ความรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถิน่
และรวมถึงงาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่มีอยูในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ภูมิปญญาฯ ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถิน่ เชน การผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิต
ผลิตภัณฑจากไม หิน โลหะ แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอืน่ ๆ
2. ภูมิปญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน เรื่องเลาพื้นบาน กวีนพิ นธ
พื้นบาน ปริศนา พื้นบาน เพลงพื้นบาน ดนตรีพื้นบาน การฟอนรําพืน้ บาน ละครพื้นบาน จิตกรรม
พื้นบาน ประติมากรรมพืน้ บาน หัตถกรรมพื้นบาน เครื่องแตงกายพืน้ บาน และสิ่งทอพื้นบาน
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทยที่ไดรับการจดแจงแลว
จะถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูล
สําหรับให ประชาชนผูสนใจไดคนหาขอมูล หรือติดตอกับผูแจงขอมูล เพื่อประโยชนในทางธุรกิจ
อันเปนการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาฯ
ใหมกี ารนําไปใชอยางเกิดประโยชนสูงสุดในเชิง
พาณิชย นอกจากนี้ ผูแจงขอมูลภูมิปญญาฯ อาจนําหนังสือรับรองทีท่ างกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
ออกใหไปแสดงตอธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ ที่เขารวมโครงการแปลงทรัพยสนิ ทางปญญา
ใหเปนทุนกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันใน
การชําระหนีก้ บั ธนาคารหรือสถาบันการเงินนัน้
1. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น
(1) ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถแบงเปน 3 หมวด ไดแก
- องคความรูของชุมชนทองถิน่ (Traditional Knowledge) หมายถึง องคความรู
วิธีการ ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรูท ี่เปนผลมาจากกิจกรรมทางปญญาในรูปแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนทองถิน่ มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุน อดีตสูรุนปจจุบัน ผานกาลเวลา เชน องค
ความรูเกีย่ วกับการทําไวนกระชายดํา การทํามีดอรัญญิก การทอผาไหม เปนตน
- การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน (Expression of Folklore) หมายถึง การ
แสดงออกซึ่งองคความรูและวัฒนธรรมประเพณีพนื้ บานที่แสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ซึ่งปรากฏหรือแสดงใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดงออกทางวาจา (เชน ตํานาน กวี
นิพนธ ปริศนา เรื่องเลา) การแสดงออกทางดนตรี (เชน เพลง ดนตรี) การแสดงออกทางกาย (เชน
การเตน การแสดงละคร พิธกี รรม) การแสดงออกในสิ่งที่จบั ตองได (เชน งานศิลปะ
รวมถึง ภาพวาด งานจิตกรรม) เปนตน
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- ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึง ทรัพยากร
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือสวนหนึง่ สวนใดของสิ่งมีชวี ิต หรือองคประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของ
ระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชนหรือคุณคาตามความเปนจริงและตามศักยภาพ เชน พืชสมุนไพรประจํา
ทองถิน่ ที่สามารถนํามาผลิตยารักษาโรคตาง ๆ ได เปนตน
(2) ในอดีตประเทศตาง ๆ มุงสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม ใหการคุมครองการสรางสรรค
ใหม และพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบัน กรมทรัพยสินทางปญญาเล็งเห็นวา องคความรูที่มีอยูเดิมมักถูกนําไปใชเปนพืน้ ฐานใน
การพัฒนาเทคโนโลยีชนั้ สูงอยูเสมอ และไทยเปนประเทศที่มีแหลงความรูดั้งเดิมอยูมาก อาทิ
ความรูดั้งเดิมเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใชรักษาโรค
การนวดเพื่อบําบัดความเจ็บปวย
ซึ่งมีใชใน
ชีวิตประจําวันในบางชุมชน ตลอดจนพันธุพ ืชดั้งเดิมที่พบในไทยและสามารถนําไปพัฒนาเกิดพันธุ
ใหม เปนตน จึงมีนโยบายทีจ่ ะหันมาใหความสําคัญกับการจัดระบบการคุมครองภูมิปญญาดั้งเดิม
ของไทยใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเสนอกฎหมายเพื่อการดังกลาวตอไป
2. กฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิน่ ของไทย
ในปจจุบันไทยไมมีกฎหมายเฉพาะที่คมุ ครองภูมิปญญาทองถิ่น
แตมีกฎหมายอยู
บางสวนที่เปนกฎหมายใกลเคียง สามารถนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองภูมิปญญา
ทองถิน่ บางสาขา ไดแก
(1) พ.ร.บ.คุมครองพันธุพ ืช พ.ศ. 2542 อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ใหการคุมครองพันธุพ ืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น พันธุพ ืชพืน้ เมืองทัว่ ไป และพันธุพ ืชใหม
(2) พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมปิ ญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ.
2542 อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ใหการคุมครองตํารับตํารายา สมุนไพร
แหลงอนุรกั ษสมุนไพร และภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนตน
ขณะนี้ หนวยงานทัง้ สองอยูระหวางจัดทํากลไกการคุมครองตามกฎหมายดังกลาว
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
(1) ภูมิปญญาของไทยถูกตางชาตินําไปใชประโยชนโดยไมไดขออนุญาต เชน มีการ
ลักลอบ นําเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อใชประโยชน หรือนําไปจดเปน
สิทธิบัตรในประเทศของตน
(2) ยังไมมีความตกลงระหวางประเทศทีว่ างมาตรฐานการคุม ครองภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ (พ.ร.บ.คุมครองพันธุพชื พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.
คุมครองและ
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สงเสริมภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2542) มีผลบังคับใชใน
ราชอาณาจักรเทานัน้ ไมสามารถตามไปดําเนินคดีกับตางชาติทนี่ ําของไทยไปได
(3) ฐานขอมูลภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของไทย กระจัดกระจายอยูท หี่ นวยงานตาง ๆ มีความ
ซ้ําซอน คาบเกี่ยว และอยูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนเอกสาร และเปนเพียงคําบอกเลาที่ไมมกี าร
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
(4) ยังไมมีหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในภาพรวม แตละ
หนวยงานดูแลเฉพาะเรื่องทีอ่ ยูในอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิปญญาทองถิ่นมีขอบเขตกวาง
และขอมูลแตละเรื่องเปนเรื่องเทคนิคเฉพาะดาน ตองใชผูที่มีความรูแ ละประสบการณสูงในการทํา
ความเขาใจและรวบรวมฐานขอมูล เมือ่ มีปญหาเกิดขึ้นมักประสบปญหาในการพิสูจนวาเปน
ภูมิปญญานัน้ ๆเปนของไทย มีหลักฐานความเปนมาอยางไร เปนตน
4. การดําเนินการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น
(1) ในขณะที่ยังไมมหี นวยงานทีก่ าํ กับดูแลเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในภาพรวม
เมื่อมีประเด็นปญหาเกิดขึ้น หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทั้งภาครัฐและเอกชนจะประสานงานแกไขปญหา
เปนกรณี ๆ อยางไรก็ดี ในปจจุบันมีการประสานงานกันอยางใกลชดิ มีการประชุมระหวาง
หนวยงานกันอยางตอเนื่อง
(2) ในชวง 10 ป ที่ผา นมา กรมทรัพยสนิ ทางปญญาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกับ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ผลักดันการเจรจาจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศดานการคุมครองภูมิ
ปญญาทองถิน่ ในเวทีตาง ๆ เชน องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO)
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) ตลอดจน
ในการเจรจาสองฝายกับประเทศคูคาตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมีพันธกรณีระหวางประเทศที่ชัดเจนให
ประเทศตาง ๆ ที่ใชประโยชนในภูมิปญญาของไทยรับรองสิทธิในภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของไทย
(3) เรียกรองใหประเทศที่ตองการใชภูมิปญญาของไทยมาทําสัญญา/ขออนุญาตจากไทย
กอน
(4) เฝาระวังไมใหมกี ารลักลอบนําออกไปนอกประเทศ ขอความรวมมือจากประเทศตาง ๆ
ในการติดตามผูลักลอบนําออกไปใชประโยชน
(5) ใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู เชน ใชกฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ในการคุมครองบางแงมุม เชน หามใชชื่อทางภูมิศาสตรของไทยไปเรียกสินคาที่ผลิต
จากประเทศอืน่ เปนตน แตกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรก็ยังไมสามารถคุมครองตัว
องคความรูท ี่ใชในการ
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ผลิตสินคาหรือบริการซึ่งเปนหัวใจของภูมปิ ญญาทองถิน่ ได
(6) กรมทรัพยสินทางปญญาไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กําหนด
ประเด็น ที่จะนําไปรางกฎหมายตามแนวโนมมาตรฐานการคุมครองทีอ่ ยูระหวางจัดทําภายใต
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน สมาคม ชมรมที่เปนเจาของหรือเกีย่ วของกับภูมปิ ญญาทองถิน่ สาขาตาง ๆ และมีแผน ที่
จะเสนอรางกฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิน่ ภายในป พ.ศ. 2550 เปนตน
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