียบเหมือนเครือข่าย เพราะข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นชื่อทรัพย์สิน โฉนด สัญญา ได้ระบุรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน 
โดยเป็นการมุ่งเน้นที่ระบบรักษาความปลอดภัยของการติดต่อทางธุรกิจ โดยอนุญาตให้ประชาชนที่จะ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินจ านวนมากๆ สามารถท าการติดต่อทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องเห็นทรัพย์สินจริง
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอย่างเป็นระบบ 

 
2.3.2 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
 ในทางเศรษฐศาสตร์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การใช้ประโยชน์จากความคิดและข้อมูลความรู้อันมีคุณค่าทางการพาณิชย์ กล่าวคือ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นระบบหรือกลไกท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ที่สร้างสรรค์เปิดเผยความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยรัฐจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์ให้มีสิทธิผูกขาดทาง
กฎหมายเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผยความรูด้ังกล่าวโดยสิทธิผูกขาดส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองภายในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือตอบแทน
ผู้ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ในการอุทิศตนทั้งแรงกายและก าลังความคิดเพ่ือคิดค้นหรือสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าต่อสังคม การตอบแทนนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นหรือสร้างสรรค์งานที่ดีออกมาอย่าง
ต่อเนื่องและภายหลังจากหมดระยะเวลาในการคุ้มครองแล้ว ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุแล้วได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอีก
ต่อไป โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายแุล้วถือเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
จนเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นพลวัตรในระบบเศรษฐกิจ70 

อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยการมอบสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive 
Right) ให้แก่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ค้นคิดหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้เพราะจะก่อให้เกิดอ านาจการผูกขาด (Monopoly  Power)  แก่บุคคล
เหล่านั้น แตข่ณะเดียวกันหากไม่มีการให้อ านาจผูกขาดแก่ผู้สร้างสรรค์ หรือผู้ประดิษฐ์ก็จะส่งผลให้
บุคคลเหล่านั้นขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานเพราะเมื่อใช้ความพยายาม อุตสาหะ ความคิด 
ก าลังกายและก าลังเงินในการสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใดแล้ว กลับถูกบุคคลอื่นมาแสวงหาประโยชน์โดย
การน าผลงานไปใช้หรือหาก าไรโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดประกอบกับหากมีการสร้างสรรค์หรือคิดสิ่ง

                                                           
70 เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
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ใดข้ึนมาก็ไม่อยากน างานของตนออกสู่สาธารณชนซึ่งผู้ที่ได้รับผลเสียและผลกระทบมากที่สุด คือ 
สาธารณชนทีไ่ม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นท าให้สังคมไม่เกิดการพัฒนา71 ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความสมดุลโดยที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ค้นคิดหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาลดการใช้
อ านาจผูกขาดโดยไม่เป็นธรรม รัฐจึงก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกันการกระท าอันไม่ชอบ
ธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน เช่น ใช้อ านาจก าหนดควบคุมราคาสินค้าใน
กรณีท่ีเจ้าของสิทธิผูกขาดในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นราคาสินค้าของตนโดยไม่มีเหตุอันควร การบังคับ
ให้เจ้าของสิทธิผูกขาดยินยอมอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้สิทธิ รวมไปถึงการก าหนดให้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการแข่งขันโดยธรรมหรือปูองกันการผูกขาดภายใต้กฎหมายภายในของประเทศต่างๆ เช่น 
ห้ามท าสัญญาในลักษณะบังคับซื้อสินค้าของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Tie-In Agreement) เป็นต้น72 

การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการวัดคุณค่าท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดโดยสถาบัน
การเงินจะประเมินจากศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เช่น สินค้าบาง
ประเภทมีปริมาณมากใช้เวลาในการท านานและต้นทุนการผลิตด้านวัสดุสูงแต่ไม่สามารถขายได้ใน
ราคาสูงเท่ากับสินค้าอีกประเภทหนึ่ง เช่น สิ่งก่อสร้างกับเพลงหรือซีดีเพลง เมื่อเทียบระหว่างวัสดุ
สิ่งก่อสร้างซึ่งมีต้นทุนด้านวัสดุสูงแต่สามารถขายได้ในราคาที่ไม่สูงนัก แตก่รณีเพลงหรือซีดีเพลงซึ่ง
ต้นทุนด้านวัสดุต่ ามากแต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่ามากและยังมีความต้องการจากผู้บริโภค
มากกว่าอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งที่ขายนั้นเป็นเนื้อเพลง ท านอง เสียงร้องท่ีบรรจุในแผ่นซีดีซึ่งที่จริง
แล้วไม่สามารถจับต้องได้หรือในสินค้าประเภทเดียวกันแต่มีการออกแบบแตกต่างกันออกไป สินค้าที่มี
การออกแบบดีกว่าทันสมัยกว่าใช้ได้สะดวกกว่า หรือมีการท าการตลาดที่ดีกว่าก็จะสามารถขายได้ใน
ราคาที่ดีกว่า ส่วนต่างทางราคาของสินค้านั้นก็อาจเทียบได้ว่าเป็นคุณค่าของทรัพย์สินอันเกิดจาก
ปัญญานั้นเอง73 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาในหลายรูปแบบมาก ยากที่จะ
วางกฎเกณฑ์ท่ีแน่ชัดได้ ซ่ึงการประเมินคุณค่าและราคาของทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถท าได้เป็น
รายกรณีไป และจะข้ึนอยู่กับความสามารถของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ที่จะสร้างคุณค่า
ขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้   

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินนโยบายการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน และในทางปฏิบัตแิล้วทรัพย์สินทางปัญญาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) จึงท าให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต้องมีความ
ละเอียดอ่อน และมีความแน่นอนในการก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาน้อยการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นการประเมินศักยภาพของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องในการผลิต
สินค้าและบริการเพ่ือจ าหน่าย โดยมีสิทธิพิเศษทางการตลาดตามระยะเวลาที่ระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ความคุม้ครอง หรือให้อ านาจผู้ถือสิทธเิหนืออ านาจของตลาดปกติ ท าให้ผู้ถือสิทธิสามารถก าหนด

                                                           
71 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 10-12. 
72 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 12-13. 
73 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญา, ย่อหน้า 2-3, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ 
ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=472 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content
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ราคาสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมวิวัฒนาการของตลาดส าหรับสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว74 

ดังนั้น หลักส าคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา คือ การใช้การค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์หรือรายได้ (Present Value) ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการตลอดระยะเวลาที่ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองหรือสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจนั้นๆ ได้ (Future Value of Cash Flow) เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคตมีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินไม่ว่าจะเป็นในด้านความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Factor) และอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นค่าเสียโอกาสของเงินจ านวนนั้น 
และเม่ือสามารถประเมินผลตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับการผลิตสินค้าหรือบริการ
แล้ว ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมรวมไปถึงแผนในทางธุรกิจ 
(Business Plan) ของผู้ที่จะขอกู้อีกด้วยซึ่งในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนี้ ผู้
ประเมินนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการคาดการณ์ทางด้านธุรกิจ
แล้ว ยังต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมของธุรกรรมดังกล่าวอีกด้วย เพราะมูลค่าในทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะเป็นตัวชี้วัดหรือตัวแสดงผลประโยชน์ในอนาคตของเจ้าของ ดังนั้น มูลค่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสม่ าเสมอเพราะผลประโยชน์อนาคตเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากระยะเวลาหรือสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมูลค่าไม่ปรากฏในรูปนามธรรมและต้องมีระยะเวลา สถานที่ เจ้าของและ
ผู้ใช้ในอนาคต75 

กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินมูลค่าในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นการประเมินมูลค่าใน
ปัจจุบัน (Present Value: Pv) ของทรัพย์สินทางปัญญานั้นซ่ึงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผู้ประเมินจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินทุกครั้ง 
เพ่ือให้ในการคิดค านวณและก าหนดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Licensing Fee, Royalty) เพ่ือใช้
ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้จัดท ารายงานสถานภาพทางการเงิน เพ่ือ
ประกอบการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เพื่อประกอบการก าหนดค่าความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งนี้ ควรระบุรายละเอียดตลอดจนค านิยามของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใน
เบื้องต้นให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปประกอบด้วย 
3 วิธีหลัก คือ 

1. การประเมินจากต้นทุน (Cost Approach) 
2. การประเมินจากราคาตลาด (Market Approach) 
3. การประเมินจากรายได้ (Income Approach) 

ซึ่งในแต่ละวิธีมีหลักเกณฑ์ในการค านวณ มีเงื่อนไข มีข้อจ ากัด มีข้อได้เปรียบและความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการประเมินจากต้นทุนก็เป็นการประเมินมูลค่าจากต้นทุน

                                                           
74 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, ย่อหน้าที่ 4-6, ค้นวันที่ 

21 พฤศจิกายน 2556 จาก http://chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/intangible 
-asset-present-value-future.html 

75 เรื่องเดียวกัน. 
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ทีน่ าใช้ในการประดิษฐ์หรือคิดค้น วิธีการประเมินจากราคาตลาดอาศัยราคาขายของสินค้า บริการหรือ
เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในตลาดปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ส่วนวิธีการประเมินจากรายได้เป็นการ
พิจารณาศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนหรือการสร้างรายได้จากการใช้ทรัพย์สินนั้นตลอดอายุการ
ใช้งานในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ประเมินควรเลือกใช้อย่างน้อยสองวิธี โดยอาจเลือกก าหนดวิธีหนึ่งเป็นวิธี
ประเมินหลัก (Primary Method) และก าหนดให้วิธีอ่ืนเป็นวิธีลอง (Second Methods) เพ่ือ
สามารถน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบและใช้ตรวจสอบร่วมกัน (Crosscheck)76 

                                                           
76 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: 

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2554), หน้า 2-3. 
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ความหมาย ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับระหว่างประเทศ 
 
 เนื้อหาเก่ียวกับความหมาย ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้ จะมี
เนื้อหาหลักอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวความคิดว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่สองจะ
กล่าวถึงความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่มุมของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่ามีการให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่าอย่างไร ส่วนที่สามจะ
กล่าวถึงความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกล่าวถึงความเป็นเจ้าของในแง่มุมของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าก าหนดให้ใครเป็นเจ้าของ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.1 แนวความคิดว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 แนวความคิดเรื่องการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มได้รับความสนใจจากหลายๆ 
ฝุาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเริ่มมีการตระหนักถึงความส าคัญของ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นองค์ความรู้และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีส่วนส าคัญกับการพัฒนาประเทศ 
แต่การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวกลับไม่มีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว้เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยตรง การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงอาศัยเพียงกฎหมายทั่วไปและกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งมิได้มีเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพ่ือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง  จึงท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเกิดปัญหาในเรื่องของการตีความถ้อยค าให้ตัวบทกฎหมายเพ่ือให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับความคุ้มครอง ประกอบกับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงปัญหา 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และเหตุผลส าคัญอีกประการที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มักถูกละเมิด ซ่ึงนอกจากจะไม่มีกฎหมายภายในที่บัญญัติข้ึนมาโดยตรงเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
แล้ว ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
กับประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีทัศนคติหรือแนวความคิดต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแตกต่างกัน ทั้งนี้ โดย 
ส่วนใหญ่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมักจะมีแนวคิดโดยถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้สาธารณะที่บุคคล
ใดย่อมน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ประเทศก าลังพัฒนากลับมีความเห็นว่าภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า ดังนั้น ชุมชนที่ถือครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจึงมีสิทธิที่จะหวงกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิชอบหรือโดยปราศจากความยินยอม ซ่ึงทัศนคติที่แตกต่างกันเช่นนี้จึงท า
ให้การพัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความยากล าบากจากปัญหา
ดังกล่าว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการใช้ 



38 
 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีแนวความคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นควรต้องมีการคุ้มครองแบบจ าเพาะ (Sui 
Generis Protection) โดยที่สิทธิทางกฎหมายหรือการคุ้มครองควรมี 2 รูปแบบ77 คือ 

1. การคุ้มครองในลักษณะทรัพย์สิน (Property Right) หรือสิทธิทางเศรษฐกิจ 
(Economic Right) การคุ้มครองประเภทนี้เป็นการให้สิทธิในทางกฎหมายแก่ผู้ทรงสิทธิในการ
อนุญาต ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Authorized Access and  Benefit Sharing, ABS) 
โดยผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าถึงตลอดจนถึงใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาที่
ได้รับการคุ้มครอง 

2. การคุ้มครองศักดิ์ศรีของภูมิปัญญา (Integrity) เพ่ือไม่ให้เกิดการน าภูมิปัญญา
ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม (Distortion) โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดน าภูมิปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือ
ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย 
 
3.2 ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 เนื่องจากขอบเขตความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะค่อนข้างกว้าง ซึ่งการหา
ข้อยุติที่เหมาะสมเกี่ยวกับค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นควรจะมีความหมายครอบคลุมไปในเรื่องใดบ้างเพราะโดยหลักการแล้วสิ่งที่ควรจะได้รับการ
คุ้มครองในความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น การแสดงออก
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและทรัพยากรชีวภาพ แต่บางฝุายมีความเห็นว่าเมื่อในปัจจุบันมีกฎหมายที่
ให้ความคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพอยู่แล้ว คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ .ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 ฉะนั้น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงไม่ควรคุ้มครองถึงเรื่องทรัพยากรชีวภาพด้วย78 ในขณะที่อีกฝุายมีความเห็นว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพราะความรู้ที่มีอยู่เหนือการเพาะปลูก การ
บ ารุงรักษา หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชนั้นกถ็ือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง
ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้79 ประกอบกับในปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะจึงท าให้ความชัดเจนในเรื่องของความหมายดังกล่าวยังไม่สามารถมี
ข้อสรุปที่แน่ชัด 

                                                           
77 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชีวภาพแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
78 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “ตารางสรุปประเด็นที่จะน ามายกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.... ,” ใน รายงานผลการประชุม Focus Group, วันที่ 2 และ 26 
พฤษภาคม 2549 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย จังหวัดปทุมธานี, ค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2556 
จาก http://www.ipthailand.go.th/info/index.php?option=com_docman&task=doc_ 
details&gid=271&Itemid=43 

79 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 697. 

http://www.ipthailand.go.th/info/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid
http://www.ipthailand.go.th/info/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid


39 
 

 ดังนั้น เมื่อยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงขอเปรียบเทียบ
ความหมายดังกล่าวโดยศึกษาเปรียบเทียบจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับผล
การประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากร
พันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
และความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยที่หลายๆ หน่วยงานได้ให้ความหมายไว้  
 
 3.2.1 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity) 
 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD) 
ถือได้ว่าเป็นความตกลงในระดับระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมแห่งสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and  Development- 
UNCED) หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ เจเนโร ประเทศ
บราซิล เมื่อวันที่ 5-14 มิถุนายน พ.ศ.2535 โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ.2536 ในปัจจุบันมีประเทศท่ีร่วมลงนามรับรองแล้วทั้งหมด 168 ประเทศและมีประเทศภาคี
สมาชิกทั้งสิ้นรวมแล้ว 194 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2535 และไดใ้ห้สัตยาบันในการเข้าเป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.254780  
 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD) 
นี้ กล่าวได้ว่าเป็นอนุสัญญาที่ถือเป็นความตกลงร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นความตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศโดยเป็นความพยามยามร่วมกันของหลายประเทศที่จะก าหนดกรอบและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
ด้านการอนุรักษ์ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้แล้วในอนุสัญญาฉบับนี้ยัง
มีการก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกท้ังที่เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาไปก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพภายในเขตดินแดนของตน81 
โดยอนสุัญญานี้ถือเป็นการให้หลักประกันแก่ประเทศภาคีสมาชิกว่าในแต่ละประเทศนั้นมีอ านาจ
อธิปไตยท่ีจะใช้ทรัพยากรภายในเขตแดนของตน ตามแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศและ
ตามความรับผิดชอบของประเทศ โดยจะต้องไม่กระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอ่ืน และยังถือว่าเป็นอนุสัญญานานาชาติฉบับแรกท่ีครอบคลุมในเรื่องการอนุรักษ์ ทั้ง
ทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ โดยวัตถุประสงค์หลักมี 3 ประการ คือ82 

1. เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เพ่ือใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

                                                           
80 List of Parties, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.cbd.int/information 

/parties.shtml 
81 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 663. 
82 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 664. 
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3. เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม 
 ค าว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) มีการบัญญัติความหมายไว้ใน
มาตรา 2 ของอนุสัญญานี้83 หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็น
ระบบนิเวศทางบก ทางทะเล และระบบนิเวศทางน้ าอ่ืนๆ และระบบนิเวศท่ีซับซ้อนซึ่งรวมไปถึงความ
หลากหลายทางสายพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์และระบบนิเวศ  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ประเภท คือ84 

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆ กันมา 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธ(ุSpecies Diversity) หมายถึง ความหลากหลายใน
สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพื้นท่ีหนึ่ง  ๆ

3. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecological Diversity) หมายถึง ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศในแตล่ะระบบซึ่งเกิดจากความซับซ้อนของลักษณะพ้ืนที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของ
โลกประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศท าให้เกิดระบบนิเวศหรือถ่ินที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่
แตกต่างกัน  
 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าความหลากหลายทางชีวภาพนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูล ความรู้ 
และกรรมวิธีต่างๆ ที่เป็นรากฐานในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ เช่น 
ความรู้ในเรื่องวิธีในการถนอมอาหาร ข้อมูลหรือกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ ความรู้ที่เป็นวิธีการ
บ าบัดรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เป็นลักษณะขององค์ความรู้พ้ืนบ้านต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่ในความคุ้มครอง   
 อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเทียบเคียงได้จาก
บทบัญญัติในมาตรา 8 (j) 85 ของอนุสัญญาฉบับนี้ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นหลักการให้ประเทศสมาชิกต่างๆ  

                                                           
83 Convention on Biological Diversity Article 2 Use of terms  
"Biological diversity" means the variability among living organisms from all 

sources including, inter alia, terrestrial, marine and  other aquatic ecosystems and  
the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within 
species, between species and  of ecosystems. 

84 ชนภัทร วินยวัฒน, ค าอธิบายเบื้องต้นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ , 
(กรุงเทพมหานคร: ส.ไพบูลยการพิมพ์, 2538), หน้า 11. 

85 Convention on Biological Diversity Article 8 (j) In-situ Conservation.  
Subject to its national legislation, respect, preserve and  maintain knowledge, 

innovations and  practices of indigenous and  local communities embodying 
traditional lifestyles relevant for the conservation and  sustainable use of biological 
diversity and  promote their wider application with the approval and  involvement of 
the holders of such knowledge, innovations and  practices and  encourage the 
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มีหน้าที่ต้อง “เคารพ อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาจนเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความเก่ียวกันพันกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเอาความรู้ 
นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ถือครองความรู้เหล่านั้นและจะต้องส่งเสริมให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ประโยชน์ของความรู้ นวัตกรรมและวิถปีฏิบัตินั้นอย่างเป็นธรรม”86 
 อาจสรุปได้ว่าภายใต้กรอบมาตรา 8 (j) ของอนุสัญญาฉบับนี้ประเทศสมาชิกต่างๆ มีหน้าที่
ส าคัญที่ต้องปฏิบัติ 3 ประการ คือ 

1. ประเทศสมาชิกต้องเคารพ อนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน 

2. ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นโดยมี
เงื่อนไขว่าการใช้ประโยชน์เช่นนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่ถือครองภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อน 

3. ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผู้ที่  
ถือครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้อนุสัญญาฉบับนี้จะไม่ได้บัญญัติความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
โดยตรงก็ตาม แต่ความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติของของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นก็
อาจถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการสั่งสม
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตมาอย่างยาวนานและมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นวิถีปฏิบัติในด้านการเกษตร การพัฒนาพันธุ์พืชต่างๆ การคิดค้นวิธีการรักษาโรค เป็นต้น 
เนื่องจากชุมชนเหล่านี้มักจะอยู่ในสภาพพ้ืนที่ซ่ึงมีทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จึงอาจกล่าว
ได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้สามารถที่จะน ามาเทียบเคียงเพ่ือใช้ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได ้แต่
อย่างไรก็ตามหลักการในมาตรา 8 (j) นี้เป็นเพียงหลักการกว้างๆ ที่ก าหนดแนวทางให้ประเทศภาคี
สมาชิกรับไปปฏิบัติเท่านั้น แต่หลักการดังกล่าวนี้ไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการที่จะท าให้กฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ ดังนั้น การที่จะให้บทบัญญัติตามอนุสัญญา
ฉบับนี้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง จึงเป็นเพียงดุลพินิจของประเทศ
สมาชิกในแต่ละประเทศนั้นเองที่จะต้องไปด าเนินการน าเอาหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (j) นี้ ไป
ตราเป็นกฎหมายภายในเพื่อให้หลักการดังกล่าวนี้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังต่อไป87 
 

                                                                                                                                                                      

equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, 
innovations and  practices: 

86 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 713-714. 
87 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 714. 
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 3.2.2 ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization-WIPO) 
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) 
ถือเป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติ โดยองค์การนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 
มีวัตถุประสงค์ “เพ่ือส่งเสริมกิจการทางสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทั่วโลก” ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั่วโลก 187 ประเทศ88 โดยมีส านักงานกลางอยู่ ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532 และ
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.253289 องค์กรนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกโดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐ รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งอนุสัญญาในการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในมาตรา 2 (Viii)90 ให้ค านิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิที่เก่ียวข้องกับ 1. งานวรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ 
2. การแสดงของศิลปินนักแสดง สิ่งบันทึกเสียง และการแพรเสียงแพรภาพ 3. การประดิษฐ์จากความ
พยายามของมนุษย์ในทุกสาขา 4. การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 5. การออกแบบทางอุตสาหกรรม  
6. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า 7. การปอูงกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 
และ 8. สิทธิอ่ืนที่เป็นผลมากจากการใช้สติปัญญาในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม 
และศิลปกรรม  
 แม้ปัจจุบันจะเป็นที่ยอมรับกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนจ านวน
มากก็ตาม แต่กลับไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง ประกอบกับ
ในอดีตแนวความคิดในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจะจ ากัดอยู่เพียงเฉพาะการคุ้มครองซ่ึงการ
แสดงออกซ่ึงศิลปะพ้ืนบ้านภายใต้กรอบกฎหมายของลิขสิทธิ์ จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.2525  

                                                           
88 Member States, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.WIPO.int 

/members/en/ 
89 Treaties and  Contracting Parties, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 จาก 

http://www.WIPO.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=158C 
90 Convention Establishing the World Intellectual Property Organization Article 

2 (viii) intellectual property” shall include the rights relating to: 
– literary, artistic and  scientific works, 
– performances of performing artists, phonograms, and  broadcasts, 
– inventions in all fields of human endeavor, 
– scientific discoveries, 
– industrial designs, 
– trademarks, service marks, and  commercial names and  designations, 
– protection against unfair competition, 
and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, 

scientific, literary or artistic fields. 

http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty
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องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง 
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and  Cultural Organization-UNESCO) 
ได้ร่วมมือกันเพ่ือที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะน า “ระบบกฎหมายเฉพาะ” (Sui Generis) มาใช้ใน
การคุ้มครองศิลปะพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ โดยมีหลักการพ้ืนฐานว่าการให้ความคุ้มครองแก่ศิลปะพ้ืนบ้านนั้น 
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิดดั้งเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์ อีกต่อไป จึงได้ร่วมมือกันในการ
จัดท าบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติขึ้นเพ่ือใช้ในการคุ้มครองการแสดงออกซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการกระท าอ่ืนที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้น (Model Provisions For National Laws on The Protection of Expressions of Folklore 
Against Illicit Exploitation and  Other Prejudicial Actions) โดยบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมาย
แห่งชาติดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ คือ เพ่ือให้เป็นบทบัญญัติต้นแบบให้ประเทศภาคี
สมาชิกอ่ืนๆ น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวในบทบัญญัติต้นแบบนี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในเพื่อคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติตนและเพ่ือให้แต่ละประเทศมีการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาตินี้จะมุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในแบบทั้ง
ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจน (Tangible and  Intangible 
Expression) 91 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาตินี้มีขอบเขตจ ากัดท่ี
มุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมได้เริ่มตระหนักถึง
ข้อจ ากัดดังกล่าวว่าการที่บทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพกว้างก็อาจจะส่งผลให้ทรัพยากรพันธุกรรมและองค์ความรูชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครองในบทบัญญัติต้นแบบนี้ ทั้งนี้เพราะกฎหมายระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติได้เริ่มที่จะให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในขอบเขตที่กว้างกว่าการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น ดังนั้น เมื่อ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เริ่มให้ความส าคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้เริ่มศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้มีการน าระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญามาสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
 ต่อมาเมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ไดมี้การจัดประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (The World Intellectual Property Organization-WIPO) ครั้งที่ 26 ซ่ึงประเด็นที่
ส าคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ ที่ประชุมสามัญ (General Assembly) ได้มีมติให้จัดตั้งองค์กรระหว่างรัฐ
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเวทีระหว่างประเทศในการอภิปรายและหารือกับประเทศภาคีสมาชิกเกี่ยวกับประเด็น
ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประเด็นในการอภิปรายหลักวางอยู่บนพื้นฐานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรมและศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการขยายความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพกว้างโดยต้องการ
ให้ครอบคลุมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภท จึงได้มีมติร่วมกันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิม

                                                           
91 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 708. 
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และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and  
Genetic Resources, Traditional Knowledge and  Folklore หรือ IGC) ซ่ึงคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาจัดท าแนวทางในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic 
Resources–GR) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge–TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions–TCES) 92  
 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากร
พันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 
ประเภท คือ93 

1. ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (Genetic Resources and  
Associated Traditional Knowledge: GRS) 

ทรัพยากรพันธุกรรม หมายถึง ส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์ จุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่ง
บรรจุหน่วยที่ท าหน้าที่สืบทอดทางพันธุกรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ไดแก องคค์วามรทูี่เกี่ยวกับการ
คัดเลือก การใช้ประโยชนและการดูแลจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ซ่ึง
เกิดจากการสั่งสม การเรียนรูของคนในชุมชนที่มีวิถชีีวิตอยู่กับธรรมชาติและมีการถ่ายทอดความรู
ดังกล่าวจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยที่ทรัพยากรพันธุกรรมนั้นสามารถที่จะน าไปใช้เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดและน าไปใช้แสวงหาประโยชนเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น ความคุ้มครองจึงมีลักษณะเป็นการ
ควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นทรัพยากร
พันธุกรรมมีลักษณะเป็นสาธารณะสมบัติ (Common Heritage of Mankind) ที่ทุกคนจึงมีสิทธิน าไปใช้
ไดแ้ต่ก็สมควรให้ชุมชนพ้ืนเมืองที่เป็นผู้อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุพืชเป็นผู้มสีิทธิในทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 

2. องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge)  
องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ต่างๆ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การ

แสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยเป็นเรื่องเฉพาะของคน
ในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น เช่น ความรู้ด้านการเกษตร 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการแพทย์ ความรู้ทางนิเวศวิทยา ความรู้ที่ เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น 

3. การแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Traditional Culture Expression หรือ 
Expression of Folklore)  

การแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสร้างสรรค์ที่มี
องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนา

                                                           
92 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 713. 
93 อุรวี  เงารุ่งเรือง, บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น  (วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 18-19. 
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และดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคลที่สะท้อนภาพของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้น โดยอาจ
เป็นการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจา เช่น นิทานพื้นบ้าน ค ากลอน 
สุภาษิต หรือเป็นการแสดงออกผ่านทางดนตรี เช่น เพลงพื้นบ้านต่างๆ หรืออาจเป็นการแสดงออก
ผ่านทางร่างกาย เช่น การฟูอนร า ละครพื้นบ้าน พิธีกรรมพื้นบ้าน หรืออาจเป็นการแสดงออกทางวัตถุ 
เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ งานประติมากรรม เครื่องดนตรี เป็นต้น 
 ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในความหมายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดย
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์
ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ก็คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากใช้สติปัญญา การเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งน าไปแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ โดย
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นองค์ความรู้เก่าหรือองค์ความรู้ใหม่ก็ได้ แต่ที่ส าคัญจะต้องมี
ลักษณะของความมีชีวิตและมีพลวัตของการด ารงชีวิตในท้องถิ่นปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้
ที่มีการพัฒนาและมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งอาจะเป็นการถ่ายทอดผ่านระบบจารีต
ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นผลมาจากการใช้สติปัญญา
ในทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปะ โดยทั่วไปถือว่าเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มหนึ่ง
หรือดินแดนของชนกลุ่มนั้นและคนในท้องถิ่นเองก็ยอมรับในภูมิปัญญาดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของ
เอกลักษณ์ (Identity) ในด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนในท้องถิ่นและส่งผลให้องค์ความรู้นี้
ยังคงอยู่สืบต่อไป โดยมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอยู่94 
 ในปี พ.ศ.2548 ในการประชุมครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้มีการ
ออกร่างพระราชบัญญัติที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ95 

1. ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น (Draft Provision For 
The Protection of Traditional Knowledge) 

ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น ได้นิยามค าว่า องค์ความรู้
ชุมชนท้องถิ่น ว่าหมายถึง เนื้อหาสาระหรือแก่นสารขององค์ความรู้ที่เป็นผลมาจากการท าเนิน
กิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบของท้องถิ่นนั้นและรวมถึงทักษะ ประดิษฐกรรมต่างๆ การเรียนรู้
รูปแบบของระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และรวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนพื้นเมืองที่เกิดจากการสั่งสมจากบรรพบุรุษในอดีตมาสู่สังคมยุคปัจจุบันโดยไม่จ ากัดแค่
ความรู้ด้านเทคนิคด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แตจ่ะรวมไปถึงความรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน

                                                           
94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6-7. 
95 พัชร  ลิมป์จันทรา, การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย-

เปรียบเทียบกับความตกลงระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 89-91. 
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เกษตรกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านยารักษาโรคและด้านทรัพยากรชีวภาพ96 ทั้งนี้ องค์ความรู้ชุมชน
ท้องถิ่นท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามร่างบทบัญญัตินี้จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและเป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนพื้นเมืองนั้น 97 และผู้ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการคุ้มครองตามร่างบทบัญญัตินี้ ก็คือ ปัจเจกชนในชุมชนท้องถิ่นหรือตัวชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนพ้ืนเมืองที่เป็นผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น98 

2. ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Draft Provision For The 
Protection of Expressions of Folklore) 

                                                           
96 Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge Article 3 
“Traditional knowledge” refers to the content or substance of knowledge 

resulting from intellectual activity in a traditional context, and includes the know-how, 
skills, innovations, practices and learning that form part of traditional knowledge systems, 
and knowledge embodying traditional lifestyles of indigenous and local communities, or 
contained in codified knowledge systems passed between generations.  It is not limited 
to any specific technical field, and  may include agricultural, environmental and  
medicinal knowledge, and  knowledge associated with genetic resources 

97 Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge Article 4 
Protection should be extended at least to that traditional knowledge which is: 
(i) generated, preserved and  transmitted in a traditional and  intergenerational 

context; 
(ii) distinctively associated with a traditional or indigenous community or 

people which preserves and  transmits it between generations; and  
(iii) integral to the cultural identity of an indigenous or traditional community or 

people which is recognized as holding the knowledge through a form of custodianship, 
guardianship, collective ownership or cultural responsibility.  This relationship may be 
expressed formally or informally by customary or traditional practices, protocols or laws. 

98 Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge Article 5 
Protection of traditional knowledge should benefit the communities who 

generate, preserve and transmit the knowledge in a traditional and intergenerational 
context, who are associated with it and who identify with it in accordance with Article 
4. Protection should accordingly benefit the indigenous and traditional communities 
themselves that hold traditional knowledge in this manner, as well as recognized 
individuals within these communities and peoples. Entitlement to the benefits of 
protection should, as far as possible and appropriate, take account of the customary 
protocols, understandings, laws and practices of these communities and peoples. 
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ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้นิยามค าว่า ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ว่าหมายถึง การแสดงออกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งการแสดงออกทีส่ามารถจับต้องได้และ
การแสดงออกท่ีไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ จะมีการแสดงออกมาเป็นรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี ในการเขียน ด้านการแสดง รวมทั้งด้านศิลปะต่างๆ และได้แบ่งศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านออกเป็นสองประเภท คือ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือมี
คุณค่าต่อจิตใจหรือมีความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตามบทบัญญัตินี้และ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามบทบัญญัตินี้99 ทั้งนี้ การคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนดั้งเดิมในการสงวนรักษาและคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน100 

 
3.3 ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิต่างๆ ที่มีอยู่เหนือผลงาน
สร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล ส่วนองค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลต่างๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น อาจ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ หรือกฎหมายความลับ
ทางการค้า หากองค์ความรู้เหล่านั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเข้าองค์ประกอบของกฎหมายดังกล่าว 
แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของการคุ้มครององค์ความรู้ตามกฎหมายเหล่านี้ คือ ในเรื่องของระยะเวลา
การคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น หากพ้นก าหนดระยะเวลาการคุ้มครองตาม
กฎหมายแล้ว องค์ความรู้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นความรู้ที่เป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) ที่ไม่
มีผู้ใดเป็นเจ้าของหรืออ้างสิทธิในทางกฎหมายได้ จึงท าให้บุคคลทั่วไปสามารถแสวงหาประโยชน์จาก
องค์ความรู้ดังกล่าวได้โดยเสรี101 แนวความคิดในเรื่อง “ความรู้ที่เป็นสมบัติสาธารณะ” นั้นเกิดข้ึนเพื่อ
ต้องการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะสภาพความเป็นจริงในการท างานวิจัยหรือการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนเกิดจากการอาศัยข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วทั้งสิ้นซ่ึงหากไม่มีแนวความคิด
ดังกล่าวแล้ว การวิจัยหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดก็อาจจะกลายเป็นการลอกเลียนขึ้นมา

                                                           
99 Draft Provision for the Protection of Expressions of Folklore Article 1 (a) 
“Traditional cultural expressions” or “expressions of folklore” are any forms, 

whether tangible and  intangible, in which traditional culture and  knowledge are 
expressed, appear or are manifested, and  comprise the following forms of expressions 
or combinations thereof: 

100 Draft Provision for the Protection of Expressions of Folklore Article 2 
Measures for the protection of traditional cultural expressions/expressions of 

folklore should be for the benefit of the indigenous peoples and  traditional and  
other cultural communities 

101 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 647. 
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จากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วแทบทั้งสิ้นหรือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นโจรสลัดทางปัญญา102 นั่นเอง แต่
แนวความคิดเรื่องความรู้ที่เป็นสมบัติสาธารณะนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่ามาตรการทาง
กฎหมายที่คุ้มครองผลงานทางปัญญานั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งหากมีมาตรการที่เหมาะสมแล้วก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา คิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 
เกิดข้ึนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ผู้พัฒนา ผู้คิดค้นหรือผู้ประดิษฐ์จะได้รับการรับรองสิทธิตาม
กฎหมายว่า หากผลงานทางปัญญาของตนได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วจะไม่เกิดการละเมิดสิทธิ
ของตนโดยมิชอบ103 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะ  
จึงท าให้ความชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด เนื่องจาก
ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การก าหนดว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นของผู้ใด เพราะในทางทฤษฎีกฎหมายลักษณะทรัพย์แล้ว ทรัพย์สินจะต้องเป็น
สิ่งที่บุคคลอาจอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทรงสิทธิได้104 ดังนั้น เมื่อยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน
ในเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงขอเปรียบเทียบเรื่องความเป็นเจ้าของ
ดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับผลการประชุม
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม 
องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและความเป็น
เจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
เปรียบเทียบกับผู้ทรงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
 
 3.3.1 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity) 
 ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Meeting of The 
Conference of The Parties To The Convention on Biological Diversity-COP) สืบเนื่องจาก
บทบัญญัติในมาตรา 8 (j) ที่ก าหนดเป็นหลักการให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องเคารพ อนุรักษ์และรักษา
ไว้ ซึ่งความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติสืบต่อๆ กัน
มาจนเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความเกี่ยวกันพันกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเอาความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองความรู้เหล่านั้นและจะต้อง
ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ของความรู้ นวัตกรรมและ 
วิถปีฏิบัตินั้นอย่างเป็นธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพ่ือแบ่งปัน

                                                           
102 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 647-648. 
103 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 648. 
104 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 685. 



49 
 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยอนุสัญญานี้ได้รับรอง
ความส าคัญของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท รวมทั้งให้ความส าคัญของการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน และมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกท้ังที่เป็นประเทศต่างๆ ที่
เป็นสมาชิกก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพในเขตดินแดนของตน ทั้ งนี้ 
เพ่ือที่จะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญ คือ รัฐ
ต่างๆ มีสิทธิอธิปไตยท่ีจะควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของตนหรือ
เป็นการรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐที่ว่า “โดยสอดคล้องกับกฎหมายสหประชาชาติและหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศรัฐมีสิทธิอธิปไตยที่จะใช้ทรัพยากรของตนได้ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของตนและมี
ความรับผิดชอบในอันที่จะให้หลักประกันว่ากิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายในเขตอ านาจแห่งรัฐหรือภายใต้
ความควบคุมของรัฐจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอื่น หรือแก่พ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือเขตอ านาจ
แห่งชาติ”105  
 นอกจากนี้แล้วยังมีการบัญญัติรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน 
โดยบัญญัติว่า “โดยรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน อ านาจในการ
ก าหนดการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมข้ึนอยู่กับรัฐบาลแห่งชาติและอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎระเบียบ
ของชาติ”106 การที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้รัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของ
ตนเองเช่นนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดั้งเดิมในเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของ
ทรัพยากรชีวภาพ จากเดิมท่ีถือกันว่าทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเป็นมรดกท่ัวไปของ
มนุษยชาติแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของรัฐ107 จากบทบัญญัติดังกล่าว
แม้ว่าจะมีการรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนก็ตาม แต่กฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าทรัพยากรดังกล่าวจะเป็นของผู้ใด กล่าวคือ จะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของชุมชนหรือจะเป็นของเอกชน จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงส่งผลต่อมาว่า
ประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศสามารถที่จะออกกฎหมายภายในก าหนดให้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นของ
ใครก็ได้ซึ่งข้ึนอยู่กับนโยบายและกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น หากมีการก าหนดให้เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินก็จะท าให้รัฐสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรดังกล่าวได้โดยล าพัง โดยที่ชุมชน

                                                           
105 Convention on Biological Diversity Article 3 Principle 
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the 

principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources 
pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that 
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment 
of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 

106 Convention on Biological Diversity Article 15.1 Access to Genetic Resources 
 Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the 

authority to determine access to genetic resources rests with the national governments 
and  is subject to national legislation. 

107 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 665. 
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หรือประชาชนที่อาศัยในชุมชนนั้นหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ หวงแหนหรือบริหารจัดการ108 
 แม้จะเป็นยอมรับกันว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคมซึ่งผู้ที่บทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสะสมองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แล้วน ามาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆ มาได้ใช้ประโยชน์ก็คือ ชุมชนท้องถิ่น ฉะนั้น การบัญญัติ
กฎหมายเพื่อปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนอ้างสิทธิเหนือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ องค์ความรู้ดั้งเดิม รวมไปถึง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยที่กฎหมายควรมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการอ้างสิทธิความ
เป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้น109 ดังนั้น ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 (COP 5) ในปี พ.ศ.2543 คณะท างานได้มีมติเพ่ือให้หลักการใน 
ข้อ 8 (j) สามารถบรรลุผลได้ ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักให้ชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสงวน รักษาและด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
โดยก าหนดเป็นกรอบวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับหลักการและบทบัญญัติ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในข้อ 8 (j) ที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับ
ระหว่างประเทศก็ตามจะต้องท าให้เกิดความม่ันใจว่าชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทุกข้ันตอนดังกล่าว110 จาก
กรอบวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการให้การรับรองสิทธิของชุมชน
พ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งความรู้ นวัตกรรมและ
ประเพณีปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมและเป็นผู้ที่มีสิทธิใน
การอนุญาตให้น าน าเอาความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้โดยชุมชน
พ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นนั้นได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านั้น
อย่างเป็นธรรม 
 หลังจากที่ได้มีการรับรองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการประชุม
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5 แล้ว ต่อมาในการประชุมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 6 (COP 6) ในปี พ.ศ.2545 คณะท างานก็ได้มีมติรับรอง
สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยการก าหนดให้มีการ

                                                           
108 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 674. 
109 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 686. 
110 COP 5 Decision V/16 Article 8 (j) and  related provisions - Programme of 

Work on the Implementation of Article 8(j) and  Related Provisions of the Convention 
on Biological Diversity : The objective of this programme of work is to promote within 
the framework of the Convention a just implementation of Article 8(j) and  related 
provisions, at local, national, regional and  international levels and  to ensure the full 
and  effective participation of indigenous and  local communities at all stages and  
levels of its implementation. 
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คุ้มครองและรับประกันสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่เหนือสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติต่างๆ ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้น  โดย
อาจจะกระท าในลักษณะของกฎหมายเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการเน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีการเจรจากับตัวแทนต่างๆ ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนภายในกรอบของอนุสัญญา
ฉบับนี้111 ซ่ึงจากผลของการประชุมในครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการเบื้องต้นของการ
รับรองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้วยการรับรองสิทธิของชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นในอันที่จะมีสิทธิอย่างเต็มท่ีเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติต่างๆ ของ
ชุมชนเหล่านั้น 
 ซึ่งจากผลของการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสองครั้งนี้นั้น
อาจกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มเห็นแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าในระดับการ
เจรจาระหว่างประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการที่จะ
อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
 

3.3.2 ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization-WIPO) 
 เมื่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดม้ีการหารือและให้ความร่วมมือกันในการจัดท า
บทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติที่จะคุ้มครองการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจาก
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการกระท าอ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Model Provisions For 
National Laws on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and  
Other Prejudicial Actions) เพ่ือให้เกิดเป็นบทบัญญัติต้นแบบแก่ประเทศสมาชิกที่จะสามารถน า
บทบัญญัติดังกล่าวนี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในหรือเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ภายในของประเทศตนเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนอกจาก
จะมีการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจน (Tangible and  Intangible Expression) แล้ว ในบทบัญญัตินี้ก็ยังมีการ
กล่าวถึงการที่บุคคลใดจะใช้ประโยชน์ใดๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้นก็จะต้องได้รับความ

                                                           
111 COP 6 Decision VI/10 Article 8 (j) and  related provisions : …concerning the 

safeguard and  full guarantee of the rights of indigenous and  local communities over 
their traditional knowledge, innovations and  practices (which could include sui generis 
systems), 

Emphasizing the need for dialogue with representatives of indigenous and  
local communities, particularly women for the conservation and  sustainable use of 
biological diversity within the framework of the Convention,  
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ยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุมชุนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ ก่อน จึงสามารถใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้112 
 จากบทบัญญัติต้นแบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ว่าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุมชุนที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นท าให้สามารถ
ตีความเรื่องการก าหนดความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

1. ก าหนดให้รัฐเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
สมบัติของแผ่นดิน รัฐจึงมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 จากบทบัญญัติต้นแบบดังกล่าว แม้จะยังไม่ได้มีการก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะเป็นของผู้ใดระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศว่าจะ
บัญญัติกฎหมายภายในก าหนดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นของใคร โดยอยู่ทีน่โยบายและกฎหมายของ
แต่ละประเทศนั้นเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าบทบัญญัติต้นแบบดังกล่าวจะยังไม่มีความชัดเจนว่าระหว่าง
รัฐกับชุมชนใครจะเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ตาม แต่แนวคิดที่จะก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ยังสอดคล้องกับหลักการของร่างค าประกาศว่าสิทธิของชนพ้ืนเมืองของ  
องค์การสหประชาชาติในมาตรา 9113 ที่ระบุว่า “ชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของตนทั้งท่ีแสดงออกทางเรื่องเล่า วรรณคดี หรือศิลปะการแสดง สิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมของสิงมีชีวิตอ่ืน เมล็ดพันธุ์ ยารักษาโรค ภูมิปัญญาเก่ียวกับพืชหรือสัตว์ใน
ท้องถิ่นของตน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มเห็นแนวทางท่ี
ชัดเจนมากข้ึนว่าในระดับกฎหมายระหว่างประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนในการที่
จะอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

                                                           
112 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of 

Folklore Against Illicit Exploitation and  other  Prejudicial Actions Section 3 Utilizations 
Subject to Authorization : Subject to the provisions of Section 4, the following 
utilizations of the expressions of folklore are subject to authorization by the 
[competent authority mentioned in Section 9, paragraph 1,] [community concerned] 
when they are made both with gainful intent and  outside their traditional or 
customary context: 

113 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Article 9 
Indigenous peoples and individuals have the right to belong to an indigenous 
community or nation, in accordance with the traditions and customs of the community 
or nation concerned. No discrimination of any kind may arise from the exercise of such 
a right. 



บทท่ี 4 
 

การคุ้มครองสิทธิและสิทธิของผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
 
4.1 การรับรองสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายไทย 
 

ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
โดยเป็นกฎหมายที่ปกปูองผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ โดยมุ่งเน้น
รับรองสิทธิของปัจเจกชนเป็นหลัก และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นรูปแบบของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สามารถใช้ด าเนินการอันเป็นการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนๆ114 ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งแต่มีลักษณะพิเศษ
ที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่เป็น  
สิทธิร่วมกันของคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมา 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถน ามากล่าวอ้างเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การรับรองสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการรับรองในสองลักษณะ คือ 
รับรองสิทธิของปัจเจกชน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น ส่วนการรับรองใน
ลักษณะสิทธิร่วมกัน เช่น กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากหากมีการข้ึนทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็จะส่งผลให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชน
ในท้องถิ่นแห่งแหล่งภูมิศาสตร์นั้น โดยท าให้ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบการค้าทีเ่กี่ยวกับสินค้านั้นซ่ึง
อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้นต่างมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ที่ข้ึนทะเบียนกับสินค้าที่ระบุไว้ใน
การข้ึนทะเบียนดังกล่าว115 ซ่ึงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเทียบเคียงได้ใกล้ที่สุดกับสิทธิในสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามการรับรองสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายไทยนั้นไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือรับรองโดยตรง แต่เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการกล่าวถึงอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในมาตรา 66 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการรับรองสิทธิชุมชน
ออกไปจากเดิมท่ีรับรองเพียงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นการรับรองที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิของ

                                                           
114 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
115 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 366. 
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ชุมชนท้องถิ่นและสิทธิของชุมชนด้วย จากบทบัญญัติดังกล่าวถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับรอง
ชุมชนไว้ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่อย่างไร
ก็ตาม การรับรองชุมชนตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการรับรองสิทธิของชุมชนให้มีสิทธิที่จะอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูในภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น เพราะสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนในฐานะเป็นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่จะยืนยันความ 
ชอบธรรมของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยรับรองให้มีการบังคับตาม
สิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการด ารงไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีของตนในฐานะที่เป็นผลรวมของประสบการณ์และคุณค่าอันเกิดจากบันทึก 
แห่งความทรงจ าร่วมกันของชุมชนที่มีความหมายต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันของชุมชนนั้นเอง116 แต่
ยังไม่ได้รับรองให้ชัดเจนไปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นของชุมชน แตถ่ึงแม้ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้ให้ความส าคัญกับ
ชุมชนในการที่จะอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ที่
ได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดประเพณี องค์ความรู้ และวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจึงควรให้คนใน
ชุมชนมีสิทธิร่วมกันโดยชุมชนเป็นผู้มีสิทธิเหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้  
 นอกจากรัฐธรรมนูญในมาตรา 66 แล้ว ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ยังมีการกล่าวถึงอยู่ใน
หลายๆ ส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่น ในส่วนของภาครัฐที่ก าหนดให้รัฐรัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น117 หรือในส่วนของแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามโดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทยเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ118 และในส่วนของแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงานได้บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญานั้นก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา119 นอกจากนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้บัญญัติให้มีอ านาจหน้าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นซึ่งอาจท าโดยการ
จัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ 
ต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ด้วย120 ส่วนในกรณีของบุคคลนั้น รัฐธรรมนูญก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ ปกปูองและสืบสาน 

                                                           
116 กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2551), หน้า 131-133. 
117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 80 (6) 
118 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 84 (6) 
119 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 86 (2) 
120 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 289 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น121 นอกจากนี้แล้วหากบุคคลมีการรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมแล้ว รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติให้มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน122 
 จากบทบัญญัติหลายๆ มาตราในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 นี้ จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่เป็นการบัญญัติก าหนดหน้าที่ให้แก่รัฐ ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ หรือแม้กระทั่งการบัญญัติให้
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิต่างๆ ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชุมชนนั้น โดยมิได้
ก าหนดให้ชัดเจนว่าสิทธิดังกล่าวของชุมชนนั้นๆ หมายถึงสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือไม่ อย่างไร
ก็ดีอาจกล่าวได้ว่าแม้ในรัฐธรรมนูญจะไม่ได้มีการบัญญัติให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและใครคือ
เจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจนแต่ในรัฐธรรมนูญก็ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ ดังนั้น จึงอาจตีความได้ว่าความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยเริ่มเห็น
แนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าในระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชน
ในการที่จะอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง   
 
4.2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
 
 สิทธิของผู้ทรงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในทางกฎหมายที่ผู้สร้างสรรค์มี
อยู่เหนือผลงานของตน โดยผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ผลงานทางปัญญาท่ีตนได้
สร้างสรรคข์ึ้น สิทธิดังกล่าวนี้เรียกว่า “สิทธิเด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่ผู้เดียว” (Exclusive Right) โดย
ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิหวงกันหรือมีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายนั้น ตามปกติ
แล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลักษณะเฉพาะ (Sui Generis) 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็นทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่ง ดังนั้น เจ้าของสิทธิย่อมมีสิทธิที่จะ
จ าหน่ายจ่ายโอนหรือท าให้เกิดภาระติดพันได้ยกเว้นสิทธิบางประเภท เช่น ธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ไม่ได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พรรพ 4 เนื่องจากประเทศไทยไม่ไดม้ีกฎหมายเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยตรง จึงไม่มีความชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ถือ
ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งแม้จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนๆ ก็ตาม แต่ก็สามารถน าความเป็นผู้ทรงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือ
ว่าเป็นกฎหมายทั่วไปมาเปรียบเทียบกับความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เห็นถึงความ
แตกต่างในเรื่องของผู้ทรงสิทธิและความเป็นเจ้าของว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อไปว่าหากประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ความเป็น

                                                           
121 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 73 
122 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 
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เจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสามารถน าเรื่องของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ  
มาปรับใช้ได้หรือไม่ อย่างไร 
 

4.2.1 ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์123 
อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention 

For The Protection of Literary and  Artistic Works) หรืออนุสัญญาเบิร์นเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและงานศิลปกรรม โดยรวมไป
ถึงผลงานวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และผลงานเกี่ยวกับการถ่ายท าภาพยนตร์ ถ่ายภาพ 
และผลงานศิลปประยุกต์ด้วย อนุสัญญานี้นอกจากจะให้ความคุ้มครองแก่คนในชาติของประเทศภาคี
แล้ว ยังขยายให้ความคุ้มครองแก่คนในชาติของประเทศนอกภาคีด้วยในกรณีที่ได้มีการโฆษณางาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมในประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญานี้เป็นครั้งแรก 124 

ค าว่า ลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวของ
ผู้สร้างสรรค์ทีจ่ะกระท าการใดๆ กับผลงานของตนที่ได้ท าข้ึน เช่น การท าซ้ าหรือดัดแปลงน าออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน น าออกให้ผู้อ่ืนเช่าต้นฉบับรวมทั้งอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้ลิขสิทธิ์ของตนได้ 125 
ลิขสิทธิ์เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์126 โดยการแสดงออกด้วยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองรูปแบบของการแสดงออกซ่ึงความคิด มิได้
ได้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงความคิด ซึ่งสาระส าคัญของงานที่ท าหรือก่อให้เกิดข้ึนจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ก็ต่อเมื่องานนั้นเป็นงานสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์เอง
เท่านั้น โดยใช้ความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างงานและงานนั้นต้องมิได้ท าซ้ าหรือดัดแปลงมาจากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่จ าเป็นว่างานดังกล่าวจะต้องเป็นงานใหม่หรือผลงานที่ออกมานั้นจะมี
คุณค่าหรือไม่ก็ตาม เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ถือเอาคุณค่าของงานมาเป็นเงื่อนไขงานอันมีลิขสิทธิ์ 127 
ทั้งนี้ได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2750/2537128 วางเป็นแนวบรรทัดฐานไว้ดังนี้  

ค าว่า "ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ทีท่ าหรือผู้ที่ก่อให้เกิดงานใดๆ ขึ้นโดยความคิดริเริ่ม 
ของตนเองซึ่งมีความหมายว่า การจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นความส าคัญ
มิได้อยู่ที่ว่างานที่อ้างว่าได้สร้างสรรค์ข้ึนนั้นเป็นงานใหม่หรือไม่ แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลผู้นั้นได้ท าหรือ
ก่อให้เกิดงานโดยได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาและงานดังกล่าวก็มีที่มาหรือ

                                                           
123 “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537,” ราชกิจจานุเบกษา 111,59ก (21 ธันวาคม 

2537): 1-22.  
124 ธัชชัย ศุภผลศิร,ิ ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2539), หน้า 15. 
125 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 15. 
126 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 “ผู้สร้างสรรค”์ หมายความว่า ผู้ท าหรือ 

ผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
127 ปริญญา ดีผดุง, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
128 ศาลฎีกา, ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2750/2537, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 

จาก http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp 

http://www.deka2007.supremecourt/
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ต้นก าเนิดจากบุคคลผู้นั้นเอง โดยบุคคลผู้นั้นมิได้ท าการคัดลอกหรือท าซ้ าหรือดัดแปลงมาจากผลงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน ดังนั้น แม้การจัดด าเนินการจัดท าพจนานุกรมจะมีวิธีการจัดท าแบบ
เดียวกับวิธีที่ใช้มาแต่โบราณดังท่ีจ าเลยที่ 1 และท่ี 2 ฎีกาก็ตาม โจทก์ก็อาจเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในพจนานุกรมนั้นได้ หากการจัดท าพจนานุกรมของโจทก์เป็นงานที่ได้ใช้ความวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์ด้วยการให้บทนิยามหรือความหมายของค าต่างๆ พร้อมภาพประกอบ
ความหมายของค าบางค าโดยการแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มตามลีลาของโจทก์เอง และโดยมิได้ท าซ้ า
หรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต 

งานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ได้แก่ งานวรรณกรรม งาน
นาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง
แพร่ภาพ และงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ129 ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงหมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ซึ่งเป็นงานที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นจากความวิริยะ
อุตสาหะ การลงทุนลงแรงและวิจารณญาณของบุคคลผู้สร้างสรรค์งานเอง โดยงานนั้นไม่ได้เกิดข้ึน
จากการลอกเลียนการสร้างสรรค์งานจากบุคคลใด130 แต่ทั้งนีง้านอันมีลิขสิทธิ์จะไม่รวมถึงการ
คุ้มครองความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือท างานหรือแนวความคิด หลักการ 
การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์131 ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายนี้จึง
สามารถแยกออกได้เป็น ดังนี้ 

1. ผู้สร้างสรรค์132 
2. นายจ้าง ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานได้สร้างสรรค์ผลงานในฐานะท่ีเป็นพนักงาน

หรือลูกจ้างของตนโดยมีการตกลงกันให้งานนั้นเป็นของตน133 
3. ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ตนเองได้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น134 
 

                                                           
129 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 6 
130 พิศวาท  สุคนธพันธุ์, ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 

2552), หน้า 12-13. 
131 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 6 วรรค 2 
132 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้

สร้างสรรค์ข้ึน 
133 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 9 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ึนในฐานะ

พนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของ  
ผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามท่ีเป็นวัตถุประสงค์แห่ง
การจ้างแรงงานนั้น 

134 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 10 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการ
รับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
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4. ผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว135 
5. ผู้น างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมารวบรวมใหม่หรือประกอบเข้ากันใหม่โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว136 
6. หน่วยงานราชการ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานได้สร้างสรรค์ผลงานในฐานะท่ีเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน137 
เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ปกปูองผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์เป็นหลัก โดย

การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือผลงานการสร้างสรรค์นั้น ซึ่งเมื่องานสร้างสรรค์ใดเข้าองค์ประกอบที่
จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว งานชิ้นนั้นก็จะมีสถานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งบุคคลที่เป็น 
ผู้สร้างสรรค์งานก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิใน
การท าซ้ า การดัดแปลง หรือการเผยแพร่งานดังกล่าวต่อสาธารณะได้แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดที่
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วไปกระท าการดังกล่าวก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และจะต้อง
รับโทษตามกฎหมาย138 ซึ่งสิทธิต่างๆ ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจที่ผู้ทรงสิทธิแต่ผู้เดียว
เท่านั้นทีจ่ะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย139 นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสิทธิ
เฉพาะตัวหรือธรรมสิทธิ์140 ซึ่งโดยหลักจะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์งานและจะยังคงอยู่กับ
ผู้สร้างสรรค์แม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะโอนสิทธิทางเศรษฐกิจไปแล้ว เช่น ผู้สร้างภาพยนตร์ หรือส านักพิมพ์
อาจเป็นผู้มีสิทธิทางเศรษฐกิจโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิในการน างาน 

                                                           
135 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 11 งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ใน
งานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ใน
งานของผู้สร้างสรรค์เดิมท่ีถูกดัดแปลง 

136 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 12 งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
หรือเป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่อ งกลหรืออุปกรณ์
อ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบ
เข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น 
ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือ   
สิ่งอื่นใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมท่ีถูกน ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน 

137 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความ
ควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

138 พิศวาท  สุคนธพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 51-53. 
139 พิศวาท  สุคนธพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 53 
140 สกุลยุช  หอพิบูลสุข, “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ,์” ข่าวเนติบัณฑิต 

16,170 (กันยายน 2546): 3-6. 
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นวนิยายของตนไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือน างานเขียนของตนไปแปลเป็นภาษาอ่ืน แต่ผู้ทรงสิทธิที่
เป็นผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบทจะเป็นผู้มีธรรมสิทธิ์141 ซึ่งสิทธิพ้ืนฐานในธรรมสิทธิ์ของสร้างสรรค์มีอยู่ 
3 ประการ ได้แก่   

1. สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดงานของตนควรน าออกสู่สาธารณชน 
2. สิทธิของผู้สร้างสรรค์ในอันที่จะอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานที่น าออก

เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจแยกย่อยได้อีก 3 ประการ ดังนี้ 
ก)  สิทธิที่จะเรียกร้องให้ใช้ชื่อของผู้สร้างสรรค์ปรากฏลงในที่ท่ีเหมาะสมใน

งานหรือส าเนาจ าลองของงานที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นและมีสิทธิที่จะอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานั้นได้
ตลอดเวลา 

ข)  สิทธิที่จะหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นกล่าอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานนั้น 
ค)  สิทธิทีจ่ะห้ามบุคคลอ่ืนมิให้ใช้ชื่อของผู้สร้างสรรค์ในงานที่บุคคลนั้นมิได้

เป็นผู้สร้างสรรค์ 
3. สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้อ่ืนบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือการกระท าการ

ปรับเปลี่ยนแก่งานอันมีลิขสิทธิ์จนเกิดความเสียหายต่อเกียรติและชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์142 
ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันได้น าธรรมสิทธิ์มาบัญญัติไว้ชัดเจนเฉพาะตามข้อ 2 (ก) และข้อ 3 

โดยบัญญัติอยู่ในมาตรา 18143 
กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองในงานหลายประเภท แต่ประเภทที่เก่ียวข้อง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิดที่
สามารถน ามาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เช่น ในเรื่องต าราสมุนไพร ต ารายา ต าราการแพทย์ที่มี
การบันทึกไว้ งานสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่ง คือ งานศิลปกรรมที่สามารถน ามาปรับใช้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ เช่น การนวดแผนโบราณที่ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง แต่หากมีการน าเอาการนวด
ดังกล่าวมาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ก็อาจได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวมของกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วจะเห็นได้ว่า
กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่เฉพาะตัวของบุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานซึ่งจะต้อง
ปรากฏตัวบุคคลที่ชัดเจนเท่านั้นจึงได้รับความคุ้มครอง แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนมากเป็นองค์

                                                           
141 พิศวาท สุคนธพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 62-63. 
142 ปริญญา ดีผดุง, ค าอธิบายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิชากฎหมายลิขสิทธิ์ 

สมัยท่ี 63 ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า140-144. 

143 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือ
บุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือท าโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเม่ือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์
มีสิทธิที่จะฟูองร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้ 
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดต่อกันมา ในบางกรณีก็ไม่สามารถท่ีจะระบุให้แน่ชัดว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ริเริ่ม
ที่จะได้รับความคุ้มครอง ประกอบกับองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้หากสามารถเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้
แล้ว ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถน ามาใช้ได้ทั้งสิ้นโดยไม่ได้มีการหวงกันไว้ ซึ่งต่างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่มีการให้สิทธิ์เด็ดขาดแก่ผู้ทรงโดยเฉพาะที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง  
แต่ผู้เดียว บุคคลอื่นจะแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วเท่านั้น  
นอกจากนี้แล้วข้อจ ากัดในเรื่องของอายุการคุ้มครองที่มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไป
อีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย144 ก็ยังเป็นข้อจ ากัดอีกประการส าหรับการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีอายุเป็นร้อยปีซึ่งท าให้ข้อจ ากัดในการ
คุ้มครองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถที่จะคุ้มครองและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น เมื่อเจตนารมณ์ที่มุ่งในการคุ้มครองแตกต่างกันแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์จึงยังมีความ 
ไม่เหมาะสมและมีข้อขัดข้องอยู่หลายประการ หากจะน ามาปรับใช้ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งมีลักษณะของสิทธิที่เป็นส่วนรวมมากกว่าสิทธิที่เป็นของส่วนบุคคล 

 
4.2.2 ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร145 
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty 

เป็นสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิบัตรที่วางระบบและกฎเกณฑ์ให้ประเทศที่
ต้องการขอรับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรสามารถยื่นค าขอที่ส านักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ 
ของตนและสามารถระบุให้ค าขอที่ยื่นนั้นมีผลผูกพันไปยังประเทศต่างๆ ด้วย โดยที่ส านักงานสิทธิบัตร
ก็จะส่งค าขอนั้นไปด าเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับสิทธิบัตรแทนที่
จะต้องไปยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ แต่ละประเทศท่ีผู้ขอมีความประสงค์จะขอรับความ
คุ้มครอง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนในการด าเนินการของผู้ยื่น 
ค าขอและส านักงานสิทธิบัตรของในแต่ละประเทศอีกด้วย146 อย่างไรก็ตาม ระบบ PCT เป็นการ
ด าเนินการในขั้นตอนของการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น ไม่ได้เป็นระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะ
ส่งผลให้ประเทศท่ีเป็นสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วย ดังนั้น การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจึง
เป็นอ านาจอธิปไตยของแต่ละประเทศท่ีผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะ ต้องมีการตรวจสอบ
ตามข้ันตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ ก่อนที่จะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป ซ่ึง
ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.

                                                           
144 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 19 
145 “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522,” ราชกิจจานุเบกษา 96,35 (ฉบับพิเศษ) (16 มีนาคม 

2522): 1. 
146กรมทรัพย์สินทางปัญญา, เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, ย่อหน้าที่ 4-5, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 

2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content 
&task=section&id=18&Itemid=195 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content
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2552 ถือเป็นสมาชิกล าดับที่ 142147 เนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ท าให้มีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามความ  
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property หรือ TRIPs) ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยซึ่งก าหนดในประเทศสมาชิกจะต้องให้
ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรเพื่อให้นักประดิษฐ์ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความวิริยะอุตสาหะ
อันจะท าให้นักประดิษฐ์มีก าลังใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป นอกจากนี้ยังมีบทบญัญัติว่าด้วยอนุสิทธิบัตรซึ่งให้การคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มี
เทคโนโลยีไม่ถึงขนาดท่ีจะได้รับความคุ้มครองในระบบสิทธิบัตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและแพร่หลายยิ่งขึ้น148 

ค าว่า สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์149 ฉะนั้น สิทธิบัตร จึงเป็นหนังสือส าคัญที่ก่อตั้งสิทธิทีแ่สดงถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มี
รูปร่างซ่ึงเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดผลท าให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในกระบวนการ
ผลิตต่างๆ ขึ้น สิทธิบัตรเป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิต
สินค้าจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิทธิบัตรต่างไปจากสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนดังจะเห็นได้จากค านิยามท่ีว่า “ที่ออกให้” หมายถึง เป็นสิทธิที่รัฐมอบให้ว่าการ
ประดิษฐ์นี้เหมาะสม มีประโยชน์โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้แล้วจึงมอบความ
คุ้มครองโดยการออกสิทธิบัตรให้ ซึ่งต่างจากลิขสิทธิ์ที่รัฐไม่มีอ านาจจะให้หรือไม่ให้เพราะลิขสิทธิ์จะ
เกิดข้ึนทันทีที่มีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น150 สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ก็คือ การประดิษฐ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อันเป็นการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ซึ่งการ
ประดิษฐ์เป็นความคิดเก่ียวกับลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีการผลิต ส่วนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นความคิดเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ และการที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนั้น ขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญก็คือ การเปิดเผยในรายละเอียดหรือ
ความลับที่จะท าให้สังคมได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยนั้นและสามารถน าไปใช้ต่อยอดคิดค้นต่อไป
ได้ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหากมีการคิดค้น ประดิษฐ์หรือออกแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา บุคคลแรกที่ไปขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรโดยเปิดเผยความลับนั้นก่อนก็จะเป็นบุคคลคนเดียวที่ได้รับความคุ้มครองใน
สิทธิบัตรนั้นไป ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่บุคคลแรกที่เป็นผู้คิดค้นได้ก่อนก็ตามเพราะกฎหมายสิทธิบัตร
ถือว่าบุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร151 

                                                           
147 เรื่องเดียวกัน. 
148 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
149 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 
150 ยรรยง พวงราช, ค าอธิบายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิชากฎหมายสิทธิบัตร 

สมัยท่ี 63 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2553, (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 1-2. 

151 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 16 
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ระบบสิทธิบัตรมีข้ึนเพื่อให้นักประดิษฐ์ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความมานะอุตสาหะ
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคิดค้นสิ่งใหม่เพ่ิมมากข้ึนเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติว่าด้วยอนุสิทธิบัตรซึ่งให้การคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ที่มีเทคโนโลยีไม่ถึงขนาดท่ีจะได้รับความคุ้มครองในระบบสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและแพร่หลายยิ่งขึ้น152 ส่วนการกระตุ้นให้มีการ
เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนโดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนได้
คิดค้นขึ้นและห้ามมิให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น นอกจากจะช่วย
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่งผลท าให้มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการค้า สิทธิบัตรจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความส าคัญต่อประชาชนและประเทศเป็น
อย่างยิ่ง153 ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร คือ ผู้ที่ท าการการประดิษฐ์หรือผู้ที่ท าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 154 
ดังต่อไปนี้ 

1. มีลักษณะที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่  
2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
3. การประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ 

ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่
ส าคัญ155 ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
2. การออกแบบนั้นมีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออุตสาหกรรม หรือหัตถกรรม  

เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักและมีเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากผลผลิตทางปัญญาซ่ึง
เป็นสิทธิตามธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อท าให้เกิดการแข่งขันของ  
ผู้คนในสังคมในการที่จะคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันจะ
น าไปสู่อุตสาหกรรมสินค้าและเพ่ือก่อให้เกิดการจ าหน่ายสินค้าที่มีการผลิตสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอยู่
ตลอดเวลา156 และเมื่อผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรให้แล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวจะมีเป็นผู้ที่มีสิทธิผูกขาดหรือ
สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรภายใน

                                                           
152 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
153 อาวีพรรณ  จงประกิจพงศ์, ทรัพย์สินทางปัญญา สาระน่ารู้ 2, (กรุงเทพ: วิญญูชน, 2537), 

หน้า 9-11. 
154 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 
155 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56 
156 จิรศักดิ์  รอดจันทร,์ สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการ

ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 27-29. 



63 
 

ราชอาณาจักรไทย157 บุคคลอื่นใดจะน าสิ่งประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรไปผลิตซ้ าหรือลอกเลียนแบบ
เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนและไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรง
สิทธิบัตรก่อนไม่ได้ หากมีการฝุาฝืนจะถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิบัตร 158 ซ่ึงสิทธิแต่ผู้เดียวของ
ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในฐานะเจาของหรือผู้ทรงสิทธิซึ่งเป็นสิทธิผูกขาดหรือสิทธิเด็ดขาดแต่เพียง
ผู้เดียวที่จะไดรับความคุ้มครองตามกฎหมาย159 ดังนี้ 

1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์  
2. มีสิทธิที่จะใช้ค าว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษรย่อ “สบท.” หรืออาจใช้เป็นอักษร

ต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกันได้160 
3. สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตร โดยให้บุคคลอ่ืนหาประโยชน์

จากสิทธิบัตรการประดิษฐ์161 ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้อนุญาตและเรียกค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาต 
หรือไม่ก็ได้โดยเรียกสัญญานั้นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร162  

ทั้งนี้ การอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้น ผู้อนุญาตอาจจะก าหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะอันเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมไม่ได้ ทั้งจะ
ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตช าระค่าตอบแทนหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุไม่ได้ ข้อตกลงที่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวกฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ 163 และในการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นหาก
มีผู้ทรงสิทธิร่วมกันในสิทธิบัตรนั้นหลายคน ทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดต้องให้ความยินยอม
เป็นหนังสือด้วย164  

                                                           
157 ศาลฎีกา, ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6818/2549, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 

จาก http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp  
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6818/2549 สิทธิบัตรที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ 

ต้องเป็นสิทธิบัตรที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีกระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา,  
พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบว่ามี
ลักษณะครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว อธิบดีจึงจะออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอตามมาตรา 33 แห่ง 
พ.ร.บ. ดังกล่าว สิทธิบัตรที่ออกโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจึงจะได้รับความคุ้มครอง
ในราชอาณาจักรไทยตามทฤษฎีสากลในเรื่องหลักดินแดนซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะบังคับใช้สิทธิของตนได้
เฉพาะแต่ภายในเขตอ านาจอธิปไตยของประเทศท่ีออกสิทธิบัตรนั้นเท่านั้นไม่อาจบังคับใช้สิทธิของตน
ต่อการกระท าละเมิดเก่ียวกับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของประเทศนั้นได้  

158 จิรศักดิ์  รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 150-154. 
159 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 
160 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 37 
161 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 
162 จิรศักดิ์  รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 154-160. 
163 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 39 
164 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 40 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist
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เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิในการโอนสิทธิบัตรของตนให้แก่บุคคลอื่นได้165 หากไม่ประสงค์จะ
แสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิบัตรด้วยตนเองโดยอาจโอนให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้สิทธิในการหา
ผลประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นแทนตนก็ได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่166 นอกจากการโอนสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นโดยผู้ทรงสิทธิบัตรแสดงเจตนาท าสัญญาโอนให้แก่
บุคคลอื่นแล้ว สิทธิบัตรยังสามารถโอนให้แก่กันทางมรดกได้167 ในกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรตายสิทธิบัตรก็
จะตกเป็นมรดกไปยังทายาทซึ่งจะต้องมาด าเนินการจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อไป168 

สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในฐานะเจาของหรือผู้ทรงสิทธิซึ่ง
เป็นสิทธิผูกขาดหรือสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว จะไดรับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีสิทธิใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร169 

2. มีสิทธิที่จะใช้ค าว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษรย่อ “สบท.” หรือ อาจใช้เป็นอักษร
ต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกันได้ โดยใช้ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
สิทธิบัตร170  

3. สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิหรือใช้ประโยชน์ตามสิทธิบัตรของตนได้ 171

โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยน172 
4. ผู้ทรงสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิในการโอนสิทธิบัตรของตนให้แก่บุคคลอื่น

ได้173 หากไม่ประสงค์จะแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิบัตรด้วยตนเองโดยอาจโอนให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ใช้สิทธิในการหาผลประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นแทนตนก็ได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีผลใช้บังคับได้174 หากมีผู้ทรงสิทธิร่วมกันในสิทธิบัตรนั้นหลายคนทุกคนที่เป็น
เจ้าของร่วมกันทั้งหมดต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือด้วย175 ซ่ึงนอกจากการโอนสิทธิบัตรจะเกิดขึ้น
โดยผู้ทรงสิทธิบัตรแสดงเจตนาท าสัญญาโอนให้แก่บุคคลอ่ืนแล้ว สิทธิบัตรยังสามารถโอนให้แก่กันทาง
มรดกได้ ในกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรตายสิทธิบัตรก็จะตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทซึ่งจะต้องมา
ด าเนินการจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป 

                                                           
165 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 
166 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 
167 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 42 
168 จิรศักดิ์  รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 161-162.  
169 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63  
170 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 37 
171 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 40 
172 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 38 
173 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 38 
174 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 41 วรรคหนึ่ง 
175 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 40 
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หากพิจารณาในภาพรวมของกฎหมายสิทธิบัตรแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ มุ่งที่จะ
ส่งเสริมให้มีการคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศโดยให้กฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์เพื่อเป็นการตอบแทนในความวิริย ะ
อุตสาหะดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากเงื่อนไขข้อหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครองก็คือ สิ่งที่ ประดิษฐ์ขึ้นนั้น
ต้องเป็นของใหม่ซึ่งแตกต่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส่วนมากองค์ความรู้เหล่านี้เป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไป
เนื่องจากเป็นการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดความใหม่ที่เข้าเงื่อนไขเพ่ือให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายสิทธิบัตร 
จึงยังมีข้อขัดข้องประการที่ส าคัญในเงื่อนไขดังกล่าว ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายนี้ นอกจากนี้แล้วข้อจ ากัดในเรื่องของอายุการคุ้มครองที่อายุ 20 ปีนับแต่วันขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร176 ก็ยังเป็นข้อจ ากัดอีกประการส าหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
ลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน ท าให้ระยะเวลาการคุ้มครองเพียง 20 ปี ไม่สามารถคุ้มครอง
และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้อย่างแท้จริง 

  
4.2.3 ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์177 
เนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization หรือ WTO) ท าให้มีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์ทาง
ปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property หรือ TRIPs) ซ่ึง
ก าหนดในประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจะไม่จ าเป็นต้องเป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เสมอไป 
แต่อาจเป็นกฎหมายอื่นก็ได้แต่ต้องมีผลเป็นการคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้
เป็นการอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกันพันธกรณีดังกล่าว ประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ริเริ่มยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นโดยเน้นใน
ประเด็นเรื่องการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์178 

ค าว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง
ภูมิศาสตร์และท่ีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น179 กล่าวคือ ชื่อหรือสัญลักษณ์นั้นสามารถสื่อถึง
ผู้บริโภคให้เข้าใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิต
อ่ืนอย่างไร เช่น ชื่อท้องถิ่นท่ีน ามาพิมพ์ไว้บนสลากสินค้าเพ่ือที่จะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้านั้น
ผลิตขึ้นในท้องถิ่นใด ซึ่งการสื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้านั้นมีลักษณะ

                                                           
176 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 35 
177 “พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา 

120,108ก (31 ตุลาคม 2546): 3. 
178 ธนพจน  เอกโยคะ, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2547), หน้า 13-14. 
179 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 
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พิเศษอย่างไรและท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของสินค้าชนิดนั้นด้วย 180 เงื่อนไขส าคัญในการขอรับ
ความคุ้มครอง ก็คือคุภาพหรือชื่อเสียงของสินค้าที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น181 เช่น ไข่เค็มไชยา เมื่อได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์แล้ว ส่งผลให้เฉพาะคนในท้องถิ่นของอ าเภอไชยาเท่านั้นที่สามารถท าการผลิตและมี
สิทธิใช้ค าว่า "ไข่เค็มไชยา" กับไข่เค็มที่ผลิตขึ้นได้ คนในท้องถิ่นอ่ืนแม้จะผลิตไข่เค็มออกขาย
เช่นเดียวกันก็ไม่มีสิทธิใช้ค าว่า " ไข่เค็มไชยา" ทั้งนี้ หากมีการละเมิดโดยมีบุคคลอื่นใช้ค าดังกล่าวเพ่ือ
แสดงหรือท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าไข่เค็มของตนเป็นไข่เค็มที่มาจากอ าเภอไชยาแล้ว เช่นนี้ย่อมถือได้
ว่าเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดและต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
ฉะนั้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยงกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 
กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติซ่ึงมีเกิดขึ้นจาก
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ดิน ฟูา อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเอง หรืออาจอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่
เฉพาะในพ้ืนที่นั้น โดยน าลักษณะเฉพาะเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าของตนขึ้นมาท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งหน้าที่หลักของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
คือ การแสดงแหล่งที่มาของสินค้าและการรับรองคุณภาพของสินค้า 182 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรงซึ่งเป็น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น เช่น ไชยา นครชัยศรี ทุ่งกุลาร้องไห้ ห้วยขาแข้ง ดงพญาเย็น 
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เป็นต้น และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้เพื่อบ่งบอก
แหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งก าเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้า เช่น สัญลักษณ์ประจ าอ าเภอ หรือ
จังหวัด รูปย่าโมใช้แสดงแทนจังหวัดนครราชสีมา รูปพระปฐมเจดีย์ใช้แสดงแทนจังหวัดนครปฐม รูป
หอเอนเมืองปิซ่าใช้แสดงแทนประเทศอิตาลี รูปหอไอเฟลใช้แสดงแทนประเทศฝรั่งเศส ทัชมาฮาลใช้
แสดงแทนประเทศอินเดีย ใบเมเปิ้ลใช้แสดงแทนประเทศแคนนาดา เป็นต้น183 ลักษณะส าคัญของสิ่ง
ที่จะน ามาขอรับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้  ต้องมีองค์ประกอบคือ184 

1. เป็นชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์  
2. ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์นั้นต้องใช้

กับสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น 
3. สินค้านั้นต้องมีคุณภาพหรือชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง

ภูมิศาสตร์ดังกล่าว โดยต้องมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงระหว่างตัวสินค้าและแหล่งภูมิศาสตร์ 

                                                           
180 ธนพจน  เอกโยคะ, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , หน้า 19. 
181เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 
182 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 354-355. 
183 ธนพจน  เอกโยคะ, “กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,” ใน ทรัพย์สินทางปัญญา

ในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: จริรัชการพิมพ์, 2547), หน้า 619-620. 
184 ธนพจน  เอกโยคะ, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, หน้า 34 และ 38. 
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ส่วนข้อจ ากัดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 
ข้อจ ากัดทั่วไป185 และข้อจ ากัดเฉพาะส าหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ186 

1. ข้อจ ากัดทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้187 
ก) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นชื่อสามัญของสินค้านั้น 
ข) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ค) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ง) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐ 

2. ข้อจ ากัดเฉพาะส าหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ดังนี้188 

ก) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

ข) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ที่ได้เลิกใช้แล้วในต่างประเทศ 
ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิ ตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ผู้ที่ไดด้ าเนินการยื่นขอขึ้น

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าขอ189 มีดังนี้  
1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า  
2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเก่ียวข้องกับ

สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
3. กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ดังนั้น เมื่อมีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วจะท าให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเองและผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีแหล่งภูมิศาสตร์
เท่านั้นที่มีสิทธิใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว190 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มุ่งคุ้มครองสินค้าที่มีชื่อเสียงและเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปไม่ให้
สับสนและหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าโดยก าหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ส าหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และมีการห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะท าให้เกิดความ
สับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน ฉะนั้น สิทธิของผู้ที่จะใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะไดรับความคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ผลิต
สินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์หรือผู้ผลิตสินค้าท่ีอยู่ในท้องถิ่นของสินค้าดังกล่าวเท่านั้น หรือ

                                                           
185 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 5  
186 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 6  
187 ธนพจน  เอกโยคะ, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , หน้า 43-44. 
188 ธนพจน  เอกโยคะ, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , หน้า 52. 
189 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 7 
190 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 366. 
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ผู้ประกอบการค้าเก่ียวกับสินค้านั้นเท่านั้นที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสินค้าที่
ระบุไว้ ซ่ึงสิทธิของผู้ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แตกต่างกับสิทธิของผู้ที่ได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิสาสตร์ ไม่สามารถน าสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ต่อได้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหลักการ
คุ้มครองนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ ผู้บริโภคเพราะจะไม่ถูกหลอกลวง191 หากพิจารณาเจตนารมณ์ของ
กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองสิทธิที่มีลักษณะ
เป็นของส่วนรวมซึ่งมีความแตกต่างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เนื่องจากสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวจะมีอยู่เฉพาะกับบุคคลที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือเป็นสิทธิของ
ผู้ประดิษฐ์เอง บุคคลอ่ืนไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิแต่สิทธิใน
เรื่องของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของสิทธิจะไม่ใช่เป็นบุคคลใดบุคคล
หนึ่งแต่จะเป็นในลักษณะของเจ้าของสิทธิร่วมกันในชุมชนนั้น อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดในกฎหมายฉบับ
นี้ส าหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็คือเรื่องของชื่อสามัญซึ่งหมายถึงชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า
เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นท าให้ถ้าสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อ
สามัญจะไม่สามารถข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งส่งผลให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้  
 
4.3 การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยภายใต้กฎหมายเฉพาะ 
 

แม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเหมือนทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนก็ตาม แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนๆ เช่น ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดต่อกัน
มา มิได้เกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นส าคัญดังเช่นลิขสิทธิ์ แต่เกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนแต่ละชุมชนซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันไป ประกอบกับการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่คนรุ่นหลังได้รับการถ่ายทอดมาจาก
คนรุ่นก่อนจะเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้วมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปของคน
ในชุมชนนั้นๆ จึงไม่อาจจัดว่าองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งใหม่ซึ่งแตกต่างไปจาก
สิทธิบัตรที่ว่าสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ ซึ่งในสภาพความ
เป็นจริงการจะประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นใหม่ได้นั้น ล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นฐานข้อมูล
ดั้งเดิมและน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาเป็นพื้นฐานส าคัญในการคิดค้น หรือพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่แทบทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอ่ืน ประกอบกับข้อขัดข้องในเรื่องของเงื่อนไขและองค์ประกอบของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนี้เอง จึงท าให้กฎหมายที่จะมาคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจะเป็นกฎหมายที่
ร่างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง โดยให้มีลักษณะเป็นระบบ
กฎหมายเฉพาะ (Sui Generis) ซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้คุ้มครอง

                                                           
191 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 368. 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถปรับใช้เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้
ครอบคลุมทุกประเภทตามสภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละประเทศนั้นเอง โดยกฎหมายเฉพาะ
ดังกล่าวนี้จะไม่มุ่งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ หากแต่จะคุ้มครององค์ความรู้
พ้ืนบ้าน องค์ความรู้ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
นั้นๆ192 ส าหรับประเทศไทยกฎหมายที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 

 
4.3.1 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช193 

  4.3.1.1   เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย 
  เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากในอดีตการปรับปรุง
พันธุ์พืชจะใช้วิธีน าเอาพันธุ์พืชในสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมาผสมข้ามสายพันธุ์ (Cross Breeding) 
เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าสายพันธุ์เดิม แต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้นมนุษย์เริ่มมีความเข้าใจในการท างานของยีน (Gene) ซึ่งเป็นหน่วยทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ท าให้การการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ของพืชจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม 
(Conventional Breeding) เท่านั้น แต่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น194 
เมื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายประกอบกับเมื่อมีการจ าหน่ายส่วน
ขยายพันธุ์พืชไปแล้ว ผู้ซื้อสามารถน าเอาส่วนขยายพันธุ์เหล่านั้นไปขยายพันธุ์ต่อไปอีกได้โดยไม่จ ากัด 
จึงเริ่มเกิดกระแสการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืชจากนักปรับปรุงพันธุ์ ด้วยเหตุผลที่ว่าการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชต้องใช้เวลานานและเงินทุนจ านวนมากแต่ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการน าเอาส่วน
ขยายพันธุ์พืชมาจ าหน่ายในครั้งแรกนั้นไม่คุ้มกับเงินทุนที่สูญเสียไป นักปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้จึง
เรียกร้องให้มีการน าระบบทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการคุ้มครองพันธุ์พืช195 แต่เนื่องจากการ
คุ้มครองพันธุ์พืชด้วยระบบสิทธิบัตรยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการเนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตร
ได้ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์และการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจึงต้องมีข้ันการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ให้ชัดแจ้ง 
แต่พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีความแตกต่างจากการประดิษฐ์ดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นว่า
พันธุ์พืชที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นประกอบกับพืชเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ

                                                           
192 เจริญ  คัมภีรภาพ, สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน: หลักการและความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ

ชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย, 
2547), หน้า 72-74. 

193 “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา 116,118ก (25 
พฤศจิกายน 2542): 15. 

194 นันทน  อินทนนท์, “กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช: แนวความคิดและบทวิเคราะห์,” ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: จริรัชการพิมพ์, 2547), หน้า 759. 

195 เรื่องเดียวกัน, หน้า 760. 
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การเกษตรและการด ารงชีวิตของผู้คนจ านวนมากแต่สิทธิบัตรเป็นการให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ประดิษฐ์ซึ่ง
หากมีการออกสิทธิบัตรในพันธุ์พืชใดพันธุ์พืชหนึ่งก็จะส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รุนแรง196 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ในยุโรปส่วนใหญ่จึงต้องการที่จะสร้างระบบกฎหมายเฉพาะขึ้นจึงได้ร่วมกันจัดท ากฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบับหนึ่งที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คือ “อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” 
(International Convention For The Protection of New Varieties of Plants-UPOV) โดยอนุสัญญา
ฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีความแตกต่างไปจาก
ระบบสิทธิบัตร คือ เป็นระบบที่รับรองความเป็นผู้ทรงสิทธิและให้ความคุ้มครองแก่ “สิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุ์” (Plant Breeders’ Right) ด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้ท าการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ า
พันธุ์และมีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์197  

  เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าตกลงร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization หรือ WTO) ท าให้มีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์ทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
หรือ TRIPs) ซ่ึงพันธกรณีดังกล่าวก าหนดในประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใน
ฐานะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งด้วยเหตุนี้เพื่อให้เป็นการอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้อง
กันพันธกรณีดังกล่าวประเทศไทยจึงใช้กฎหมายระบบเฉพาะเพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชเนื่องจากกฎหมาย
สิทธิบัตรไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ พืช และสารสกัดจากสัตว์หรือจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาใช้บังคับ198  
  4.3.1.2   วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
  กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งเน้นคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม
พันธกรณีท่ีได้ก าหนดไว้ในความตกลงทริปส์และยังได้ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมือง ตลอดจน
ได้มีการน าเอาหลักการต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับรองสิทธิของเกษตรกร 
(Farmers’ Rights) การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม (Equitable Sharing of Benefit) รวมไปถึง
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้า (Prior Informed Consent) โดยการน า
หลักการเหล่านี้มาบัญญัติไว้ในกฎหมายด้วยเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน199 ส าหรับประเทศไทยกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบบนี้มีขึ้นในช่วง
ขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไดถู้กกระท าละเมิดจากต่างชาติ โดยมีการน าเอาพันธุ์พืชต่างๆ ของ
ไทยทั้งท่ีเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นและพันธุ์พืชปุา ซึ่งพันธุ์พืชเหล่านี้เป็น

                                                           
196 เรื่องเดียวกัน, หน้า 761-762. 
197 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 646. 
198 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 779-780. 
199 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 785. 
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ส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับน าไปทดลอง คิดค้น วิจัยหรือผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดจนสามารถน าไปใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคได ้หรือสามารถน าไปใช้ส่วนผสมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ 
ในการเสริมความงาม จากเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวนี้เอง ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องบัญญัติ
กฎหมายนี้ขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชต่างๆ ของไทยโดยมีข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ให้กับผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้นๆ ซ่ึงเหตุผลส าคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ สมควร
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิมอันเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมโดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชปุาเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้200 

 4.3.1.3   ขอบเขตของการคุ้มครอง 
 พันธุ์พืช คือ กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือ

คล้ายคลึงกันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ าเสมอ คงตัวและแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกันและ
ให้หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 201 พันธุ์พืชที่
จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมี 2 กลุ่มคือ พันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชปุา โดย
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่กฎหมายให้ความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น โดยพันธุ์พืชที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นพืชชนิดที่ได้รับการ
ประกาศก่อน202 ดังนั้น หากมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมาแต่พืชชนิดนั้นยังไม่ได้รับการ
ประกาศรายชื่อให้สามารถน ามาจดทะเบียนได้ นักปรับปรุงพันธุ์ก็ไม่สามารถน าพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าว
มาขอรับความคุ้มครองได้ 

  การจะเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายฉบับนี้ จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนก่อนเท่านั้น และในการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น ผู้ที่ยื่นค าขอจะต้องเปิดเผย
แหล่งที่มาของพันธุ์พืชใหม่หรือแหล่งที่มาของสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชตลอดจน
รายละเอียดกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่สามารถท าให้เข้าใจกรรมวิธีดังกล่าวได้ชัดเจน203และ
เปิดเผยข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีท่ีมีการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชปุาในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ในทางการค้าด้วย204 หลักการเช่นนี้เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพนั้นเป็นไปโดยโปร่งใสและชอบธรรม และเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการกระท าท่ีเรียกว่า 
“โจรสลัดทางชีวภาพ” (Biopiracy) ด้วย205 กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะแต่พันธุ์พืช

                                                           
200 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ .ศ.2542 
201 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 3 “พันธุ์พืช” 
202 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 14  
203 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 19 (3)  
204 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 19 (5)  
205 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 788. 
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ใหม่แต่ยังให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชพ้ืนเมืองและพันธุ์พืชปุา 206 ส าหรับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองแบ่งแยก
ออกได้ 2 ประเภท คือ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น207 และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป208  จึงอาจกล่าวได้ว่า
พันธุ์พืชทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ และการจะเป็นผู้ทรงสิทธิ
ในพันธุ์พืชเหล่านี้ตามกฎหมายจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น 

  ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช คือ นักปรับปรุงพันธุ์พืช
ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ซ่ึงผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้และ
ก็มิได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น209 
ส าหรับผู้ที่มีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนี้จะต้องเป็นเป็นชุมชนซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานและ
สืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่มีสิทธิน าพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นมาขอ  
จดทะเบียนได้และเมื่อได้จดทะเบียนแล้วชุมชนก็จะมีสิทธิเด็ดขาดเหนือพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นที่ได้ 
จดทะเบียนไว้ โดยถือว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนเท่านั้นมิใช่สิทธิของบุคคลใด  
บุคคลหนึ่ง210 ส่วนการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุานั้นจะได้รับความคุ้มครองทันที
โดยผลของกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าต้องให้บุคคลหรือชุมชนใดมาข้ึนทะเบียน 
อย่างไรก็ตามแม้การคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็ตามแต่
ลักษณะของการคุ้มครองพันธุ์พืชเหล่านี้มิใช่เป็นการให้สิทธิเด็ดขาดเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืน โดยสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกฎหมายก าหนดว่าการหาประโยชน์จากพันธุ์พืช
เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ก่อนเท่านั้น และเม่ือมีเงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามสัญญา 
เงินดังกล่าวนี้ก็จะไม่ตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะต้องน าเงินส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชต่อไป211 

  กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยมีความแตกต่างจากท่ีบัญญัติไว้ในอนุสัญญา 
ยูพรอฟหลายประการ ที่ส าคัญก็คือ กฎหมายไทยไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เท่านั้น แต่
ยังให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้น กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ฉบับนี้ยังได้รับหลักการใหม่ๆ ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาบัญญัติ

                                                           
206 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 3 “พันธุ์พืชปุา” หมายความว่า พันธุ์พืชที่

มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 
207 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 3 “พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความ

ว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  

208 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 3 “พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป” หมายความ
ว่า พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้
หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชปุา 

209 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 15  
210 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 790-791. 
211 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 790-791. 
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ไว้ในกฎหมายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าในการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ตลอดจนมีการรับรองสิทธิของเกษตรกรและสิทธิ
ชุมชน กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้มีการคิดค้นปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมเท่านั้น แต่จะช่วยให้มีการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรชีวภาพและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย212 

 อย่างไรก็ตามเมื่อจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการ ผลิต ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
ใหม่213 ซึ่งสิทธิเช่นนี้ถือเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่น
ก็ได้ การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิจะกระท าได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคนโดยการ
โอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่214 

 ส่วนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือ สหกรณ์ที่ได้รับหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง เฉพาะถิ่นเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
แทนชุมชนดังกล่าว215 

 
4.3.2 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย216 

  4.3.2.1   เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ซ่ึงเป็นองค์การช านัญ

พิเศษของสหประชาชาติ องค์การนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้อที่ก่อให้เกิดกระแสการพัฒนาการสาธารณสุขของ
โลก มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและปรับปรุงบริการทางแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพที่มีส่วนในการสร้างความก้าวหน้าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อการพัฒนาในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนโลกให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน องค์กรนี้ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 ส านักงานใหญ่

                                                           
212 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 791. 
213 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 33 
214 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 32 
215 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 47 
216 “พระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542,”  

ราชกิจจานุเบกษา 116,120ก (29 พฤศจิกายน 2542): 49. 
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ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 194217 ประเทศท่ัวโลก  
เนื่องจากประชากรโลกกว่าร้อยละ 80 จ าเป็นต้องพ่ึงพิงยาแผนโบราณและพืชสมุนไพรในการ
รักษาพยาบาลจึงท าให้หลายประเทศหันมาตระหนักถึงความส าคัญของยาพ้ืนบ้าน218 และหลักที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบันล้วนได้มาจากสารสกัดจากพืชตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ 
ล้วนอยู่ในประเทศก าลังพัฒนาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น219 ท าให้
ประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยได้พยายามหาแนวทางเพ่ือปกปูองทรัพยากรชีวภาพและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับยาพื้นบ้านที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อปูองกันการ
ฉกฉวยองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากต่างประเทศมีความสนใจต่อ
สมุนไพรในเชิงการผลิตยา เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ต่างประเทศซึ่งอันมีทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า
ประเทศไทยเข้ามาท าการศึกษาค้นคว้าและน าไปพัฒนาต่อยอดแล้ว ประเทศเหล่านี้ก็จะน ายาที่ได้
พัฒนาขึ้นใหม่นี้ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรยา จึงก่อให้เกิดการผูกขาดในยาดังกล่าวโดยต่างชาติเป็น
เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  

เมื่อประเทศไทยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ในพืชสมุนไพรหลายชนิดรวมทั้งมีองค์ความรู้
ทางด้านการแพทย์แผนโบราณจากบรรพบุรุษซึ่งหากน าทรัพยากรและองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แล้วก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในด้านวัตถุดิบส าหรับการผลิตยาและค่าใช้จ่าย
การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีราคาแพง ประเทศไทยจึงเริ่มตระหนักในการที่จะคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเก่ียวกับยาพ้ืนบ้านเพื่อให้ยาพื้นบ้านให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป การคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คือ การให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมฟ้ืนความรู้ ความสามารถเก่ียวกับ
กระบวนการทางการแพทย์ในการตรวจ วินิจฉัย บ าบัดรักษาหรือปูองกันโรคหรือการส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ การท าคลอด การนวดไทย รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย 
การประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ โดยอาศัยความรู้ หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและ
พัฒนาสืบต่อต้ังแต่สมัยโบราณ220 

4.3.2.2   วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
 เนื่องจากปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพและการบ าบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์

แผนไทยได้รับความนิยมและความสนใจเพ่ิมข้ึน ซึ่งวิธีการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้
วิธีการแพทย์แผนไทยเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพร การนวดไทย การดูแลรักษากระดูกแบบ
ดั้งเดิม การบ าบัดทางจิต ตลอดจนวิธีธรรมชาติอ่ืนๆ เป็นต้น โดยวิธีการบ าบัดรักษาดังกล่าวเป็นไป
เพ่ือการพ่ึงตนเองทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประกอบกับที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขไดมี้
นโยบายในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการน าเอาองค์ความรู้การบ าบัดรักษาโรคดั้งเดิม 

                                                           
217 Countries, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.who.int 

/countries/en/ 
218 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 643. 
219 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 644. 
220 วรวุฒิ โปษกานนท,์ “กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ,” 

จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2,8 (ตุลาคม 2543): 13. 
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องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรโบราณ น ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสาธารณสุขพร้อมๆ ไปกับการ
ส่งเสริมและการวิจัยพัฒนาตัวยารักษาโรคหรือตัวยาเพื่อเสริมความงามจากสมุนไพร เพ่ือผลทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด้านการผลิตยาได้มากข้ึนแต่ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร สูตรยาซึ่งมีประโยชน์ต่อการน ามาพัฒนาและสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายนั้น ยังไม่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ จึง
สมควรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน และองค์กรเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน221 
ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2542 จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์และหลักการส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 

1. คุ้มครองสมุนไพรไทย โดยการก าหนดประเภท ลักษณะ ชนิดและชื่อ
ของสมุนไพรที่มีค่าต่อการวิจัยหรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุ์ให้เป็นสมุนไพร
ควบคุม 

2. คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เช่น ต ารับยาแผนไทย ต ารา
การแพทย์ ซึ่งต าราเหล่านี้ถือเป็นแหล่งเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ที่มีค่าซึ่งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์และเป็นรากฐานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

3. สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

4.3.2.3   ขอบเขตของการคุ้มครอง 
ค าว่า “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” หมายถึง พ้ืนความรู้ความสามารถเก่ียวกับ

แพทย์แผนไทย ส่วนค าว่า “การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางแพทย์เก่ียวกับการ
ตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา หรือการปูองกันโรค หรือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ 
การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทยและการประดิษฐ์
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ไ ด้รับการถ่ายทอดและพัฒนา
สืบต่อกันมา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการคุ้มครอง คือ  ต ารับยาแผนไทยและต ารา
การแพทย์แผนไทย222 

1. ต ารับยาแผนไทย หมายถึง สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิต และ
ส่วนประกอบของสิ่งปรุงที่มียาแผนไทยรวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด  

2. ต าราการแพทย์แผนไทย หมายถึง หลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทยท่ีได้มีการบันทึกไว้ในสมุด ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใด รวมถึงการเรียนรู้โดย
การถ่ายทอด สืบต่อกันมาด้วยวิธีใดก็ได้ 

                                                           
221 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ.2542 
222 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 มาตรา 3 
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กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายฉบับนี้มี 3 ประเภท223 คือ 

1. ต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือ ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
2. ต ารับยาแผนไทยทั่วไป หรือ ต าราการแพทย์แผนไทยท่ัวไป 
3. ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคล หรือ ต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีตระหนักในคุณค่าและเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งคุ้มครองรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ซ่ึงนอกจาก 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังให้ความ
คุ้มครองแก่สมุนไพรอีกด้วยโดย “สมุนไพร”224 หมายความว่า พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัด
ดั้งเดิมจากพืช หรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือผสมหรือปรุงเป็นยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย 
บ าบัด รักษา หรือปูองกันโรค หรือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์และให้หมายความ
รวมถึงถิ่นก าเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วย โดยให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศชื่อสมุนไพรเป็นสมุนไพรควบคุมส าหรับสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษามีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุ์225 นอกจากนั้น การศึกษาเพ่ือการวิจัยหรือการส่งออกสมุนไพรควบคุม
หรือจ าหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้านั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนและจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้226 หากพ้ืนที่ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้ผลกระทบกระเทือนจาก
การกระท าของมนุษย์โดยง่าย หรือการเข้าไปใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนั้น มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
หรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการบริหารการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่นั้นโดยที่พ้ืนที่นั้นยังไม่ได้มีการ
ประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์227 ส่วนในเขตพ้ืนที่ใดเมื่อได้ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สมุนไพรแล้วก็จะมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้านต่างๆ เพื่อการ
คุ้มครอง เช่น การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ วิธีการจัดการ เป็นต้น ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
สมุนไพรและบริเวณถ่ินก าเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ได้โดยง่ายในเขตพ้ืนที่ที่ได้มีการ
อนุรักษ์ 228 

                                                           
223 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 16 
224 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 มาตรา 3 
225 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 มาตรา 44 
226 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 มาตรา 46 
227 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 61 
228 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 มาตรา 57 
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ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย คือ บุคคลซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย229 ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะต้องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังนี้ 230 

1. เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
2. เป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
3. เป็นผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 

เนื่องจากการคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเป็นการมุ่งคุ้มครอง
สูตรต ารับยาแผนไทยและต าราการแพทย์แผนไทยรวมไปถึงการให้ความคุ้มครองสมุนไพรต่างๆ  
ที่เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัยหรือสมุนไพรที่มีค่าหรือความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจหรือ
สมุนไพรที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ทัง้นี้ โดยการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน และองค์กรเอกชน
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ฉะนั้น จึงจ ากัดให้เฉพาะผู้ทรงสิทธิซึ่งก็คือบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการผลิตยา การใช้ศึกษาวิจัยจ าหน่าย ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยา
แผนไทยหรือภูมิปัญญาในต าราการแพทย์แผนไทยท่ีได้จดทะเบียนไว้231 

 
4.4 ผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ประเด็นปัญหาว่าผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใน
หลายฝุายและยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ว่าผู้ที่ควรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองควรจะเป็นชุมชน
หรือควรจะเป็นของชาติ232 ทั้งนี้ ในการประชุมเพ่ือสรุปประเด็นที่จะน ามายกร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของหลักการได้ตั้งเป็นประเด็นไว้ว่า ชุมชน ควรจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองโดยเหตุผลที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิม ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชนย่อมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน  โดยชุมชนเป็น 
ผู้ที่ได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดสิ่งเหล่านี้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเกิดความเป็นเอกลักษณ์จึง
สมควรให้ชุมชนเป็นผู้มีสิทธิเหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ในขณะที่อีกฝุายมีความเห็นว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นควรจะเป็นสมบัติของชาติโดยไม่ได้ตัดสิทธิของชุมชนที่จะได้รับสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรอง
ไว้ โดยให้เหตุผลในการสนับสนุนว่าหากให้ชุมชนเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเกิดปัญหาในการ
ตีความบทนิยามค าว่า “ชุมชน” ซึ่งนอกจากแต่ละหน่วยงานจะก าหนดไว้ไม่เหมือนกันแล้วใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ยังมีการบัญญัติค าว่าชุมชนโดยแบ่งออกเป็นชุมชน ชุมชน

                                                           
229 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 3 
230 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 21 
231 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 34 
232 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, เรื่องเดิม.  
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ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการแปลความหมายในแต่ละค าของค าว่า
ชุมชนว่าในแต่และประเภทที่แยกออกมานั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไรและมีเจตนารมณ์
อย่างไรจึงต้องมีการบัญญัติให้แตกต่างกัน 
 
 4.4.1 การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน 
 เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดย
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนจะมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน  
คนในชุมชนจึงมีความผูกพันกัน และมีส านึกร่วมกันที่จะหวงแหนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนตนเองซึ่งหากมีการละเมิดหรือมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
ชุมชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากท่ีสุด ดังนั้น หากให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ด้วย
การใหม้ีสิทธิทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงสิทธิก็จะท าคนในชุมชนเกิดความตื่นตัวที่จะปกปูองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง233 แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนเกิดข้ึน
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสิทธิชุมชน หมายถึง “สิทธิร่วม” เหนือ
ทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนทีท่ าหน้าที่ดูแลรักษาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์ซ่ึง
สิทธิชุมชนให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แม้สมาชิกชุมชน
จะมี “สิทธิตามธรรมชาติ” ในการใช้ทรัพยากรส่วนรวมก็ตามแต่ชุมชนก็สามารถออกกฎเกณฑ์เพ่ือ
ความเป็นธรรมในทางสังคม สิทธิการใช้เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและเพ่ือความอยู่รอดของ
ชุมชนจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนซึ่งสิทธิชุมชนนี้ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินแต่เป็นสิทธิที่ชุมชน
สามารถร่วมกันบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้รวมไปถึงการดูแลรักษาให้
ทรัพยากรเหล่านั้นยังคงอยู่ต่อไป234 ดังนั้น การให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เพ่ือเป็น
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจึงไม่สมควรให้ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการก าหนดให้ชุมชนมีสิทธิเหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวมีความเหมาะสมในหลาย
ประการ ดังนี้235 

1. โดยส่วนใหญ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรมและได้ใช้เวลาหลายชั่วอายุคนในการดูแลรักษาไม่ให้สูญหาย รวมทั้งได้ท า
การพัฒนาปรับปรุงจนสิ่งดังกล่าวมีคุณค่าต่อคนในสังคมทั่วไป รัฐจึงมีควรมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
และรับรองว่าชุมชนมีสิทธิเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกับการรับรองสิทธิของปัจเจกชนซึ่งเป็น 
ผู้สร้างสรรค์งานและผู้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ซึ่งเป็นผลผลิตทางปัญญา 

2. โดยหลักแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพยากรพันธุกรรม หรือ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีเฉพาะถิ่น สมุนไพร ต ารับยา กรรมวิธีการปรุงยา เพลง
พ้ืนบ้าน ต านานโบราณที่สืบทอดต่อกันมา เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นมรดกร่วมกันของชุมชนที่บุคคลใด

                                                           
233 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 687. 
234 นพนิธิ  สุริยะ, “วิเคราะห์สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,”วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 20,7 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2548): 33. 
235 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 686-688. 
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บุคคลหนึ่ง แม้กระทั่งคนในชุมชนนั้นเองก็ไม่อาจอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในนามเป็นสมบัติส่วน
บุคคลได้ 

3. ในกรณีที่มีการฉกฉวยภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดคือชุมชนเองซึ่งการให้สิทธิแก่ชุมชนในการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็น
มรดกของชุมชนซึ่งจะส่งผลให้การปกปูองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจเจกชนหรือรัฐ 

4. การให้สิทธิแก่ชุมชนในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น จะท าให้การบริหาร
จัดการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเพราะโดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ได้ถูกพัฒนาและอนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก หากแต่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนทุกๆ คนและสมาชิกคนใดคนหนึ่งในชุมชนก็ไม่สามารถอ้างสิทธิ
ในนามชุมชนหรือใช้สิทธิแทนชุมชนได้ หากการกระท านั้นเป็นการขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการ
ใช้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธินี้จะส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีฐานะเป็นเพียงผู้รับประโยชน์เท่านั้น 
 
 4.4.2 การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ 
 ในการประชุมเพ่ือสรุปประเด็นที่จะน ามายกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้น ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ตกเป็นสมบัติของชาติโดยไม่ตัดสิทธิชุมชนไดรับสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติเกิดขึ้นจากความ
กังวลในเรื่องความขัดแย้งของชุมชนกับสมาชิกในชุมชนซึ่งในทางกฎหมายหากรับรองให้ชุมชนเป็น 
ผู้ทรงสิทธิแต่ในสภาพความเป็นจริง ชุมชนก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมซึ่งสมาชิกในชุมชน
อาจมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากชุมชนได้ตลอดเวลา จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการเรียกร้องสิทธิโดย
อ้างในนามชุมชนซ่ึงปัญหาส าคัญท่ีหลายฝุายกังวลหากกฎหมายรับรองให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็คือ ความไม่ชัดเจนในเรื่องความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า ชุมชน  ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีการบัญญัติทั้งชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม 
 ทั้งนี ้ค าว่า “ชุมชน” คือ การรวมตัวกันของกลุ่มคนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ส่วนค าว่า 
“ท้องถิ่น” เป็นค าขยายที่มีขึ้นเพ่ือต้องการสื่อความหมายว่าเป็นเรื่องเฉพาะของพ้ืนที่ซึ่งมิใช่ที่มีอยู่
ทั่วไป ส่วนค าว่า “ดั้งเดิม” อาจเป็นการขยายเพื่อให้ทราบเจตนารมณ์ว่าจะต้องเป็นชุมชนที่มีรากฐาน
ทางอดีตร่วมกันมามิใช่ชุมชนใหม่ แต่ปัญหาในเรื่องชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลานาน
เท่าใดจึงจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งนอกจากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีการกล่าวถึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 แล้วว่าคืออะไร กลับมี
ประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีกว่าหากให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิแล้ว ความแตกต่างของค าว่าชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติไว้นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะ
การที่บัญญัติถึงชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ก็เพ่ือต้องการให้ชุมชนนั้นที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องมีรากฐานทางประเพณี วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวนานเพ่ือให้ชุมชนนั้น
ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีตกทอดต่อกันมาเป็นมรดกของชุมชน แต่ค า ว่าชุมชน
ในรัฐธรรมนูญที่มีการกล่าวไว้อาจเกิดเป็นข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จากปัญหาดังกล่าวนี้เอง
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หลายฝุายจึงมีแนวคิดว่าหากให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสมบัติของชาติก็จะท าให้ตัดปัญหาเรื่องการ
ตีความของค าว่าชุมชนไปได้  
 นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นทีค่่อนข้างแตกต่างไปจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในด้านของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามุ่งเน้นที่จะให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์และประดิษฐ์
คิดค้นผลงานทางปัญญา ส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ถือเป็นสิทธิชุมชนนั้นเป็นการมุ่งเน้นไปที่
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้าและพ้ืนที่ซึ่งสามารถก าหนดบทนิยามได้ว่าจะคุ้มครองอะไร 
โดยทั้งสามกรณีล้วนแตกต่างไปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังสิ้น เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะ
ค่อนข้างกว้างและมีความหลากหลายซึ่งไม่เพียงแค่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ได้เท่านั้นแต่สามารถสะท้อนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้ ด้วยเหตุนี้เองภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควร
ได้รับการคุ้มครองในระดับชาติโดยให้ชุมชนเพียงตัวแทนของชาติในการดูแลรักษาผลประโยชน์  
 ในการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้มีนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงตัวแทนจาก
หลายหน่วยงาน ได้ให้ความเห็นในการก าหนดแนวทางว่าควรให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสมบัติของชาติ 
ดังนี้ 
 นางสมศรี  เอ่ียมพรม อธิบดีกรมศิลปากร ให้ความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นควรเป็นสมบัติ
ของชาติ เพราะเม่ือมีข้อพิพาทระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนหรือท้องถิ่นอาจไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการต่อรองกับคู่กรณีที่เป็นต่างประเทศ  
 ผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ความเห็นว่าการก าหนดแนวทางให้ชุมชนเป็นผู้มี
สิทธิครอบครองจะเกิดปัญญาหาว่าผู้ดูแลและรับผิดชอบคือใคร แต่หากก าหนดให้เป็นสมบัติ 
ของชาติก็จะสามารถแก้ปัญหากรณีที่เกิดกับชุมชนได้ เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีการ  
จดทะเบียนรวมกันของชุมชน เป็นต้น 
 ผู้แทนจากส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้ความเห็นว่าเมื่อ
รัฐธรรมนูญก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรขึ้นทะเบียนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสมบัติ 
ของชาติโดยสร้างฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมีการทับซ้อนกันหรือไม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และหากมีข้อพิพาทกันก็สามารถบังคับคดีกันได้ 
 อย่างไรก็ตาม แนวความเห็นที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นสมบัติของชาติ ส่วนใหญ่จะไม่ได้
ตัดสิทธิชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการที่จะได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ของตนโดยยังคงให้ชุมชนไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยู่  
 
4.5 สิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน
และมีลักษณะที่เป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนที่มีอยู่เหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น โดยที่บุคคลทั่วไป หรือ
แม้กระท่ังบุคคลในชุมชนนั้นเองก็ไม่สามารถอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว
น ามาแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ในนามส่วนบุคคลได้ แต่ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมิใช่ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงการค้าแล้ว บุคคลก็ย่อมสามารถใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
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นั้นได้ ดังนั้น การน าสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
กฎหมายเหล่านั้น มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์เป็นส าคัญโดยการให้สิทธิ
เด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิเหล่านั้น แต่ในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อาจ
กระท าได้ดังเช่นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ลักษณะเฉพาะที่เป็นสิทธิร่วมกันไม่ใช่ของปัจเจกชนนั่นเอง 
 ดังนั้น ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ดังนี้ 

1. มีสิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. มีสิทธิในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีสิทธิในการบ ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. มีสิทธิในการปกปูองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. มีสิทธิในการเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. มีสิทธิในการบริหารและจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. มีสิทธิที่จะได้รับการรับรู้ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4.6 การโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  
 การที่จะให้บุคคลใดมีแรงจูงใจในกาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ที่สร้างสรรค์
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
ผลงานสร้างสรรค์ของตนไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ236   
 การโอนสิทธิ (Assignment) เป็นการที่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ยินยอม 
สละสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ทรงสิทธิมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่
บุคคลอื่น ส่วนเรื่องการโอนสิทธิจะเกิดข้ึนด้วยสาเหตุใดย่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการโอนสิทธิ
จากคู่สัญญาทั้งสองฝุาย เช่น การโอนโดยมีค่าตอบแทนจากผู้รับโอนสิทธิ และการโอนให้ทายาทโดย
ทางมรดก237 การโอนสิทธิจึงเป็นการแสดงเจตนาของทั้งสองฝุายเพื่อก่อให้เกิดการโอนซึ่งสิทธิของ  
ผู้เป็นเจ้าของสิทธิจึงเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย เช่น การโอน
สิทธินั้นต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การโอนสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาจกล่าวได้ว่าเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งโดยที่ผู้รับโอนจะได้มาซึ่งสิทธิ

                                                           
236 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 456- 457. 
237 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 457. 
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ทั้งหลายจากเจ้าของสิทธิคนแรก โดยการโอนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การโอนโดยทางนิติกรรมและ
การโอนโดยผลทางกฎหมาย 

1. การโอนโดยทางนิติกรรมนี้เป็นการโอนที่ต้องอาศัยเจตนาของคู่กรณี ซึ่งใน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็ก าหนดการโอนในแต่ละประเภทไว้แตกต่างกัน  

2. การโอนโดยผลทางกฎหมายซึ่งการโอนประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้โอน
หรือผู้รับโอนแต่อย่างใด เพียงแต่มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดเกิดข้ึนแล้วก็จะเกิดผล
ให้มีการโอนซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การโอนโดยทางมรดก เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนั้นก็เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนั้น ส่วนหลักเกณฑ์ในการโอนสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นโดยหลักถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเภทอ่ืน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายสิทธิบัตร นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองความเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้ประดิษฐ์แล้ว กฎหมายยังให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ทรงสิทธิที่จะน า
ผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือน าสิ่งประดิษฐ์นั้นไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยสิทธิ
เด็ดขาดอย่างหนึ่งของผู้ทรงสิทธิที่ผู้ศึกษาจะขอน ามาเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์นี้ ก็คือ สิทธิในการ
โอนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทหนึ่งว่าการแสวงหาประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวิธีการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 
ผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถกระท าได้เหมือนเช่นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
อ่ืนๆ หรือไม่อย่างไร 

 
4.6.1 การโอนสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิสามารถโอนลิขสิทธิ์ของตนเองให้บุคคลอื่นได้238 ซ่ึงจะมี

ผลให้ความเป็นเจ้าของสิทธิเปลี่ยนมือไปยังผู้รับโอน โดยมีสาระส าคัญในเรื่องการโอนดังนี้ 
1. เจ้าของลิขสิทธิ์จะโอนสิทธิของตนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 
2. ก าหนดระยะเวลาในการโอน เปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถตกลงกันเป็น

ระยะเวลาเท่าใดก็ได้หรือจะก าหนดการโอนตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ กรณีไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาการโอนลิขสิทธิ์ไว้นั้น กฎหมายให้ถือว่ามีก าหนดระยะเวลาการโอน 10 ปี 

3. การโอนลิขสิทธิ์จะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอน
ด้วยจึงมีผลใช้บังคับได้ 

4. ลิขสิทธิ์เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทด้วย 
อย่างไรก็ตามเมื่อสิทธิในลิขสิทธิ์สามารถตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทได้ ดังนั้น ในส่วนที่

เกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าวคงหมายถึงกรณีเป็นการโอนโดยสัญญาเท่านั้น มิได้รวมถึงกรณีท่ีเป็นการ
โอนโดยทางมรดกด้วย239 กฎหมายลิขสิทธิ์ให้สิทธิแก่เจ้าของที่จะโอนสิทธิของตนให้บุคคลอื่นได้โดย
การแสดงเจตนาท านิติกรรม นอกจากนี้แล้วการโอนสิทธิดังกล่าวก็สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยผลของ

                                                           
238 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 17  
239 พิศวาท สุคนธพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
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กฎหมายคือการตกทอดเป็นมรดก การที่กฎหมายให้แก่สิทธิเจ้าของสามารถโอนสิทธิของตนที่มีอยู่
ตามกฎหมายไปใหบุ้คคลอื่นได้เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความเป็นปัจเจก
บุคคล คือ ตัวผู้สร้างสรรค์เป็นส าคัญ กฎหมายจึงให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้สร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ
แสดงเจตนาในการโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายให้แก่บุคคลอ่ืนได้และเหตุผลอีกประการหนึ่ง
คือการที่กฎหมายก าหนดให้ลิขสิทธิ์สามารถเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทได้ย่อมแสดงให้เห็นว่า
กฎหมายให้ความส าคัญไปกับตัวบุคคลเป็นหลัก 

หากจะน าเรื่องการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะ
มีลักษณะของสิทธิที่ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแม้กระท่ังคนในชุมชนเองก็ ไม่สามารถท่ีจะอ้าง
สิทธิในความเป็นเจ้าของในนามส่วนบุคคลได้ ท าให้การโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแสดงเจตนา
เพ่ือให้เกิดผลในทางกฎหมายจึงไม่สามารถกระท าได้เหมือนเช่นลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แล้วภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็ยังมีลักษณะที่เป็นมรดกร่วมกันของคนในชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อกันมา 
ไม่ใช่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในชุมชน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถโอน
ให้แก่กันได้ 

 
4.6.2 การโอนสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร 
กฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถ 

โอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้สิทธิในการหาผลประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นแทนตนได้240 ซึ่งจะมี
ผลให้ความเป็นเจ้าของสิทธิเปลี่ยนมือไปยังผู้รับโอน โดยมีสาระส าคัญในเรื่องการโอนดังนี้ 

1. ผู้ทรงสิทธิบัตรจะโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยน241 

2. การโอนสิทธิบัตรจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึง
จะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย242 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างหนึ่งหากไม่ท าตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดไว้
การโอนสิทธิบัตรย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152243 

3. สิทธิบัตรตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทด้วย 
กรณีได้รับสิทธิบัตรโดยทางมรดกจะต้องมาด าเนินการจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย244 
ในเรื่องการโอนสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรจะมีลักษณะที่คล้ายกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กล่าวคือ

กฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิแก่เจ้าของที่จะโอนสิทธิในสิทธิบัตรของตนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการแสดง
เจตนาท านิติกรรม และสิทธิบัตรก็ยังเป็นมรดกท่ีตกทอดไปยังทายาทอีกด้วย ซึ่งเจตนารมณ์ของ

                                                           
240 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 กับ มาตรา 65 
241 จิรศักดิ์  รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 161 และ 255. 
242 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง กับ มาตรา 65 
243 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 การใดมิได้ท าให้ถูกต้องตามแบบที่

กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ 
244 จิรศักดิ์  รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 161-162. 
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กฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองความเป็นปัจเจกบุคคลคือตัวผู้ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น
ส าคัญเช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายจึงให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ
แสดงเจตนาในการโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 

หากจะน าเรื่องการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรแล้วก็จะมี
ลักษณะคล้ายกับน าไปเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเหตุผลที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีลักษณะ
เป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนท าให้การโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแสดงเจตนาเพื่อให้เกิดผลในทาง
กฎหมายจึงไม่สามารถกระท าได้เหมือนเช่นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ และการที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ลักษณะที่เป็นมรดกร่วมกันของคนในชุมชนที่มีการสืบทอดต่อกันมาจึงท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ 

 
4.6.3 การโอนสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
เนื่องจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะกับพ้ืนที่ที่ผลิตสินค้านั้นโดยตรง ด้วยการแสดงออกเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้
บนสินค้าชนิดนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีการใช้กันมานานแล้วและเป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
เป็นอย่างดี เพราะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะน ามาขึ้นทะเบียนได้จะต้องไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นใหม่ 
นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้กฎหมาย คือ ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
และผู้ประกอบการค้าที่เก่ียวกับสินค้านั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้สิทธิในสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นสิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในแหล่งท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพาะเท่านั้นและถือ
ได้ว่าเป็นสิทธิชุมชน ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้สิทธิของผู้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้มีความแตกต่าง
ไปจากสิทธิของผู้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนเนื่องจากผู้ที่ได้รับการ
คุ้มครองก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นท่ีแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถน าสิทธิที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วไป
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ต่อได้ รวมไปถึงการโอนสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย245 ดังนั้น ในเรื่องการ
โอนสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้สามารถน ามาเทียบเคียงกับเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะที่เป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนจึงไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ
ให้แก่บุคคลใดได้  

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจมีความ
แตกต่างกับเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสามารถที่
จะกระท าได้โดยมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ชุมชนนั้น ประกอบกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหลากหลายมากกว่าที่จะเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนกับ
สินค้าเหมือนกับกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ในส่วนเรื่องการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิจึง
อาจมีความแตกต่างกัน 

 

                                                           
245 สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์, ค้นวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จาก http://www.panyathai.or.th 

/wiki/index.php 

http://www.panyathai.or.th/
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4.6.4 การโอนสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 
ในเรื่องการโอนสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชนี้แบ่งเรื่องการโอนพันธุ์พืชออกเป็น ดังนี้ 

1. พันธุ์พืชใหม่ 
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นถือเป็นผู้ทรงสิทธิที่

สามารถโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอ่ืนก็ได้ โดยการท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่246 

2. พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
เมื่อมีการจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแล้ว กฎหมาย

ก าหนดให้ชุมชนที่เป็นผู้จดทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ ท าการศึกษา 
ท าการค้นคว้า ท าการทดลอง ท าการวิจัย หรือท าการผลิต ท าการขาย ท าการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือท าการจ าหน่ายด้วยประการใดในส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
โดยกฎหมายไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ท่ีได้รับหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
หรือเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว247 ฉะนั้น ในส่วนของพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นที่ได้ท าการ
จดทะเบียนไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนนั้นๆ โดยสิทธิในพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นจะมิใช่
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น สิทธิร่วมกันเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นสิทธิที่ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บุคคลอ่ืนได้ 

3. พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุา 
พันธุ์พืชทั้งสองชนิดนี้กฎหมายไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขว่าต้องให้บุคคลหรือชุมชนใดมา

ขึ้นทะเบียนก่อนเหมือนเช่นกรณีพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ดังนั้น พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
ทั่วไปและพันธุ์พืชปุาจึงได้รับการคุ้มครองโดยผลของกฎหมาย 

ส่วนในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ในพันธุ์พืชทั้งสองชนิดนี้ กฎหมายก าหนดแต่
เพียงว่าหากเป็นการท าไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
และต้องท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ก่อนเท่านั้น และเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ก็จะไม่ตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จะต้องส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์
และพัฒนาพันธุ์พืชต่อไป ฉะนั้น ลักษณะของการคุ้มครองพันธุ์พืชเหล่านี้ก็มิได้เป็นไปโดยการให้สิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด ดังนั้น สิทธิเช่นนี้จะต้องเป็นสิทธิที่ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนไปยังผู้อื่น
ได้เช่นกัน248 ดังนั้น ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชนั้นจะเห็นได้ว่าคงมีแต่เฉพาะพันธุ์พืชใหม่เท่านั้น
ที่ปัจเจกบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้ แต่ในส่วนของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมือง
ทั่วไปและพันธุ์พืชปุานั้น กฎหมายมุ่งคุ้มครองในลักษณะที่ให้สิทธิดังกล่าวเป็นของชุมชนจึงส่งผลให้มี
แต่เฉพาะพันธุ์พืชใหม่เท่านั้นที่ผู้ทรงสิทธิสามารถแสดงเจตนาโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ แต่พันธุ์พืช

                                                           
246 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 32 
247 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 47 
248 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม 194, หน้า 790-791. 
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พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุา แม้กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ชัดลงไปว่าไม่
สามารถโอนได้แต่โดยลักษณะของสิทธิแล้วต้องไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอ่ืนได้  

ในกรณีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชหากน ามาเปรียบเทียบกับเรื่องการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
แล้ว คงจะน าเทียบเคียงได้เฉพาะกรณีของพันธุ์ พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและ 
พันธุ์พืชปุาเท่านั้น ที่มีลักษณะเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนเหมือนกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโดยหลัก
แล้วถือว่าไม่สามารถโอนสิทธิได้เหมือนเช่นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ 

 
4.6.5 การโอนสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมี 3 ประเภท249 คือ 

1. ต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
2. ต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยท่ัวไป 
3. ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

ผู้ที่มีสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คือ ผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุง  
หรือพัฒนา หรือผู้สืบทอดในต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 250 และเฉพาะต ารับยา
แผนไทยส่วนบุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลเท่านั้นที่สามารถน าไปจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้251 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้
สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีสิทธิเฉพาะในการผลิตยา 
ใช้ศึกษาวิจัย จ าหน่าย ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือภูมิปัญญาในต าราการแพทย์ 
แผนไทย252 หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของตนได้253 

ส่วนในเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามารถเกิดข้ึนได้เพียงกรณีเดียว
เท่านั้น ด้วยวิธีการโอนโดยผลของกฎหมาย กล่าวคือ เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทและแค่เฉพาะ
ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลเท่านั้นเป็นมรดกโดยผู้รับโอนมี
หน้าที่ต้องไปยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยถึงแก่ความตาย ซ่ึงหากพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดแล้วไม่มีผู้มา
ยื่นค าขอจดทะเบียนจะส่งผลให้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีจะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายเป็นอันสิ้นสุดลง254 กล่าวคือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีได้จดทะเบียนไว้จะกลายเป็น
ต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยท่ัวไป255 ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์

                                                           
249 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 16 
250 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 21 
251 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 20 
252 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 34 
253 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 36 
254 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 35 
255 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 33 



87 
 

แผนไทยจึงไม่มีสิทธิในการโอนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไปให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยวิธีแสดงเจตนา
ท านิติกรรม 

จากกรณีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
หากน ามาเปรียบเทียบกับเรื่องการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่ง
คุ้มครององค์ความรู้ในต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านการแพทย์แผนโบราณของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมา โดยกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
ว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไม่อาจโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้แม้จะเป็นต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือ
ต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลก็ตาม ก็ไม่อาจโอนไปให้บุคคลอื่นได้แม้ตนเองจะเป็นผู้ทรงสิทธิที่
ได้จดทะเบียนแล้วก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จึงอาจน ามาเปรียบเทียบเรื่องของการโอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได ้เพราะโดยหลักแล้วถือว่าไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวได้เหมือนเช่นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนๆ 



บทท่ี 5 
 

วิเคราะหป์ัญหาเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นเจ้าของ 
และ สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง  
ไม่ว่าจะศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นวิถีปฏิบัติของบรรพบุรุษโดยมีการบอกเล่า  
สืบทอดต่อกันมาซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของประเทศ โดยในแต่ละภูมิภาคก็จะมี
ลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้นทีเ่กิดข้ึนจากความรู้ ความเชื่อ วิถีการ
ด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีองค์ความรู้อ่ืนอีกมากมายที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์โดยมีการ
ถ่ายทอดต่อกันมากจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการสืบทอดหรืออนุรักษ์ไว้องค์ความรู้เหล่านั้นไว้ไม่ให้สูญหาย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังสิ้นและแม้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีบัญญัติรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศว่า
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ตาม แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มี
กฎหมายในระดับล่างที่เป็นกฎหมายเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง หากประเทศ
ไทยจะมีกฎหมายเพื่อปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในภาพรวม ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ผู้ศึกษาขอศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
เป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิในความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หรือไม่ และหลักการประเมินคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายๆ ประเด็นที่ส าคัญซึ่งควรมีบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมาย
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
5.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 โดยหลักแล้วสิ่งที่ควรจะได้รับการคุ้มครองในความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็คือ 
องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและทรัพยากรชีวภาพ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมให้มากท่ีสุด แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ.2542 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับถือเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพอยู่แล้ว  
ฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ควรคุ้มครองไปถึงเรื่องทรัพยากรชีวภาพ  แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ที่
เป็นความสัมพันธ์กับทรัพยากรพันธุกรรมพืช เช่น ความรู้ที่มีอยู่เหนือการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชก็ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถ  
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แยกจากกันได้ซ่ึงองค์ความรู้เหล่านี้ก็ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนกัน จึงเห็นได้ว่าขอบเขต
ความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะค่อนข้างกว้าง การหาข้อยุติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความหมายหรือค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นปัญหาส าคัญประเด็นแรกเพ่ือให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแท้จริง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2550 ในมาตรา 66 ได้มีการกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้โดยมีการทีบ่ัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนเอาไว้ จึงเกิดปัญญาหาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายว่าอย่างไร 
เพราะในรัฐธรรมนูญมีการกล่าวถึงทั้งค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ แยกจากกัน แต่แนวทางในการร่างกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีการให้ค าจ ากัดความว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายความครอบคลุมไปถึง
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ไม่ได้
หมายความถึงเฉพาะแค่องค์ความรู้ดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาเท่านั้น 
 เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้างการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงถือว่า
ประเด็นในเรื่องความหมายถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหา 
ค าจ ากัดความหรือบทนิยามในทางกฎหมายให้ชัดเจนเพ่ือที่จะครอบคลุมไปถึงภูมิปัญญาทุกประเภท 
และเพ่ือให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ในประเด็นเรื่อง
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงขอเปรียบเทียบความหมายโดยศึกษาเปรียบเทียบจาก
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับผลการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยที่
หลายหน่วยงานได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 

5.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)  

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ
เพ่ือมาด าเนินการท าความตกลงร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความตกลงร่วมกันจากหลายๆ 
ประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืนเป็นหลัก
และถือได้ว่าเป็นอนุสัญญานานาชาติฉบับแรกท่ีครอบคลุมในเรื่องการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ 
และระบบนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพ่ือให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้อย่างยุติธรรม256 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) หมายถึง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศทั้งหมดซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

                                                           
256 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 66-664. 
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1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละประเภทที่ได้รับการ
ถ่ายทอดต่อกันมา (Genetic Diversity)  

2. ความหลากหลายในสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่ง (Species 
Diversity)  

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศทีเ่กิดจากความซับซ้อนของพ้ืนที่ซ่ึงแตกต่างกัน
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ จึงท าให้เกิดระบบนิเวศหรือถ่ินที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน (Ecological Diversity) 
 แม้ในอนุสัญญาฉบับนี้ความหลากหลายทางชีวภาพจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงองค์ความรู้
พ้ืนบ้านที่เป็นข้อมูลความรู้ หรือกรรมวิธีที่เป็นรากฐานในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยตรงก็ตาม แต่องค์ความรู้เหล่านี้ก็อาจได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในมาตรา 8 (j) 

ของอนุสัญญาฉบับนี้ที่ได้ก าหนดหลักการให้ประเทศสมาชิกต่างๆ มีหน้าที่ส าคัญท่ีต้องปฏิบัติ 3 
ประการ257 คือ 

1. ประเทศสมาชิกต้องเคารพ อนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน 

2. ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น โดยมี
เงื่อนไขว่าการใช้ประโยชน์เช่นนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่ถือครองภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อน  

3. ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ใช้ประโยชน์กับผู้ที่ถือครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้น 
 จากหลักการในมาตรา 8 (j)  ความรู้ นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติของของชุมชนพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่นก็ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งเพราะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มา
ยาวนานและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง แม้จะไม่ได้บัญญัติความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยตรง
ก็ตาม แต่ก็อาจน ามาเทียบเคียงเพ่ือใช้คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
  

5.1.2 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization-WIPO)  

เดิมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and  Cultural Organization-
Unesco) ในการจัดท าระบบกฎหมายเฉพาะเพ่ือเป็นบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติใน
การคุ้มครองการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการ
กระท าอ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น (Model Provisions For National Laws on The Protection 
of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and  Other Prejudicial Actions) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการให้ประเทศอ่ืนๆ 
น าบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน ทั้งนี้บทบัญญัติต้นแบบ

                                                           
257 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 713-714. 
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ส าหรับกฎหมายแห่งชาตินี้มุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในแบบที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และท่ีไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจน258 แต่เนื่องจากบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาตินี้ยังมี
ข้อจ ากัดที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะแต่การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น ไม่ไดใ้ห้ความคุ้มครอง
ทีค่รอบคลุมไปถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพกว้างจึงส่งผลให้ทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหลาย
และองค์ความรูชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครองในบทบัญญัติต้นแบบส าหรับ
กฎหมายแห่งชาตินี้ ซึ่งเมื่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องดังกล่าว ต่อมา
จึงได้เริ่มมีการศึกษาเก่ียวกับลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบทรัพย์สินทางปัญญามาสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยที่ประชุมสามัญจึงได้มีมติให้จัดตั้งองค์กรระหว่างรัฐ
ขึ้นมาเพ่ือให้มีการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรมและศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการขยายความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คุ้มครองครอบคลุม
ไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกประเภทให้ได้มากที่สุด จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านขึ้น (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and  Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and  Folklore หรือ Igc) ซ่ึงในการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพิจารณาและจัดท าแนวทางในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources–Gr) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Traditional Knowledge–Tk) รวมไปถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional 
Cultural Expressions–Tces) 259 

 โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 
ประเภท คือ260 

1. ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (Genetic Resources 
and  Associated Traditional Knowledge : Grs) ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรม หมายถึง ส่วนต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นของพืช สัตว์ จุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด ซึ่งบรรจุหน่วยที่ท าหน้าที่สืบทอดทางพันธุกรรมไว้ 
ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ไดแก องค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ประโยชนและการดูแลจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ 
การเรียนรูของคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติและมีการถ่ายทอดความรูดังกล่าวจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  

2. องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมไปถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่
คนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีวิวัฒนาการอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เช่น ความรู้ด้าน
การเกษตร ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการแพทย์ ความรู้ทางนิเวศวิทยา ความรู้ที่เก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น 

                                                           
258 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 708. 
259 นันทน  อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 713. 
260 อุรวี  เงารุ่งเรือง, เรื่องเดิม, หน้า 18-19. 
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3. การแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Traditional Culture Expression หรือ 
Expression of Folklore) การแสดงออกซ่ึงความสร้างสรรค์ที่มีองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ทางมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคล
ที่สะท้อนภาพของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้น โดยอาจเป็นการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจา เช่น นิทานพื้นบ้าน ค ากลอน สุภาษิต หรือเป็นการแสดงออกผ่าน
ทางดนตรี เช่น เพลงพื้นบ้านต่างๆ หรืออาจเป็นการแสดงออกผ่านทางร่างกาย เช่น การฟูอนร า 
ละครพื้นบ้าน พิธีกรรมพื้นบ้าน หรืออาจเป็นการแสดงออกทางวัตถุ เช่น เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องประดับ งานประติมากรรม เครื่องดนตรี เป็นต้น 
 ดังนั้น ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในความหมายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก คือ  
องค์ความรู้ที่เกิดจากใช้สติปัญญา การเรียนรู้และประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งน าไป
แก้ปัญหาชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้โดยอาจมีลักษณะเป็นองค์ความรู้เก่าหรือองค์ความรู้
ใหม่ก็ได้แต่ที่ส าคัญจะต้องมีลักษณะของความมีชีวิตและมีพลวัตของการด ารงชีวิตในท้องถิ่นปัจจุบัน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาและมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งและ
คนในท้องถิ่นก็ยอมรับภูมิปัญญาดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ (Identity) ในด้านวัฒนธรรม
และจิตวิญญาณของคนในท้องถิ่นนั้น จึงส่งผลให้องค์ความรู้นี้ยังคงอยู่สืบต่อไป โดยมีวิวัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 261 
ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้มีการออกร่าง
พระราชบัญญัติที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ262 

1. ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น (Draft Provision For 
The Protection of Traditional Knowledge) ซึ่งได้นิยามค าว่า องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น ว่า
หมายถึง เนื้อหาสาระหรือแก่นสารขององค์ความรู้ที่เป็นผลมาจากการท าเนินกิจกรรมทางปัญญาใน
รูปแบบของท้องถิ่นนั้นและรวมถึงทักษะ ประดิษฐกรรมต่างๆ การเรียนรู้รูปแบบของระบบภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นและรมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนพ้ืนเมืองที่เกิดจาก
การสั่งสมจากบรรพบุรุษในอดีตมาสู่สังคมยุคปัจจุบันโดยไม่จ ากัดแค่ความรู้ด้านเทคนิคด้านใดด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะรวมไปถึงความรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเกษตรกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านยารักษาโรคและด้านทรัพยากรชีวภาพ263 ทั้งนี้ องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นท่ีจะได้รับความ
คุ้มครองจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและมีลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนพ้ืนเมืองนั้น264  

2. ร่างบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Draft Provision For The 
Protection of Expressions of Folklore) ซึ่งได้นิยามค าว่า ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ว่าหมายถึง 

                                                           
261 อุรวี  เงารุ่งเรือง, เรื่องเดิม, หน้า 6-7. 
262 พัชร  ลิมป์จันทรา, เรื่องเดิม, หน้า 89-91. 
263 Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge Article 3 
264 Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge Article 4 
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การแสดงออกไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีเหล่านี้จะมีการแสดงออกมาเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี การเขียน การแสดง รวมทั้ง
ด้านศิลปะต่างๆ และได้แบ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือมีคุณค่าต่อ
จิตใจหรือมีความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นออกเป็น 2 ประเภท คือ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับ
การขึ้นทะเบียนและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ 265 

 
5.1.3 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department 

of Intellectual Property) 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึง องค์ความรู้ของ

กลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน 
กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนา พ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟูอนร าพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิต
กรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้านและสิ่งทอพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่งการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกเป็น 3 
หมวด ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบันผ่านกาลเวลา เช่นองค์
ความรู้เกี่ยวกับการท าไวน์กระชายด า การท ามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น 

2. การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Expression of Folklore) หมายถึง 
การแสดงออกซ่ึงองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนซึ่งปรากฏหรือแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกทางวาจา เช่น ต านาน กวีนิพนธ์ 
ปริศนา เรื่องเล่า การแสดงออกทางดนตรี เช่น เพลง ดนตรี การแสดงออกทางกาย เช่น การเต้น การ
แสดงละคร พิธีกรรม การแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้ เช่น งานศิลปะ รวมถึง ภาพวาด งานจิตกรรม 
เป็นต้น 

3. ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึง ทรัพยากร
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบ
นิเวศซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจ าท้องถิ่นท่ี
สามารถน ามาผลิตยารักษาโรคต่างๆ ได้ เป็นต้น 

                                                           
265 Draft Provision for the Protection of Expressions of Folklore Article 1 (a)  
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5.1.4 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการท าวิจัยโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National 
Center For Genetic Engineering and  Biotechnology) 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดตั้งคณะท างานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้มีการจัดท าการท าวิจัย เรื่อง กรอบความคิดการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งในการท าการวิจัยนี้ได้มีนักวิชาการจากหลายภาคส่วน หลาย
หน่วยงานเข้าร่วมการท าวิจัย โดยมีการให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่า Traditional 
Knowledge ว่าหมายถึง ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมมากกว่าความรู้ที่เก่ียวกับงาน
ด้านศิลปกรรม หัตถกรรมและการแสดงออกซ่ึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้ถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่มบุคคลคนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีการอาศัยสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน จากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง นอกจากความหมายในลักษณะดังกล่าวที่ได้กล่าวมานี้แล้ว ก็ยังมีนักวิชาการท่านอ่ืน
ที่ได้ให้ค านิยามค าว่า Traditional Knowledge ว่าหมายถึง การสร้างสรรค์ที่อิงตามจารีตประเพณี
โดยกลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลที่แสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ความรู้ซึ่งได้แก่ 
ความรู้ด้านภาษา ด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี ด้านการเต้นร า เกมการละเล่นต่างๆ ต านานปรัมปรา 
พิธีกรรม จารีตประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะอ่ืนๆ ซึ่งความรู้ในด้านเหล่านี้มีการ
ถ่ายทอดปากเปล่าจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่โดยสรุปแล้วส่วนใหญ่เห็นว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นครอบคลุมความรู้หลากหลายประเภท ที่ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตและยังคงมีการพัฒนา
เรื่อยมาไม่หยุดนิ่งตายตัว มีความหลากหลายและมีหลายรูปแบบในการแสดงออกโดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับชีวภาพ การรักษาโรค การเกษตร กระบวนการผลิต การออกแบบ วรรณกรรมดนตรี 
พิธีกรรม และเทคนิควิทยาและศิลปะต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
ศักยภาพของความรู้หรือการน าไปใช้จริง ระดับของการถอดรหัส รูปแบบของการเป็นเจ้าของว่าเป็น
บุคคลหรือเป็นกลุ่มและสถานภาพทางกฎหมาย266 
 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการนิยามความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในระดับ  
องค์กรระหว่างประเทศและของประเทศไทยก็ยังมีความหลากหลายในการที่จะก าหนดนิยาม
ความหมายว่าควรครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้าง และแม้ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หมายความเฉพาะ
แค่องค์ความรู้เท่านั้น แต่ให้หมายความรวมไปถึงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้วยซ่ึงก็มีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ทีม่ีการบัญญัติถึง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แยกจากกันจึงท าให้การก าหนดความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างจนอาจ
กลายเป็นข้อถกเถียงซึ่งเป็นปัญหาต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องนิยามความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญเอาไว้ในกฎหมายเพ่ือเป็น
การขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย 

                                                           
266 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 29. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biotec.or.th%2F&ei=HUehUtC_BomRrAf484CwAQ&usg=AFQjCNGziFKtrOC1VE9Y6WgHEmBNWpU2vg&bvm=bv.57155469,bs.1,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biotec.or.th%2F&ei=HUehUtC_BomRrAf484CwAQ&usg=AFQjCNGziFKtrOC1VE9Y6WgHEmBNWpU2vg&bvm=bv.57155469,bs.1,d.dGI
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5.2 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะของสิทธิร่วมกันของชุมชน ไม่ใช่
สิทธิของปัจเจกชน ดังนั้น ประเด็นในเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างจากไปจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทอ่ืน
เนื่องจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทอ่ืนนั้นจะมุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคลที่เป็น 
ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์เป็นส าคัญโดยการให้สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิเหล่านั้น
ในการน าสิทธิของตนไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิทธิใน
ลักษณะที่เป็นสิทธิร่วมกันเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสิทธิดังกล่าวเน้นในด้านเชิงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ปกปูองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไปจน
กลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีสิทธิเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเข้าถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น การบริหารและจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในฐานะเจ้าของสิทธิร่วมกัน รวมไปถึงสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เป็นธรรมจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและมีการรับรู้ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ในมาตรา 66 ได้บัญญัติ
รับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีสิทธิในการ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและ ให้มี
ส่วนร่วมกันในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนเอาไว้ โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ไดใ้ห้ความส าคัญกับชุมชนในการที่จะอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ที่ได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดประเพณี องค์ความรู้ และวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่าง
ต่อเนื่องจึงสมควรให้คนในชุมชนมีสิทธิร่วมกันโดยให้ตัวชุมชนเป็นผู้ทีม่ีสิทธิเหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้  
และถึงแม้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมิได้ก าหนดให้ชัดเจนว่าสิทธิของชุมชนนั้นหมายถึงสิทธิในฐานะ
เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิหรือไม่ก็ตาม แต่ก็แปลความได้ว่าความในระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศมี
แนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนในการที่จะอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 ดังนั้น ในประเด็นเรื่องความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างการ
ก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักสากล โดยศึกษาเปรียบเทียบ
จากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับผลการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรู ด้ังเดิมและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และในส่วนของประเทศไทยในเรื่อง
ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นจะขอศึกษาจากรายงานการวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและความเป็น
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 ดังนี้ 
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5.2.1 ความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)  

สืบเนื่องจากบทบัญญัติในข้อ 8 (j) ที่ก าหนดเป็นหลักการให้ประเทศสมาชิกไปด าเนินการ
ก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพในเขตดินแดนของตนและเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อนุสัญญาฉบับนี้ได้วางหลักการที่ส าคัญ คือ รัฐต่างๆ มีสิทธิอธิปไตย
ที่จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของตน และยังรับรองสิทธิ
อธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนอีกด้วย267 ซึ่งการที่กฎหมายระหว่างประเทศ
ก าหนดให้รัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตนเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
ดั้งเดิมในเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของทรัพยากรชีวภาพจากเดิมท่ีถือกันว่าทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรมเป็นมรดกท่ัวไปของมนุษยชาติ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ
อธิปไตยของรัฐ268  
 อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจนว่าทรัพยากรที่อ้างถึงนี้มีเจตนารมณ์
ที่ต้องการให้ผู้ใดเป็นเจ้าของระหว่างเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของชุมชนหรือจะเป็น
ของเอกชน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลต่อมาว่าประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศสามารถท่ีจะ
ออกกฎหมายภายในก าหนดให้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นของใครก็ได้ซึ่งข้ึนอยู่กับนโยบายและกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ เช่น หากมีการก าหนดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จะท าให้รัฐสามารถ
บริหารจัดการกับทรัพยากรดังกล่าวได้โดยล าพัง โดยที่ชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยในชุมชนนั้นหรือ
แม้กระท่ังประชาชนทั่วไปไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวงแหนหรือบริหารจัดการ 269 ฉะนั้น 
การบัญญัติกฎหมายเพื่อปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนอ้างสิทธิเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้เพราะผู้ที่บทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือ ชุมชนท้องถิ่น 270 

ดังนั้น ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 (COP 5) จึง
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสงวน รักษา
และด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดรับกับหลักการและ
บทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องในข้อ 8 (j) ที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือใน
ระดับระหว่างประเทศก็ตามจะต้องท าให้เกิดความม่ันใจว่าชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนดังกล่าว ซึ่ง
ถือเป็นการให้การรับรองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ
อนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้เป็นผู้ที่มีสิทธิในการอนุญาตให้น าน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่ชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อมาในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพครั้งที่ 6 (COP 6) คณะท างานได้มีมติรับรองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

                                                           
267 Convention on Biological Diversity Article 15.1  
268 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 665. 
269 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 674. 
270 จักรกฤษณ์  ควรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 686. 
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เหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยมีการคุ้มครองและรับประกันสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่เหนือสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจกระท าในลักษณะของกฎหมายเฉพาะ และ
ยังเน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการเจรจากับตัวแทนของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน271  
 จากผลของการประชุมทั้งสองครั้งจึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มเห็นแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าในระดับการเจรจา
ระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการที่จะอ้างสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
 

5.2.2 ความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization-WIPO)  

เมื่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง 
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ร่วมมือกันในการจัดท าบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติขึ้น
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประเทศสมาชิกแล้ว ในบทบัญญัติต้นแบบนี้ได้ยังได้มีการบัญญัติถึงการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุมชุนที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นก่อน จึงท าให้สามารถแปลความเรื่องการก าหนดความเป็นเจ้าของ
หรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็น 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ีหนึ่ง : ก าหนดให้รัฐเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นเป็นสมบัติของแผ่นดิน รัฐจึงมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แนวทางท่ีสอง : ก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถือว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากบทบัญญัติต้นแบบดังกล่าว แม้จะยังไม่ได้มีการก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะเป็นของผู้ใดระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งจะข้ึนอยู่กับประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศว่าจะ
บัญญัติกฎหมายภายในก าหนดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นของใคร โดยอยู่ท่ีนโยบายและกฎหมายของ
แต่ละประเทศนั้นเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดท่ีจะก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้ยังสอดคล้องกับหลักการของร่างค าประกาศว่าสิทธิของชนพ้ืนเมืองขององค์ก าร
สหประชาชาติในมาตรา 9 ที่ระบุว่า “ชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ทรัพย์สินทางปัญญาของตน

                                                           
271 COP 6 Decision VI/10 Article 8 (j) and  related provisions : …concerning the 

safeguard and  full guarantee of the rights of indigenous and  local communities over 
their traditional knowledge, innovations and  practices (which could include sui generis 
systems), 

Emphasizing the need for dialogue with representatives of indigenous and  
local communities, particularly women for the conservation and  sustainable 
use of biological diversity within the framework of the Convention,  
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ทั้งท่ีแสดงออกทางเรื่องเล่า วรรณคดี หรือศิลปะการแสดง สิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึงทรัพยากร
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอ่ืน เมล็ดพันธุ์ ยารักษาโรค ภูมิปัญญาเก่ียวกับพืชหรือสัตว์ในท้องถิ่นของตน” 
จึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มเห็นแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าในระดับ
กฎหมายระหว่างประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนในการที่จะอ้างสิทธิในความเป็น
เจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
 

5.2.3 ความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการท าวิจัยโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National 
Center For Genetic Engineering and Biotechnology) 

ในการประชุมซึ่งจัดท าโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพ่ือด าเนินการสรุปประเด็นในเรื่องความเป็นเจ้าของใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือที่จะน าข้อสรุปมายกร่างในพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ยังคง
เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหลายฝุายและยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ว่าผู้มีสิทธิได้รับการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจะเป็นชุมชนหรือควรจะเป็นของชาติ แต่ในหลักการของการประชุม
เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาในครั้งนี้ ในงานวิจัยได้สรุปในหลักการเบื้องต้นโดยตั้งเป็นประเด็นไว้ว่า ชุมชน 
ควรจะเป็นผู้ที่มีสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนควรได้รับความคุ้มครองโดยมีเหตุผลมาสนับสนุน
ที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิม ประเพณีและวัฒนธรรมรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละชุมชนย่อมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยชุมชนซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเกิดความเป็นเอกลักษณ์ จึงสมควรให้ชุมชนเป็นผู้มี
สิทธิเหนือในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ แตใ่นขณะที่นักวิชาการอีกฝุายมีความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นควร
จะเป็นสมบัติของชาติโดยไม่ได้ตัดสิทธิของชุมชนที่จะได้รับสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ โดยให้
เหตุผลในการสนับสนุนว่าหากให้ชุมชนเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว จะเกิดปัญหาในการตีความ
บทนิยามค าว่า “ชุมชน” ซึ่งนอกจากแต่ละหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ จะก าหนดนิยามความหมาย
ไว้ไม่เหมือนกันแล้ว แม้กระท่ังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ก็ยังมีการบัญญัติค าว่า
ชุมชนโดยมีการแบ่งออกเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาใน
การตีความในแต่ละค าของค าว่าชุมชนว่าในแต่และประเภทที่แยกออกมานั้นมีความหมายที่แตกต่าง
กันอย่างไรและมีเจตนารมณ์อย่างไรจึงต้องมีการบัญญัติให้แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม แม้ในเชิงวิชาการจะยังคงเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส าหรับประเทศไทยแล้วควรจะเป็นของชาติหรือชุมชนก็ตาม แต่จากเจตนารมณ์ของการศึกษาวิจัยใน
รายงานฉบับนี้ ท าให้ได้ข้อสรุปไปในแนวโน้มที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช่เป็นสิทธิของปัจเจกชนคนใด
คนหนึ่งทีส่ามารถกล่าวอ้างเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของและแสวงหาประโยชน์ในนามตนเองได้ แต่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจะเป็นสิทธิร่วมกันซึ่งอาจเป็นสิทธิร่วมกันของคนในชุมชนหรืออาจเป็น 
สิทธิร่วมกันของคนในชาติซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะต้องน ามาถกเถียงกันต่อไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยต่อไปในอนาคต 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biotec.or.th%2F&ei=HUehUtC_BomRrAf484CwAQ&usg=AFQjCNGziFKtrOC1VE9Y6WgHEmBNWpU2vg&bvm=bv.57155469,bs.1,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biotec.or.th%2F&ei=HUehUtC_BomRrAf484CwAQ&usg=AFQjCNGziFKtrOC1VE9Y6WgHEmBNWpU2vg&bvm=bv.57155469,bs.1,d.dGI
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5.2.4 ความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ

ชุมชนที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสถานะ
ในทางกฎหมายโดยมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
จากบทบัญญัติดังกล่าวถือได้ว่ารัฐธรรมนูญได้รับรองชุมชนไว้ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการรับรองสิทธิชุมชนออกไปจากเดิมท่ีรับรองเพียงสิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นการรับรองที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นและสิทธิของชุมชนด้วย 
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญนี้กลับไม่ได้ให้นิยามความหมายของ “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ 
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ไว้ว่ามีความหมายที่แตกต่างหรือเหมือนกันในสาระส าคัญอย่างไรจึงท าให้เกิด
เป็นประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความเพ่ือหาความหมายดังกล่าว ในกรณีที่มีความเห็นว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรเป็นของชุมชน หรือแม้กระท่ังหากมีความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นควรเป็นของ
ชาติแต่ไม่ตัดสิทธิชุมชนในการปกปูองและคุ้มครองรวมไปถึงการแสวงหาประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็ตาม ก็ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องตีความค าว่า “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม” เช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพ้ืนฐานจึงต้องท าความเข้าใจว่ามีความหมายว่าอย่างไร ดังนี้ 

1. ค าว่า ชุมชน มีความหมายกว้างจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะให้ความหมายที่ชัดเจนลง
ไปอาจกล่าวในเบื้องต้นได้ว่า ชุมชนเป็นข้อความคิดส าคัญในวิชาสังคมวิทยาซึ่งหมายถึง หมู่คณะที่
ด าเนินวิถีชีวิตร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยมิได้มีเปูาหมายหรือตกลงด าเนินกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน แต่มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติมีลักษณะคล้ายกับคณะบุคคลหรือหมู่คณะ
อย่างอ่ืนที่เป็นหน่วยในทางสังคม เช่น สมาคม ซึ่งต่างก็มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่อง
ร่วมกันเหมือนกัน แต่สมาคมและชุมชนก็มีข้อแตกต่างกัน โดยสมาคมเป็นคณะบุคคลหรือหมู่คณะที่
ตกลงกันด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันซึ่งมีการรวมกันโดยการจัดตั้ง มีการตกลงกันและ
จัดการอย่างเป็นระบบ แต่ชุมชนเป็นคณะบุคคลหรือหมู่คณะที่รวมตัวกันเพ่ือความมุ่งหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ไม่มีการมาตกลงกันอย่างแจ้งชัดแต่เป็นการรวมกันในลักษณะที่เป็นไปเองโดยวิถีชีวิตซึ่ง
ด าเนินไปเองตามธรรมชาติ272  

ปัจจุบันมีกฎหมายที่ได้ให้ความหมายของค าว่า ชุมชน ไว้ คือ พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน 
หมายถึงกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและ โดยเหตุ
ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมี
วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ซึ่งบัญญัติว่า วิสาหกิจชุมชน 
หมายความว่า กิจการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่

                                                           
272 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หน้า 9-10. 
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ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่
ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า
ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันหรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมร่วมกันหรือด าเนินการ
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการ
แสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 

จากความหมายของชุมชนดังที่กล่าวมาอาจให้ความหมายของชุมชนได้ว่าหมายถึง 
กลุ่มบุคคลที่มีความเก่ียวพันกันโดยมีความผูกพัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจหรือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีการจัดองค์กรและแบบแผนในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
การแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 

2. ค าว่า ชุมชนท้องถิ่น นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้
ความหมายของ “ท้องถิ่น” ว่าหมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น ประเพณี
ท้องถิ่นและความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง พื้นที่ภายในเขตการปกครองราชการบริหารท้องถิ่น 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและท้องที่หมายถึง พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ท้องที่
จังหวัด ท้องที่อ าเภอ ท้องที่ที่เกิดเหตุ ท้องที่ท่ีมีภูมิล าเนา273 

ท้องถิ่น หมายถึง พ้ืนที่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยเฉพาะมีการโครงสร้างระบบการ
ปกครองอย่างเป็นทางการ ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ หน่วยการปกครองท้องถิ่นต่างๆ และพ้ืนที่ที่ตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน274 

ท้องถิ่น หมายถึง พ้ืนที่และขอบเขตที่ชุมชนหมู่บ้านและเมืองมีการสังสรรค์ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างไปจากชุมชน
หมู่บ้าน และเมืองในท้องถิ่นอ่ืนและจากการสังสรรค์ดังกล่าวท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะที่
ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นแต่ละแห่ง
จะแยกออกจากกันโดยไม่ได้ติดต่อเกี่ยวข้องกัน275 

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พ.ศ.2540 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
ไว้ว่า ชุมชนท้องถิ่นมีมาก่อนองค์การปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นเรื่องรัฐจัดลงไป หมายถึง กลุ่ มคนทั้งหมดที่

                                                           
273 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร: 

นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 368. 
274 โกวิทย์  พวงงาม, “แนวคิดเก่ียวกับท้องถิ่นและชุมชน”, ใน ประมวลสาระชุดวิชา

แนวคิดทางการเมืองและสังคม บัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2547), หน้า 266. 

275 ธิดา  สาระยา, “สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น,” ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
สังคมและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533). 
หน้า 450-451. 
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รวมกันเป็นท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการในการจัดการ กล่าวคือ คนทุกคนหรืออย่างน้อยท่ีสุดต้องเกิน 
กึ่งหนึ่งของคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น ชุมชนท้องถิ่นเป็นคณะบุคคลเป็นบุคคลซึ่งมีถ่ินที่อยู่โดยชอบด้วย
กฎหมายและรวมตัวกันเป็นท้องถิ่นท่ีได้มีการก่อตั้งในประวัติความเป็นมายาวนาน276 

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มาตรา 3 ได้ให้ความหมาย
ชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ว่าหมายถึง ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นท่ีหมู่บ้านหรือต าบลซึ่งเป็นความหมายที่จ ากัด
ขอบเขตของพ้ืนที่ของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้เพียงในระดับหมู่บ้านหรือต าบลเท่านั้น ทั้งท่ีในความเป็น
จริงอาจจะมีชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดใหญ่ที่จะมีพ้ืนที่กว้างไปกว่าของเขตของพ้ืนที่หมู่บ้านหรือต าบล 
หรือคาบเก่ียวระหว่างส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหรือต าบลหนึ่งกับอีกหมู่บ้านหนึ่งหรืออีกต าบลหนึ่งได้  

ในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติมาตรา 57277 ได้บัญญัติถึงชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ซึ่งเมื่อ
พิจารณาประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติมาตรา 290278 อาจให้
ความหมายของชุมชนท้องถิ่นได้ว่า หมายถึง ชุมชนที่ตั้งหลักแหล่งและด าเนินวิถีชีวิตอยู่ในเขตพ้ืนที่
หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญจากการอนุญาตด าเนินการ  

                                                           
276 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ส านักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ, รายงานการประชุมสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540) ครั้งที่ 10-12 2540: 
14/6, 14/7, และครั้งที่ 14 (เป็นพิเศษ) , ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จาก http://library2. 
parliament.go.th/giventake/cons2540-2550.html 

277 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจง 
และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาต
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อน
ด าเนินการ 

278 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ  

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขต

พ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน  
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี  
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
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หรือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ชุมชนท้องถิ่นตามมาตรา 59 นี้ แม้จะรวมไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ก็ไม่จ ากัดเฉพาะ
ว่าจะต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เพราะชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
อาจมีหลักแหล่งคาบเกี่ยวอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
คาบเก่ียวครอบไปหลายท้องที่ก็ได้279  

จากความหมายของชุมชนท้องถิ่นดังท่ีกล่าวมาอาจให้ความหมายของ “ชุมชน
ท้องถิ่น”ว่าหมายความถึง ชุมชนที่มีความผูกพัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจ หรือ
ผลประโยชน์เกี่ยวพันกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในมิติใดมิติหนึ่งร่วมกัน ดังนั้น ชุมชน
ท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และคุณค่าต่างๆ ที่ชุมชนมีอยู่กับพ้ืนที่  

3. ค าว่า ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม นั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มบุคคลมาอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน มีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตเดียวกันเป็นระยะเวลา
ยาวนานและชุมชนในลักษณะนี้จะอาศัยอยู่ในชนบทที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีการ
ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาตินั้น280 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หมายถึง ชุมชนที่มีลักษณะ
พิเศษเพ่ิมเติมอีก 2 ประการคือ281 

ประการแรก ในแง่ของความเป็นพื้นบ้านดั้งเดิม ซึ่งหมายความถึงการมีวิถีชีวิตแบบ
พ้ืนบ้านตามความเชื่อในแบบแผนหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนซึ่งปกติอาศัยการบ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นฐานส าคัญในการด ารงชีพ 

ประการที่สอง ด าเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมที่สืบสายมาแต่เดิม แม้จะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่ก็มิได้หันมา
ด าเนินวิถีชีวิตแบบคนส่วนใหญ่ในชาติหรือพ้ืนที่ปกครองที่ตนสังกัดอยู่และคงอาศัยจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็นแนวทาง
ในการด าเนินวิถีชีวิตร่วมกัน 

นอกจากรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนแล้วยังก าหนดให้ชุมชนนั้นมีสิทธิในการ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ
ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิที่จะตัดสินใจหรือก าหนดชะตากรรมของตนเองในแง่วัฒนธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญ
มุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในฐานะเป็นจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของชนส่วนน้อยที่จะยืนยันความชอบธรรมของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และรับรองให้มีการบังคับตามสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่รวมกันเป็น
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการด ารงวัฒนธรรมประเพณีของตน ในฐานะท่ีเป็น
ผลรวมของประสบการณ์และคุณค่าอันเกิดจากบันทึกแห่งความทรงจ าร่วมกันของชุมชนที่มี
ความหมายต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันของชุมชนนั้นๆ ซึ่งในแง่ของรัฐธรรมนูญสิทธิขั้นพื้นฐานในการ

                                                           
279 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หน้า 104-105. 
280 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545), หน้า 93. 
281 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หน้า 105-106. 
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อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีดังกล่าวนี้จะวางอยู่บน
รากฐานของสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาและแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ  
ปัจเจกชนแต่ละคนซึ่งเป็นสิทธิในบุคคลภาพของปัจเจกชนแต่ละคนและยังเป็นสิทธิที่มีข้ึนเพื่อคุ้มครอง
วิถีชีวิตของชุมชนตามจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมอันดีให้สามารถด ารงอยู่อย่าง
กลมกลืนกับการด ารงวิถีชีวิตของคนกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในสังคมโดยรอบได้ซึ่งเป็นสิทธิรวมหมู่ของ  
คณะบุคคล (Collective Rights) ทั้งยังเป็นสิทธิทางสังคม (Social Rights) ที่มีข้ึนเพื่อคุ้มครอง 
สวัสดิภาพของคณะบุคคลซึ่งเป็นคนฝุายข้างน้อยและยากที่จะได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
เจตจ านงทางการเมืองในแง่วัฒนธรรมอีกด้วย282 

เนื่องจากเรื่องสิทธิชุมชนเป็นเรื่องใหม่ซ่ึงยังคงมีความเห็นที่แตกต่างจนอาจกลายเป็นข้อ
ถกเถียงซึ่งเป็นปัญหาต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าชุมชนใน
ลักษณะใดที่จะมีสิทธิดังกล่าว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องนิยามความหมาย
ของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญเอาไว้ในกฎหมายด้วยเพื่อเป็นการ
ขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมายและหากมีความชัดเจนแล้วก็จะท าให้ชุมชนมีสิทธิเต็มที่
ในการพิทักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ือปูองกันไม่ให้บุคคลอื่นหรือสมาชิกในชุมชนกล่าวอ้าง
สิทธิดังกล่าวได้ในนามส่วนตัวเพ่ือแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ส่วนตัว 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการก าหนดความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในระดับองค์กร
ระหว่างประเทศและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับชุมชนมากกว่า โดยจะ
ก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งในหลักสากลจะยึดหลักดินแดน (Territoriality Principle) เป็นส าคัญกล่าวคือ การได้มาซึ่ง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะเกิดข้ึนเฉพาะในขอบเขตของประเทศหนึ่งโดยไม่กระทบต่อประเทศอ่ืน 
หมายถึงสิทธินี้จะกล่าวอ้างข้ึนใช้ได้เฉพาะภายในเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐเท่านั้น ซึ่งแนวคิดเรื่อง
ความเป็นอิสระของสิทธินี้ถือเป็นหัวใจของระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของหลักดินแดนคือเพ่ือให้การรับรองอ านาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศของตนและสิทธิต่างๆ ที่แต่ละประเทศให้การรับรองใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความเป็นอิสระจากกัน แม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันก็
ตามซึ่งเรื่องหลักดินแดนของทรัพย์สินทางปัญญานี้อาจน ามาเทียบเคียงกับผู้ทรงสิทธิเหนือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ว่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชน ฉะนั้น ชุมชนในฐานะผู้ทรง
สิทธิจึงสามารถกล่าวอ้างการได้มาในภูมิปัญญาท้องถิ่นและปกปูองการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีอยู่
ในเขตชุมชนของตนเองได้ โดยเทียบเคียงกับหลักดินแดนดังกล่าวว่าถือเป็นการรับรองสิทธิของเขต
ชุมชนนั้นที่มีอยู่เหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะมุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมี
ความเห็นว่าควรก าหนดให้ชุมชนนั้นเองเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบัญญัติ
กฎหมายรับรองสิทธิของชุมชนให้ชัดเจนเพื่อเป็นการขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย
และหากมีความชัดเจนแล้วก็จะท าให้ชุมชนมีสิทธิเต็มที่ในการพิทักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

                                                           
282 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หน้า 131-133. 
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5.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ก็เป็นรูปแบบของทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้
เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนซึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้ ผู้ศึกษาขอแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องสิทธิในการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และประเด็นเรื่องสิทธิการโอนสิทธิ ดังนี้ 
 
 5.3.1 สิทธิในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 แม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะไม่มีกฎหมายมารองรับให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิที่มีอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้
ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะท่ี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน โดยการใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีอยู่ให้ก่อเกิดเป็นทุนข้ึนจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ผู้ดูแลรักษาและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนข้อมูลและ  
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้อย่างเป็นระบบ283 จึงก็ได้เปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยวิธีการจัดระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับ
การแจ้งแล้วจะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลส าหรับให้ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูลหรือติดต่อกับ  
ผู้แจ้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจอันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการ
น าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้แจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นยังอาจน า
หนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไปแสดงต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่
เข้าร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการช าระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นได้อีกด้วย  
 จากเจตนารมณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเชิงเศรษฐกิจจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแจ้งข้อมูลต่อ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลและสามารถน าข้อมูลที่จดแจ้งแล้วไปเป็น
หลักประกันต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ก็ตาม แต่การประเมินมูลค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อน าไปจดแจ้งข้อมูลต่อ  

                                                           
283 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและ

ขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545), ค้นวันที่ 
20 มิถุนายน 2556 จากhttp://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option 
=com_docman&Itemid=377 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นปัญหาส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว คือ ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพราะวัตถุประสงค์ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
ฐานข้อมูลก็เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเป็นของส่วนรวมไปจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบุคคลที่ที่จะยื่นค าร้องจดแจ้งข้อมูลได้นั้น
จะต้องเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นแต่เนื่องจากความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายว่าใครคือเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและลักษณะเฉพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนเหนือ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นด้วย ใครจะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการ
ด าเนินการดังกล่าว  
 
 5.3.2 สิทธิการโอนสิทธิ 
 จุดประสงค์หลักของทรัพย์สินทางปัญญา คือ การไดใ้ช้ประโยชน์จากแนวความคิดสร้างสรรค์
และข้อมูลความรู้อันมีคุณค่าเชิงพาณิชย์ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
หนึ่งและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นรูปแบบของทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนซึ่งการแสวงหา
ประโยชน์อาจมีท้ังการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดจนสิทธิอื่นเพ่ือการใช้ประโยชน์แก่
ตนเอง284 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนจึงท าให้สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความแตกต่างไปจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนด้วยเช่นกัน โดยสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่เป็นสิทธิร่วมกันเหนือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีความมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปกปูองเป็นหลัก ทั้งนี้ประโยชน์
ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้น สิทธิในเชิงเศรษฐกิจบาง
ประการที่ผู้ทรงสิทธิมีอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปนั้น อาจไม่สามารถน ามาใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ซึ่งในกรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ผู้ศึกษาจะขอเน้นศึกษาในประเด็นเรื่องการ
โอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้การโอนสิทธิถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดอย่างหนึ่งของผู้ทรงสิทธิใน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปก็ตามแตส่ิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีความแตกต่างจากผู้ทรงสิทธิ
ในประเภทอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามการจะพิจารณาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสามารถท าการโอนได้หรือไม่ 
ย่อมมีหลักที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่สามารถประเมินคุณค่าได้
หรือไมน่ั้น เพราะหากมีการประเมินคุณค่าได้แล้วก็ย่อมสามารถน าทรัพย์สินนั้นมาแสวงหาประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจได้ ดังนั้น การพิจารณาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพย์สินที่สามารถประเมินคุณค่าได้
หรือไม ่จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า ทรัพย์ ว่าหมายถึงวัตถุมีรูปร่าง (มาตรา 137) และทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มี
รูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (มาตรา 138) ซึ่งค าว่าอาจมีราคา หมายถึง คุณค่าในตัวของสิ่ง
นั้นเอง (ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Value ไม่ใช่ค าว่า Price) และอาจถือเอาได้ หมายถึง สามารถ
เข้าหวงกันไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วสิ่งส าคัญท่ีสุดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน คือ 
การที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้ตามแต่ท่ีปรารถนา

                                                           
284 ไชชยศ  เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
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และผู้อื่นจะน าทรัพย์สินนั้นมาหาประโยชน์โดยปราศจากความยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
นั้นไม่ได้  
 ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา หมายความถึง สิทธิตามกฎหมายซึ่งได้ก าหนดขึ้นอันเกี่ยวกับ
ผลผลิตจากปัญญาของมนุษย์ มิใช่ตัวผลิตผลที่ได้รับการสร้างสรรค์ข้ึน และทรัพย์สินทางปัญญาถือ
เป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งเพราะสามารถใช้แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สิน
อ่ืนๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แยกต่างหากจากทรัพย์สิน
ที่มีรูปร่างที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้นรวมอยู่ และมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นนามธรรมซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ
ที่จะกีดกันหรือหวงห้ามผู้อื่นใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทยังรวมถึงสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิด้วย 
 ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ ความคิด ความเชื่อ 
โดยเกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของบรรพบุรุษในการด ารงชีวิตที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอด
กลั่นกรองกันมายาวนานจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่ง ฉะนั้น การประเมินมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง 
นั้น ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือจูงใจให้ผู้ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์เปิดเผยความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ซึ่งรัฐจะให้ความคุ้มครองโดยให้มีสิทธิผูกขาดทางกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ของตนเองเพ่ือเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผยความรู้ดังกล่าว สิทธิผูกขาดส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ในการอุทิศตนทั้งแรงกายและก าลัง
ความคิดเพ่ือคิดค้นหรือสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคมข้ึนมา  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
คิดค้นหรือสร้างสรรค์งาน ดังนั้น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินนโยบายการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน และทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) จึงท าให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีความ
ละเอียดอ่อนและเป็นการประเมินศักยภาพของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องในการผลิต
สินค้าและบริการเพ่ือจ าหน่ายซึ่งเน้นไปในการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก 
 อย่างไรก็ตามส าหรับประเด็นเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีแม้ความเป็นเจ้าของใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะยังไม่มีความชัดเจนก็ตามแต่ประเด็นเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สามารถโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ไปได้ ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถโอนได้เหมือนการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนและเพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งที่จะเป็นประเด็นปัญหาต่อไปจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
 



บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
6.1 บทสรุป 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายในภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน  
วิถีชุมชนหรือสังคมไทยมาอย่างช้านานและจากที่ผ่านประเทศไทยได้ถูกละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ประเทศมหาอ านาจที่เพียบพร้อมได้ด้วยทุนและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการท าวิจัยต่อยอดเพ่ือไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมและใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะน าไปข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ
อ้างความเป็นเจ้าของและสามารถกีดกันไม่ใช้บุคคลอื่นมาใช้หรือผลิตในสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองนั้นได้
ท าให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายและไม่สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวไปใช้สอยหา
ประโยชน์ได้อีกเพราะกลายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้เองท าให้
ประเทศไทยได้เริ่มตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้ นและมุ่งที่
จะรักษาสิทธิของตนในฐานะเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกับเป็นการปกปูอง
คุ้มครองไม่ให้มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ แล้วไปด าเนินการขอรับการคุ้มครอง
สิทธิบัตรโดยปราศจากการรับรู้ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของและไม่มีผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย พ .ศ.2542 
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้คุ้มครองสิ่งที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครอง
ครอบคุลมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมทั้งหมดได้ ฉะนั้น หากจะคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากที่กฎหมายทั้งสองฉบับนี้บัญญัติไว้แล้วก็ต้องอาศัยกฎหมายทั่วไปมา
ปรับใช้เพ่ือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายทั่วไปเหล่านี้ไม่ได้ถู กบัญญัติ
ขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ จึงต้องมีการตีความกฎหมายทั่วไป
เหล่านี้เพื่อให้เข้ากับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการตีความเพ่ือให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้ นมาโดยตรงให้มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง จากเหตุผลดังกล่าวนี้
ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ระบบกฎหมายเฉพาะโดยมีการท าวิจัย
เรื่อง กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและมีการจัดท าร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ....”
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ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมายฉบบนี้ก็เพ่ือคุ้มครองมิให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเมิดอีกต่อไป 
รวมทั้งปูองกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างไม่เป็นธรรม และหากมีการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือน าไปสู่การจดสิทธิบัตร ก่อนการวิจัย
จะต้องได้รับความยินยอมก่อนจึงจะสามารถด าเนินการจดสิทธิบัตรได้ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการ
ละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการร่าง
กฎหมายให้สามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจึงต้องมี
การศึกษาในเรื่องความหมายของค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิ ใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์สามารถกระท าได้ เหมือน
ทรัพย์สินทั่วไปหรือไม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถโอนได้หรือไม่  
 
 6.1.1 ความหมายในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
พบว่าตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 
ซ่ึงนอกจากจะหมายถึง ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังหมายความรวมไปถึงความรู้ และ
ประเพณีปฏิบัติของของชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้วย โดยถือได้ว่าความรู้ และประเพณีปฏิบัติ
เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ส่วนความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นตามองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) โดยคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค์ความรูดั้งเดิมและ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and  Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and  Folklore หรือ Igc) ซ่ึงได้มีการแยกประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย  ในส่วนของประเทศไทย 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property) ได้ก าหนดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่ในส่วนของการคุ้มครองได้แบ่งการคุ้มครองออกเป็น 
3 หมวด คือ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge), การแสดงออกซ่ึงศิลปวฒันธรรม
พ้ืนบ้าน (Expression of Folklore) และทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) ส่วนศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center For Genetic Engineering and  
Biotechnology) ได้สรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นครอบคลุมความรู้หลากหลายประเภทที่ได้มีการ
พัฒนามาตั้งแต่อดีตและยังคงมีการพัฒนาเรื่อยมาไม่หยุดนิ่งตายตัวมีความหลากหลายและมีหลาย
รูปแบบในการแสดงออก ส่วนในรัฐธรรมนูญ 2550 ในมาตรา 66 มีการกล่าวถึงค าว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ แยกจาก
กันโดยไม่มีการให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เพียงแต่เป็นการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
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บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนเท่านั้น 
 
 6.1.2 ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่าในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ได้
ก าหนดให้รัฐมีสิทธิอธิปไตยที่จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
ของตนและยังรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน โดยการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 (COP 5) ได้มีการรับรองสิทธิให้ชุมชนพ้ืนเมือง
และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสงวน รักษาและด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 6 (COP 6) ได้
รับรองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนโดยมีการคุ้มครองและ
รับประกันสิทธิของชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เหนือสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่วนภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization- 
WIPO) ไดม้ีการจัดท าบทบัญญัติต้นแบบส าหรับกฎหมายแห่งชาติขึ้นเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประเทศ
สมาชิกและมีการบัญญัติถึงการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจะต้องได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุมชุนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นก่อนจึงท าให้สามารถแปล
ความเรื่องการก าหนดความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็น 2 แนวทาง คือ 
ก าหนดให้รัฐเป็นเจ้าของโดยถือเป็นเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของซึ่งข้ึนอยู่
กับนโยบายและกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามแม้บทบัญญัติต้นแบบดังกล่าว 
จะยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็สอดคล้องกับหลักการของร่างค าประกาศว่าสิทธิของชนพ้ืนเมืองของ
องค์การสหประชาชาติในมาตรา 9 ก าหนดให้ชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา
รวมถึงทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาเก่ียวกับพืชหรือสัตว์ในท้องถิ่นของตนอีกด้วยในส่วนของ
ประเทศไทยโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center For Genetic 
Engineering and  Biotechnology) ยังคงเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจะเป็น
ของชาติหรือของชุมชน แม้จะยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ก็มีแนวโน้มที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใช่
เป็นสิทธิของปัจเจกชนแต่ถือว่าเป็นสิทธิร่วมกันของคนในชุมชนหรือสิทธิร่วมกันของคนในชาติ  
 ส่วนในรัฐธรรมนูญ 2550 ในมาตรา 66 มีเจตนารมณ์ที่ให้ความส าคัญกับชุมชนในการที่จะ
อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนดั้งเดิม ให้สถานะในทางกฎหมายโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น สิทธิชุมชนที่ได้รับความคุ้มครองในปัจจุบันจึงไม่ได้หมายถึงกลุ่มคน
ที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตประเพณีความ
เป็นอยู่ผลประโยชน์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอีกด้วย ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรานี้
นอกจากรับรองสิทธิชุมชนแล้ว ยังถือเป็นการยอมรับบทบาทและศักยภาพชุมชนให้มีสิทธิและอ านาจ
ร่วมกับรัฐเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยจะต้องค านึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีต อันเป็นการ
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เปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากเดิมท่ีก าหนดให้รัฐเป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงล าพังมาโดยตลอด  
ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับแนวคิดเรื่อง “สิทธิชุมชน” (Community Rights) ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตโดยเริ่มแรกมีการรวมกันเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน
และพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนหมู่บ้านและต าบล ทั้งนี้การที่รัฐธรรมนูญ 2550 ใช้ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม” แทนค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น” ดังที่ได้ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนทั้งนี้เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้
บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือนายทุนจากต่างถิ่นเข้าไปตั้งชุมชนขึ้นใหม่และขอใช้สิทธิในการจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น285 

ค าว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็น
ปกติและโดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน286 หรืออาจหมายความถึง 
กลุ่มประชาชนที่รวมกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน 
หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมร่วมกันหรือด าเนินการอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 287 
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกันโดยมีความผูกพันใน 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน มีการจัดองค์กรและแบบแผนใน
การบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 

ค าว่า ท้องถ่ิน หมายถึง พ้ืนที่และขอบเขตที่ชุมชนหมู่บ้านและเมืองมีการสังสรรค์ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และแตกต่างไปจากชุมชน
หมู่บ้านและเมืองในท้องถิ่นอ่ืนและจากการสังสรรค์ดังกล่าวท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะที่
ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นแต่ละแห่ง
จะแยกออกจากกันโดยไม่ได้ติดต่อเกี่ยวข้องกัน288 หรืออาจหมายถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นท่ีหมู่บ้าน
หรือต าบลซึ่งเป็นความหมายที่จ ากัดขอบเขตของพ้ืนที่ของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้เพียงในระดับหมู่บ้าน
หรือต าบลเท่านั้น ทั้งท่ีในความเป็นจริงอาจจะมีชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดใหญ่ที่จะมีพ้ืนที่กว้างไปกว่า
ของเขตของพ้ืนที่หมู่บ้านหรือต าบล หรือคาบเก่ียวระหว่างส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหรือต าบลหนึ่งกับอีก
หมู่บ้านหนึ่งหรืออีกต าบลหนึ่งได้289 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ชุมชนที่มี
ความผูกพัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจ หรือผลประโยชน์เกี่ยวพันกับพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในมิติใดมิติหนึ่งร่วมกัน ดังนั้น ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
และคุณค่าต่างๆ ที่ชุมชนมีอยู่กับพ้ืนที่ 

                                                           
285 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, กลุ่มงานผลิตเอกสารส านักประชาสัมพันธ์, “สิทธิ

ชุมชนตามรัฐธรรมนูญ,” จุลสาร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (มีนาคม 2555): 30-32. 
286 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 
287 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
288 ธิดา สาระยา, เรื่องเดิม, หน้า 450-451. 
289 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
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ค าว่า ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลมาอาศัยอยู่ในที่เดียวกันมี
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตเดียวกันเป็นระยะเวลายาวนาน และชุมชนในลักษณะนี้จะ
อาศัยอยู่ในชนบทที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีการด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น290ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหมายถึงชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีวิถีชีวิตแบบ
พ้ืนบ้านตามความเชื่อในแบบแผนหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และด าเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ตามท่ีสืบต่อกันมา 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกรณีค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่อาจสรุปสาระส าคัญได้ว่าศาลปกครองเอง
ก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ “สิทธิของชุมชน” ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการคุ้มครอง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน โดยมีการน าเรื่องมารฟูองคดีต่อศาลปกครองอันถือได้ว่าเป็นการวางหลักกฎหมายของศาล
ปกครองที่เกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลได้โดยศาลปกครองได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลซึ่งจะมี
สิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูล ให้
ค าชี้แจง และเหตุผลแก่ตนก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือ
ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรอืราชการส่วน
ท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของตนเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวและมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนการด าเนินการวางแผน
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การ
ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบัญญัติกฎหมาย ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และอาจถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น งดเว้นการกระท าดังกล่าว มิได้หมายถึง บุคคลที่เป็นชนชาวไทย
โดยทั่วไปแต่หมายถึงบรรดาชนชาวไทยซึ่งมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่หรือประกอบอาชีพหรือกิจการอยู่
ในบริเวณท่ีจะมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในบริเวณนั้น
เท่านั้น”291  

แม้ว่าค าพิพากษาในกรณีนี้จะมิได้เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยตรงก็
ตาม แต่ก็อาจเทียบเคียงได้ว่าศาลปกครองได้วางบรรทัดฐานในการก าหนดผู้ที่มีสิทธิฟูองคดี ว่ามิใช่
บุคคลทั่วไปที่อาจฟูองคดีได้ แต่องค์ประกอบส าคัญท่ีจะน ามาพิจารณาก็คือบุคคลนั้นจะต้องเป็นมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นด้วย ซึ่งอาจน ามาเทียบเคียงกับกรณีในเรื่องของชุมชนที่เป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีจะเป็นผู้ที่ปกปูองและพิทักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหากมีการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกิดข้ึน  

                                                           
290 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, เรื่องเดิม, หน้า 93. 
291

 ศาลฎีกา, ค าสั่งที่ ร.175/2554 ค าร้องท่ี ร.863/2553, ย่อหน้าที่ 1, ค้นวันที่ 5 เมษายน 
2557 จาก http://court.admincourt.go.th/ordered/NA_Result.aspx  
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 6.1.3 สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งอันมีคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่สามารถใช้เพ่ือการ
แสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดจน  
สิทธิอ่ืนเพื่อการใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ในกรณีนี้ ผู้ศึกษาจะขอเน้นศึกษาเฉพาะในประเด็นเรื่องการ
โอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประเด็นหลักท่ีจะต้องพิจารณาก่อนคือการประเมินคุณค่าใน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพย์สินเพราะหากมีการประเมินคุณค่าได้แล้วก็ย่อมสามารถน ามาแสวงหา
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยการใช้ประโยชน์จากสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไปเป็น
หลักประกันทางธุรกิจเพ่ือให้ก่อเกิดเป็นทุนข้ึนและน าไปพัฒนาต่อยอดในทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก าหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนข้อมูล
ไว้โดยผู้แจ้งสามารถน าหนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไปแสดงต่อธนาคารหรือ
สถาบันการเงินต่างๆ แปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนเพ่ือน าหนังสือรับรองนี้ไปเป็นหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการช าระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น จากแนวทางที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศไว้ท าให้ทราบถึงเจตนารมณ์ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถประเมิน
คุณค่าเพ่ือน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้แต่ปัญหาที่ส าคัญ คือ ผู้ที่จะไปจดแจ้งข้อมูลได้จะต้องเป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าใครคือเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะที่เป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนไม่ใช่ของปัจเจกชนโดยมีลักษณะเป็น
สิทธิร่วมกันเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้นให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้น สิทธิในความเป็นเจ้าของกับ
ประเด็นปัญหาเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จึงพิจารณาไดว้่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรพัย์สินที่สามารถประเมินคุณค่าได้และก็ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง การประเมิน
มูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงสามารถประเมินเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แต่เนื่องจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังแสดงความเป็น เอกลักษณ์
ของชุมชนนั้นด้วย ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สามารถโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ไปได้ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิและสิทธิของผู้ทรงสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดนั้น ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะน าเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความหมายในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิทธิใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

6.2.1 ความหมายในทางกฎหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีความหลากหลายสามารถได้รับการคุ้มครองและปกปูอง

ในภาพรวมและเพ่ือไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยถูกละเมิดหรือถูกน าเอาไปใช้ประโยชน์โดย
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ปราศจากความยินยอมหรือน าไปจดเป็นสิทธิบัตรในประเทศของตนโดยไม่ได้ขออนุญาตจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องนิยามความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกประเภทให้มากที่สุด โดยควรให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครอบคลุมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่
ถ่ายทอดต่อกันมา รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและทรัพยากรชีวภาพเพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถได้การคุ้มครองอย่างภาพรวมและเป็นไปตามหลักสากลและเพ่ือเป็นการขจัดข้อขัดแย้งใน
เรื่องการตีความข้อกฎหมาย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นควรก าหนดความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง องค์
ความรู้ชุมชนท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชุมชนที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น 

“ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์ จุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งบรรจุ
หน่วยที่ท าหน้าที่สืบทอดทางพันธุกรรม 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง องค์ความรูที่เก่ียวกับการ
คัดเลือก การใช้ประโยชนและการดูแลจัดการความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเกิดจากการสั่งสม  
การเรียนรูของคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติและมีการถ่ายทอดความรูดังกล่าวจากคนรุ่นหนึ่ง
สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง    

“องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น” หมายถึง ความรู้ต่างๆ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยเป็นเรื่องเฉพาะของคนในท้องถิ่น
นั้นๆ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น  
 “การแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน” หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสร้างสรรค์ที่มี
องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนา
และดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคลที่สะท้อนภาพของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้น  
 

6.2.2 ความเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ปกปูองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในกรณีที่ถูกละเมิด  

อย่างไม่เป็นธรรมและเพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คงอยู่ตลอดไป จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดว่าใครจะเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ชัดเจนโดยควรก าหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าของในภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ และหากมีการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนจะเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจึงควรรับรองสิทธิให้ชุมชนนั้นมีสิทธิในทางกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ปกปูองและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ือให้มีสิทธิเต็มที่ในการพิทักษ์และรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปูองกันไม่ให้บุคคลอื่นหรือสมาชิกในชุมชนกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าไปใช้แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นการส่วนตัวและเพ่ือเป็นการขจัดข้อ
ขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย  
 จากนิยามความหมายของค าว่า ชุมชน ที่หลายหน่วยงาน รวมไปถึงนักวิชาการและ
กฎหมายอื่นที่มีการนิยามความหมายของชุมชนไว้แล้ว ดังที่ผู้ศึกษาไดน้ าเสนอมามาแล้วอาจพอจะ
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สรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่รวมกันในเขตหรือในบริเวณเดียวกันในขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ที่แน่นอน มีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความสัมพันธ์ทางโครงสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
และพ่ึงพาอาศัยกัน อยู่ใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นควรก าหนดความหมาย
ของชุมชน โดยก าหนดให้ความหมายของชุมชนมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ คน (People) ความ
สนใจร่วมกัน (Common Interest) พ้ืนที ่(Area) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน Interaction) ความสัมพันธ์
ของสมาชิก (Relationship) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) มีแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตร่วมกัน (Pattern of Community Life) ทั้งนี้ ในการนิยามความหมายอาจมุ่งเน้นไปท่ีการ
รวมตัวกันของบุคคลในเชิงพ้ืนที่เป็นส าคัญเนื่องจากหากมีการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้ว 
บุคคลที่อาศัยในพื้นท่ีชุมชนนั้นเองท่ีจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามความเป็นจริง ส่วนชุมชน
เป็นการก าหนดเพ่ือให้บุคคลในชุมชนตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนผู้เป็น
เจ้าของ มิใช่เป็นสิทธิของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งในชุมชน ทั้งนี ้ในการก าหนดความหมายของชุมชนที่
จะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นในเชิงพ้ืนที่เป็นหลักก็จะเป็นการสอดคล้องกับค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ร.175/2554 ค าร้องที่ ร.863/2553 ที่วางหลักในเรื่องสิทธิชุมชนว่าบุคคลซึ่งมี
ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือประกอบอาชีพหรือกิจการอยู่ในบริเวณท่ีจะมีการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญ
อ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายจึงควรรับรองสิทธิให้
ชุมชนนั้นมีสิทธิในทางกฎหมายให้ชัดเจน 

 
6.2.3 สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.2.3.1 สิทธิในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
แม้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์จะไม่มีกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้โดยตรง

ก็ตาม แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เห็นควรให้ผู้เจ้าของภูมิปัญญาสามารถน าข้อมูลในภูมิปัญญาของ
ตนมาจดแจ้งสิทธิเพ่ือเพ่ือน าไปใช้เป็นหลักประกันในการต่อยอดทางธุรกิจหรือน ามาเป็นหลักประกัน
การขอเพ่ิมทุนเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น  

ดังนั้น เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่ามากมายและถือเป็นมรดกของประเทศ
ไทยที่สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจได้ ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาสามารถน า 
ภูมิปัญญามาจดแจ้งสิทธิเพื่อน ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ จึงควรก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการประเมินมูลค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจนเพ่ือให้การประเมินมีบรรทัดฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

6.2.3.2 สิทธิการโอนสิทธิ 
 เพ่ือเป็นการขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความข้อกฎหมายเรื่องสิทธิในการแสวงหา

ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เก่ียวกับเรื่องการโอนสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจาก
สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละชุมชนที่สืบทอดต่อกันมายังสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ด้วย จึงไม่สามารถ
โอนได้เพราะความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นการแสดงถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันซึ่งเป็น



115 
 

คุณลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชนนั้นเองซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับชุมชนอื่นจึงไม่สามารถโอนความเป็นเอกลักษณ์นั้นไปได้ จึงควร
ก าหนดให้ชัดเจนว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ 

อย่างไรก็ตามเม่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งแม้จะ
ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ด้วยการโอนสิทธิ เหมือนกับการโอนสิทธิในทรัพย์สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ก็ตาม แตชุ่มชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิก็สามารถหา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นได ้
ซึ่งหากกลุ่มบุคคลใดต้องการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการโดยการขออนุญาต
ใช้สิทธิจากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนเช่นการขออนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนๆ ไดเ้ช่นเดียวกัน 
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