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 ประเทศไทยตั้งอยู ่ในเขตร้อน

ใกล ้ เส ้นศูนย ์สูตร มี ระบบนิ เวศที่ 

หลากหลาย และมพีืน้ทีต่ดิต่อกบัภมูภิาค

อินเดีย-พม่า อินโดจีน และมาเลเซีย 

ทำาให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรวม 

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ ์และ

พันธุกรรม ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุกรมวิธาน 

และนักวิ จัยได ้สำ ารวจและประเมิน 

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

แล้วพบว ่า ประเทศไทยเป ็นแหล ่ง

อาศัยและแหล่งกำาเนิดของชนิดพันธุ ์

ที่พบเฉพาะในคาบสมุทรมลายูและ

ดินแดนอินโดจีน จึงมีการคาดการณ ์

ว่าประเทศไทยมีชนิดพันธุ ์สิ่งมีชีวิตถึง

ร้อยละ 10 ของชนิดพันธุ์ที่ถูกค้นพบ

แล้วทั่วโลก และยังมีชนิดพันธุ์ที่ไม่ถูก 

ค้นพบอกีเป็นจำานวนมาก ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำาคัญ 

ในการดำารงชวีติ ทำาให้มนษุย์มคีวามเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น และยังเป ็นกลจักรสำาคัญใน 

การศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม 

และผลติสนิค้าออกสูต่ลาด อันจะนำาไปสู่ 

ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม

 คุณค่าของความหลากหลายทาง

ชวีภาพจึงเป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ในระดบัระหว่าง

ประเทศและในประเทศ นานาชาติจึงมี 

ความพยายามที่จะสร้างหลักการเข้าถงึ 

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน 

ค�าน�า
ผลประโยชน์อย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีม 

โดยมุ่งเน้นให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมกลับคืนสู ่

แหล่งทรพัยากรเหล่านัน้ ซึง่คาดว่าจะทำาให้ 

ผู ้ ดู แ ล รั ก ษ าแล ะผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 

แหล่งทรัพยากร ตระหนักถึงคุณค่า 

ความหลากหลายทางชี วภาพและ 

พยายามที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนืต่อไป

 อย่างไรก็ตามหลักการเข ้าถึง 

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์อย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีม 

เป็นหลกัการใหม่ ทีม่ผีูเ้กีย่วข้องหลายฝ่าย  

ดงัน้ันความเข้าใจทีต่รงกนั การพจิารณาทีอ่ยู่ 

บนมาตรฐานเดียวกนั และการดำาเนนิงาน 

ท่ีสอดคล้องกัน จึงเป็นสิ่งจำาเป็นใน 

การขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานตามหลกัการ 

ดังกล่าว สำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จงึจดัทำาเอกสารเผยแพร่ เรือ่งการเข้าถงึ

และการแบ่งปันผลประโยชน์ฉบับนี้ขึ้น 

โดยมุ่งหวังให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 

ในหลกัการเข้าถงึทรพัยากรพนัธุกรรมและ

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 

และเท่าเทยีมมากยิง่ขึน้ และนำาหลกัการ 

ดังกล ่าวไปดำาเนินการในแนวทางที่

สอดคล้องกบัการดำาเนนิงานของประเทศ

และนานาชาติต่อไป



 “ทรัพยากรชีวภาพของโลกเป็น 

สิ่ งจ� า เป ็นในการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกจิของมนษุย์ ดงันัน้ประชาคมโลก  

จึงมีความตระหนักว่าความหลากหลาย

ทางชวีภาพเป็นขมุทรพัย์ของโลกทีม่มีลูค่า 

มหาศาลต่อชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต”

 “การอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะ

สนองความปรารถนาของประชาคมโลก

ที่ก�าลังทวีจ�านวนเพิ่มขึ้นทางด้านอาหาร 

สุขภาพและอื่นๆ ดังนั้นเจตนารมณ์ของ 

การเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ทัง้ทรพัยากรพนัธกุรรมและเทคโนโลยี

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง”

 อนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  การอนรุกัษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

  การใช้ประโยชน์องค์ประกอบ

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื และ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ในระดับนานาชาติ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

5

  การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียม หมายถึงโดย 

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

เหมาะสม การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

เกีย่วข้องอย่างเหมาะสม โดยคำานงึถงึสทิธิ

ท้ังหมดเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยี 

และโดยการสนบัสนนุทนุอย่างเหมาะสม



 วัตถุประสงค์ประการท่ีสามของ

อนสุญัญาฯ นำาไปสูม่าตรา 15 การเข้าถงึ 

ทรัพยากรพันธุกรรม และมาตราอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา 8 (เจ)  

มาตรา 16 17 18 19 (ย่อหน้า 1 และ 2) 

20 และ 21 โดยมาตราที่มีความสำาคัญ

มีดังนี้

	 มาตรา	15	การเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม	กำาหนดให้

  รั ฐ มี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไ ต ย เ ห นื อ

ทรัพยากรธรรมชาติของตน และต้อง

พยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อเอ้ืออำานวย

ในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ขัดแย้ง

ต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 

  กระบวนการเข้าถึงจะต้องอยู่

ภายใต้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(Prior Informed Consent: PIC)

  การเข้าถึงต้องเป็นไปตาม 

เ งื่ อน ไขที่ ไ ด ้ รั บการตกลงร ่ วมกั น  

(Mutually Agreed Terms: MAT) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่าง

ระหว่างสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง ทุกระบบนิเวศ ทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศ 

และให้หมายรวมถึงความแตกต่างภายในชนิด ระหว่างชนิด และความแตกต่าง

ของระบบนิเวศ 

 ทรพัยากรชวีภาพ หมายรวมถงึ ทรัพยากรพนัธุกรรม สิง่มีชีวติหรอืส่วนใด

ส่วนหนึง่ของสิง่มชีวีติ ประชากร หรอืองค์ประกอบทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติของระบบนเิวศ  

ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพต่อมนุษยชาติ

 สารพนัธกุรรม หมายถงึ สารใดๆ ของพชื สตัว์ จลุนิทรย์ีหรอืแหล่งก�าเนดิอืน่ๆ 

ซึ่งบรรจุหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดพันธุกรรม

 ทรพัยากรพนัธกุรรม หมายถงึ สารพันธกุรรมซึง่มีคณุค่าตามความเป็นจรงิ 

และตามศักยภาพ

 เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใดๆ ซึ่งใช้ระบบ

ชวีวทิยา ใช้ส่ิงมชีวิีตหรอืส่วนท่ีแยกออกจากสิง่มชีีวติ เพือ่ท�าให้หรอืเปลีย่นแปลง

ผลผลิตหรือกระบวนการส�าหรับการใช้ทางวิทยาศาสตร์
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  ป ร ะ เ ทศผู ้ ใ ห ้ ท รั พย าก ร

พันธุกรรม คือ ประเทศถิ่นกำาเนิดของ 

ทรัพยากรนั้ นหรือ ได ้ รั บทรัพยากร

พันธุกรรมนั้นมาโดยสอดคล ้องกับ 

อนุสัญญาฯ 

  ก า รดำ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ท า ง

วิ ทยาศาสตร ์ ท่ี ต ้ อ ง ใช ้ ท รั พยากร

พันธุกรรม ต ้องให ้ประเทศผู ้ ให ้ม ี

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ หากเป็นไปได้ให้

ทำาการวิจัยในประเทศผู้ให้ 

 มาตรา	 8	 การอนุรักษ์ในถิ่น	

ทีอ่ยู่อาศัยตามธรรมชาต	ิ(เจ)	สนับสนุน

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม 

ซึ่งผลประโยชน์เหล่าน้ันเกิดจากการใช้

ประโยชน์ความรู ้ ประดิษฐกรรมและ 

การถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ 

ท้องถิ่นซึ่งปรากฏในการดำารงชีวิตที่

สืบทอดมาตามประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื

 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีภาคี 194 ประเทศ  

มีเพียง 3 ประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้แก่ Andorra, Holy See, 

และ United States of America

 มาตรา	 16	 การเข ้าถึงและ	

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	

  ต้องดำาเนินการเอ้ืออำานวยให้

เกิดการเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวกับ

   การอนุรักษ ์และการใช ้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืน 

   การใช้ประโยชน์ทรพัยากร

พันธุกรรม และ

  เทคโนโลยีที่กล่าวถึงต้องไม่

เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสิ่ง

แวดล้อม 

  กรณีการเข้าถึงและถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่ประเทศกำาลังพัฒนาจะ

ต้องอยู ่ภายใต้เงื่อนไขท่ียุติธรรมและ 

เป็นที่พึงพอใจที่สุด โดยสอดคล้องกับ

กลไกทางการเงินในมาตรา 20 และ 21 

  กรณี เทคโนโลยีชี วภาพที่

อยู ่ภายใต้การคุ ้มครองของสิทธิบัตร

และสิทธิทรัพย ์สินทางป ัญญาอื่นๆ  

การเข้าถงึและการถ่ายทอดเทคโนโลยนีัน้ 

จักต้องอยู ่ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งเป ็นที่

ยอมรับและสอดคล้องกับการคุ้มครอง

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
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แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

 “แนวทางบอนน์ไม่มผีลผกูพนัตาม

กฎหมาย แต่เนือ่งจากได้รบัการรบัรองจาก

ประเทศต่างๆ ทัว่โลกกว่า 180 ประเทศ 

ท�าให้แนวทางบอนน์ มีบทบาทหน้าที่

ชดัเจน และเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์แสดง

เจตจ�านงของประชาคมโลกที่จะแก้ไข

ประเด็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ 

การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งจ�าเป็นต้อง

อาศัยความประนีประนอม และสร้าง

ความสมดุลให้เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน ์

ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

 ถึ งแม ้ ว ่ าอนุสัญญาว ่ าด ้ วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับ

การรับรองในปี ค.ศ. 1992 และมีผล 

บังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 แต่การ

ดำาเนินงานของอนสุญัญาฯ เพือ่ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการแบ่งปันผลประโยชน์นัน้ 

เร่ิมข้ึนอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1999 

และในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้มี 

การประชมุระหว่างรฐับาล ณ นครบอนน์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดทำา 

ร ่างแนวทางสำาหรับการเข ้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งหลังจาก

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบางประเด็น  

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมยัที ่6 ณ กรงุเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ได้ให้ 
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การรับรองร่างแนวทางฉบับดังกล่าว  

ภายใต ้ชื่อ “แนวทางบอนน์ว ่าด ้วย 

การเข ้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใช้

ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ

เท่าเทียม”

 แนวทางฉบับน้ีมี จุดมุ ่ งหมาย

เพื่อเป ็นแนวทางให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

รัฐบาล และผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

จัดทำากลยุทธ์การเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากทรพัยากรพนัธกุรรม และ

จำาแนกระบขุัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการ 

ย่ื นขอเข ้ าถึ งทรัพยากรพันธุ กรรม 

และแบ่งปันผลประโยชน์ นอกจากนี ้

แนวทางบอนน์ ยังสามารถช่วยในการ

จัดทำามาตรการทางกฎหมาย การบริหาร

จัดการ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช ่วยในการจัดทำาการเจรจาต ่อรอง 

ในข ้อตกลงสำาหรับการเข ้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ และช่วยในการจดั

โปรแกรมสำาหรบัการเสริมสร้างสมรรถนะ 

เพือ่ให้หลักประกนัว่าประเทศกำาลงัพฒันา

อยู่ในสถานะที่สามารถดำาเนินงานตาม 

แนวทางบอนน ์ และตอบสนองต ่อ

ข้อกำาหนดของอนุสัญญาฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิผล

 การประชุมสุดยอดว ่ าด ้ วย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on 

Sustainable Development : WSSD) 

ซึง่มขีึน้ ณ นครโจฮนัเนสเบร์ิก สาธารณรฐั 

แอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ. 2002 ได้เรียกร้อง 

ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำาการเจรจา 

ต่อรองในการจัดทำาระบอบระหว ่าง

ประเทศ เพื่อส ่งเสริมและคุ ้มครอง 

การแบ ่งป ันผลประโยชน ์ที่ เกิดจาก 

การใช้ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างยตุธิรรม

และเท่าเทียม โดยแนวทางบอนน์จะ

เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำาเนินงาน

ท่ีจะพัฒนาขึ้น และเป็นหนึ่งในคู ่มือ

สำาหรับการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ  

และการคุม้ครองธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

เพื่อการดำารงอยู่อย่างยั่งยืนของสังคม

มนุษย์
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พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

 “พธิสีารนาโงยาฯ สร้างข้อก�าหนด 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม สร้างเงื่อนไข

ที่คาดเดาได้มากยิ่งขึ้นส�าหรับการเข้าถึง 

ทรพัยากรพนัธกุรรม ซึง่จะเกือ้กลูต่อการให้ 

หลกัประกนัว่ามกีารแบ่งปันผลประโยชน์

เกิดขึ้น เมื่อทรัพยากรพันธุกรรมออกไป

จากภาคีผู้ให้”

 การประชุมสุดยอดว ่ าด ้วย 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื (World Summit on 

Sustainable Development เดอืนกนัยายน 

ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮนัเนสเบร์ิก) เรยีกร้อง 

ให้มีการเจรจาต่อรองระบอบระหว่าง

ประเทศ ภายใต้กรอบงานอนสุญัญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ส่งเสรมิ 

และ เฝ ้ า ร ะ วั ง รั ก ษ าก า รแบ ่ ง ป ั น 

ผลประโยชน์อย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีม 

ที่ได ้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้สนองต่อ 

ข้อเรยีกร้องดังกล่าว ในการประชุมสมัยท่ี 7 

ปี ค.ศ. 2004 โดยมอบหมายให้คณะทำางาน 

เฉพาะกิ จ ว ่ าด ้ วยการ เข ้ าถึ งและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ ขยายรายละเอียด 

และเจรจาต ่อรองเพื่อจัดทำาระบอบ

ระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการเข ้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ เพือ่ดำาเนนิงานตามมาตรา 15 

(การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม) และ 

มาตรา 8 (เจ) (ความรู้ตามธรรมเนียม

ประเพณี) และวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อ

ของอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิผล
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	 หลังจากท่ีมกีารเจรจาต่อรองถงึ	6	ปี 

พิธีสารนาโงยาว ่ าด ้ วยการเข ้ าถึ ง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

ภายใต้อนุสัญญาฯ	 ได้รับการรับรอง	 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	

สมัยที	่10	เม่ือวนัที	่29	ตลุาคม	ค.ศ.	2010 

ณ	เมืองนาโงยา	ประเทศญี่ปุ่น	

	 พธิสีารนาโงยาฯ	เป็นความก้าวหน้า

ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค  ์

ข้อที	่3	ของอนสุญัญาฯ	อย่างมนัียส�าคัญ 

โดยได้วางพืน้ฐานทีแ่ขง็แรงเพือ่ความมัน่คง 

แน่นอนทางกฎหมายและความโปร่งใส

มากขึ้นส�าหรับผู ้ให้และผู้ใช้ทรัพยากร

พันธุกรรม	 โดยเฉพาะพันธกรณีท่ีช่วย 

สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย

ภายในประเทศหรือข้อก�าหนดที่ควบคุม

ของภาคีผู ้ ให ้ทรัพยากรพันธุกรรม

และพันธกรณีเรื่องสัญญาที่สะท ้อน

อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

นอกจากนี	้บทบญัญตัขิองพธิสีารนาโงยาฯ 

ยังมีเรือ่งการเข้าถงึความรูต้ามธรรมเนยีม 

ประเพณีที่ถือครองโดยชุมชนพ้ืนเมือง 

และชมุชนท้องถ่ิน	เมือ่ความรูน้ั้นเกีย่วเน่ือง 

กับทรพัยากรพนัธกุรรม	 ซึง่จะเสรมิสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้ชุมชนสามารถหา 

ผลประโยชน์จากการใช้ความรู	้นวตักรรม	

และวิถีปฏิบัติของตน

	 ภาคีผู ้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม

เหล่านั้น	 นั่นคือ	 ประเทศถิ่นก�าเนิด

ของทรัพยากรเหล ่านั่นหรือภาคีที ่

ได้รบัทรพัยากรพนัธกุรรมตามอนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
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	 พิธีสารนาโงยาฯ	 มีวัตถุประสงค์

ตามวตัถปุระสงค์ข้อที	่3	ของอนสุญัญาฯ 

คือ	 การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จาก 

การใช้ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างยตุธิรรม

และเท่าเทียม	 โดยการเข้าถึงทรัพยากร 

พันธุกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม	 โดยค�านึงถึง

สิทธิเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยีนั้น 

และโดยการสนับสนุนทุนที่เหมาะสม 

ดั ง นั้ น จึ ง เ กื้ อ กู ล ต ่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ  ์

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ 

ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน



 ขอบเขตการดำาเนินงาน

  ทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้

ขอบเขตมาตรา 15 ของอนุสญัญาฯ และ

ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

เหล่านั้น 

  พิธีสารนาโงยาฯ จักต้องใช้ 

กับความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมภายใน 

ขอบเขตของอนสุญัญาฯ และผลประโยชน์ 

ที่เกิดจากการใช้ความรู้เหล่านั้น

 พธีิสารนาโงยาฯ นำาหลกัการเข้าถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการบริหารจัดการการเข้าถึง 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้

แนวทางบอนน์มาดำาเนินการ โดยมีสาระ

สำาคัญดังนี้

  แต ่ละภาคีจักต ้องดำาเนิน

มาตรการทางกฎหมาย การบริหาร และ

นโยบายที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และได้สัดส่วน เพื่อให้การใช้ประโยชน์

ทรัพยากรพนัธุกรรมอยูภ่ายใต้อำานาจศาล 

(มาตรา 5 6 7 15 16 และ 18)

 “การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม” 

หมายถึง ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบทางพนัธกุรรม และ/หรอื

ทางชีวเคมีของทรัพยากรพันธุกรรม  

รวมถึงผ่านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

ดังให้ความหมายไว้ในมาตรา 2 ของ 

อนุสัญญาฯ

 “เทคโนโลยีชีวภาพ” ดังค�า 

จ� ากัดความตามมาตรา 2 ของ 
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อนุสัญญาฯ หมายถึง การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีใดๆ ท่ีใช้ระบบทางชีวภาพ 

สิ่งมีชีวิต หรือ อนุพันธ์สืบเนื่อง เพื่อท�า

หรือดัดแปลงผลผลิตหรือกระบวนการ

ส�าหรับการใช้โดยเฉพาะ

 “อนพุนัธ์” หมายถงึ สารชีวเคมทีี่ 

ปรากฏขึน้ตามธรรมชาติ อันเป็นผลมาจาก 

การแสดงออกของพันธุกรรม หรือ 

กระบวนการเมตาบอลิซึมของทรัพยากร

ชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม แม้ว่า

จะไม่บรรจุหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ใน 

การสืบทอดพันธุกรรม



 	ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎหม า ย	 

การบรหิาร	และนโยบาย	จะต้องประกอบด้วย 

การให้การเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(Prior Informed Consent: PIC) 

และการจัดท�าเงื่อนไขท่ีได้รับการตกลง

ร่วมกัน	 (Mutually	 Agreed	 Terms:	

MAT)	 เท่าที่กฎหมายหรือข้อก�าหนด 

ทีค่วบคมุในเรือ่งการเข้าถงึและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์	 ภายในประเทศผู ้ ให ้

ทรัพยากรพันธุกรรม	(มาตรา	5	6	7	15	

16	และ	18)

 	ผลประโยชน ์ที่ ได ้จากการ

ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ตาม

ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากร

เหล่านัน้	ตลอดจนการน�าไปใช้และการท�า 

เพื่อการพาณิชย์จักต้องถูกแบ่งปันใน

วิถีทางที่ยุติธรรมและเท่าเทียมแก่ภาคี 

ผู ้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู ้ 

เหล่านัน้	 และการแบ่งปันผลประโยชน์นัน้

จกัต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการตกลง 

ร่วมกนั	(มาตรา	5	6	7	15	16	และ	18)

 	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 

แต่ละภาค	ีจักต้องด�าเนนิมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม	

(มาตรา	17)	โดยมสีาระส�าคัญดงัน้ี

  	การจัดท�า

   	ศูนย ์ข ้อมูลข ่ าวสาร 

การเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน ์
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(Access	and	Benefit-Sharing	Clearing- 

House:	ABS-CH)

   	เอกสารรบัรองการปฏบิตัิ 

ตามท่ีได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ 

(Internationally	Recognized	Certificate 

of	Compliance:	IRCC)

  	การแต่งตั้ง

   	จดุตรวจสอบ	เพือ่รวบรวม

ข้อมลูในทกุขัน้ตอนของการวจิยั	 การพฒันา 

นวัตกรรม	 ก่อนการท�าเพื่อการพาณิชย ์

หรอืขณะการท�าเพือ่การพาณชิย์

 	แต่ละภาคจัีกต้องแต่งตัง้	(มาตรา	13)

  	หน่วยประสานงานกลาง 

แห่งชาติ	 (National	 Focal	 Point:	

NFP)	 เพื่ อติดต ่อประสานงานกับ 

ส�านักเลขาธิการพิธีสารนาโงยาฯ

  	หน่วยงานระดับชาติที่ได้

รับมอบอ�านาจ	 (Competent	 National	

Authorities:	 CNA)	 หนึ่งหรือมากกว่า

หนึ่งหน่วยงาน	 เพื่อรับผิดชอบการให้

อนุญาตเข้าถึง	 หรือออกหลักฐานเป็น

ลายลักษณ์อักษรว่าได้ด�าเนินการตาม 

ข้อก�าหนดการเข้าถึงแล้ว

 	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

เป็นส่วนหนึง่ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารภายใต้มาตรา	 18	 วรรค	 3	 ของ 

อนสุญัญาฯ	(มาตรา	14)



กลไกการด�าเนนิงานตามพธิสีารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถงึ 

ทรพัยากรพนัธกุรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ทีไ่ด้จาก 

การใช้ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีม 
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มาตรการทางดานกฎหมาย นโยบาย การบริหาร

ผูขอใชทรัพยากรพันธุกรรม

หนวยงานระดับชาติที่ ไดรับมอบอำนาจ
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชน

จุดตรวจสอบ หนวยประสานงาน

กลางแหงชาติ

สำนักงาน

เลขาธิการ

พิธีสารนาโงยาฯ

สนับสนุนการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของพิธีสารนาโงยาฯ

และดำเนินการในกรณีไมปฏิบัติตาม

ภาคีพิธีสารนาโงยาฯ

ใหความเห็นชอบที่ ไดแจงลวงหนา/

ใหอนุญาตตามเง�อนไข

ที่ ไดตกลงรวมกัน

แสดงหลักฐานการปฏิบัติ

ตามที่ประเทศผูใหทรัพยากรพันธุกรรม

กำหนด (ใบรับรองการปฏิบัติ

ตามที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ)

ยืนยันคำขอใชทรัพยากร ใบรับรองการปฏิบัติตามที่ยอมรับ

ในระดับระหวางประเทศ

จัดทำเง�อนไขที่ ไดรับการตกลงรวมกัน

  แต ่ละภาคีจักต ้องดำาเ นิน

มาตรการเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก

และสมรรถนะ (มาตรา 21 และ 22)

  ส มั ช ช า ภ า คี อ นุ สั ญญา ฯ 

ทำาหน้าท่ีเป็นสมัชชาภาคีพธิสีารนาโงยาฯ 

จักต้องพิจารณาและเห็นชอบระเบียบ

วิธีการให้ความร่วมมือและกลไกระดับ

สถาบัน เพื่อส ่งเสริมการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของพิธีสารนาโงยาฯ และ

เพือ่แก้ไขกรณไีม่ปฏบิตัติาม (มาตรา 30)



การเข้าถงึทรพัยากรพนัธกุรรม ทรพัยากรชีวภาพ  
และความรูต้ามธรรมเนียมประเพณ ีทีอ่ยู่ภายใต้สทิธอิธปิไตย 

ของประเทศไทย และการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่ได้จากการใช้ทรพัยากรและความรูเ้หล่านัน้

 ครอบคลุมพันธุ ์พืช เห็ด และ

สาหร่าย โดยมีข้อกำาหนดในการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พืชป่า และ 

พืชพื้นเมืองทั่วไป โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

 มาตรา	52 ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือ

รวบรวมพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไป พนัธุพ์ชืป่า 

หรือ ส ่วนหนึ่งส ่วนใดของพันธุ ์ พืช 

ดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 

ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทาง 

การค้า จะต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงาน

เจ ้าหน้าที่ และทำาข ้อตกลงแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ โดยให้นำาเงินรายได้ตาม 

ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้า

กองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ำาหนดใน 

กฎกระทรวง 

	 มาตรา	53 ผู ้ใดศกึษา วจิยั ทดลอง 

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ ์พืชดังกล่าว  

ทีมิ่ได้มีวตัถุประสงค์ทางการค้า ให้ปฏบัิติ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
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 พันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะ

ชุมชนใดชุมชนหนึ่งในราชอาณาจักร

และไม่เคยจดทะบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหม่ 

ซึง่ได้จดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืพืน้เมอืง

เฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

 พันธุ ์พืชป่า หมายความว่า 

พันธุ ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู ่ในประเทศ

ตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้น�ามา

ใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

 พั น ธุ ์ พื ช พื้ น เ มื อ ง ทั่ ว ไ ป 

หมายความว่า พนัธุพ์ชืทีก่�าเนดิภายใน

ประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มี

การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และ

ให้หมายรวมถงึพนัธุพ์ชืทีไ่ม่ใช่พนัธุพ์ชื

ใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือ

พันธุ์พืชป่า

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542



	 ครอบคลุมภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย ตำารับยา ตำาราการแพทย  ์

แผนไทย สมุนไพร รวมถึงถิ่นกำาเนิด

สมุนไพร โดยมีข้อกำาหนดในประเด็น 

การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช  ้

ตำารับยาแผนไทยของชาติ ดังนี้

	 มาตรา	 19 ผู ้ ใดประสงค์จะ

นำาตำารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้น

ทะเบียนตำารับยาและขออนุญาตผลิตยา 

ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือนำาไปทำาการ

ศึกษาวิ จัยเพื่ อปรับปรุงหรือพัฒนา

เป็นตำารับยาใหม่เพื่อประโยชน์ในทาง 

การค้า หรือประสงค์จะทำาการศึกษาวิจัย

ตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อ

ปรับปรุงหรือพฒันาภมูปัิญญาการแพทย์

แผนไทยขึ้นใหม่ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

ในทางการค้า ให้ยื่นคำาขอรับอนุญาตใช ้

ประโยชน์ และชำาระค ่าธรรมเนียม  

รวมทัง้ค่าตอบแทนสำาหรบัการใช้ประโยชน์ 

ดังกล่าวต่อผู้อนุญาต 

 การขอรับอนญุาตและการอนญุาต 

ข้อจำากัดสิทธิและค่าตอบแทน ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่

กำาหนดในกฎกระทรวง

 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

หมายถึง พื้นความรู ้ความสามารถ 

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

 ต�ารับยา หมายถึง สูตรซึ่งระบุ

กรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบ 

สิ่งปรุง ท่ีมียาแผนไทยรวมอยู ่ด ้วย 

ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 
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พระราชบัญญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์ 

แผนไทย พ.ศ. 2542



 “โดยที่เป็นการสมควรก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข ้าถึง 

ทรั พย าก รชี ว ภ าพและก า ร ได ้ รั บ 

ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร

ชีวภาพให้เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน 

และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด ้วย 

ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2535 

เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องยดึถอื

ปฏิบัติหรือออกกฎหมายล�าดับรองเพ่ือ 

อนุวัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้”

 “อาศยัอ�านาจตามความในข้อ 9 (4) 

แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

( ก อ ช . )  โ ด ยค ว า ม เ ห็ น ช อบขอ ง 

คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ กอช.”

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์

และวธิกีารในการเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการได้รบั

ประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554
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 คณะทำางานการเข ้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ (นายวิชา  

ธิติประเสริฐ เป็นประธาน) ให้ยึดถือ

หลักการในการยกร่างระเบียบดังนี้

 “ต้องนำาหลักการของอนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมทั้งปัญหาและช่องว่างที่เกี่ยวกับ 

การเข ้ าถึงทรัพยากรชีวภาพและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ภายใน 

ประเทศมาเป็นพื้นฐานในการกำาหนด

กรอบกติกาแบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให ้หน ่วยงานของรัฐ 

นำาหลักการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

ไปกำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของตนได้อย่างชัดเจนและ 

รัดกุมมากยิ่งขึ้น 



	 ต้องปิดช่องว่างทรพัยากรชวีภาพ 

ที่ ยังไม ่ มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ดูแล	 เช่น	 ทรัพยากรสัตว์	 จุลินทรีย์	 

หรือส่วนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	

	 ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาทับซ้อน 

ต่อกฎหมายและระเบยีบอืน่ทีม่อียูก่่อน”
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ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

ว ่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชีวภาพ	 

พ.ศ.	2554	(ระเบียบ	กอช.)	

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด

พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวงกฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวง

กฎหมายลำดับรองอ�นๆกฎหมายลำดับรองอ�นๆ

	 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะรฐัมนตรี	อาศัยอ�านาจตามความ

ในมาตรา	 11	 (8)	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534 

วางระ เบี ยบส� า นั กนายกรั ฐมนตร ี

ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2543	 ซึ่งให้อ�านาจคณะกรรมการ

อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพแห่งชาต	ิ(กอช.)	ออกระเบียบ

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

	 ดังนั้น	 ระเบียบ	 กอช.	 จึงไม่ขัด 

หรือแย้งกับกฎหมายที่มีล�าดับชั้นสูงกว่า	



กลไกการด�าเนินงาน

ตามระเบยีบคณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวธิกีารในการเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554
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รับคำขอรับหนังสืออนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

พรอมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ กอช. กำหนด (ขอ 4)

รับคำขอรับหนังสืออนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

พรอมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ กอช. กำหนด (ขอ 4)

พิจารณาคำขอภายใน 90 วัน (ขอ 7) พิจารณาคำขอภายใน 90 วัน (ขอ 7) 

เห็นควรอนุญาต (ขอ 8)เห็นควรอนุญาต (ขอ 8)

ผูย�นคำขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหสงแผนงาน

โครงการฯ ฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน (ขอ 8)

ผูย�นคำขอเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหสงแผนงาน

โครงการฯ ฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน (ขอ 8)

จัดทำขอตกลง (ขอ 8) โดยอาจพิจารณา

 • ไมตองจัดทำขอตกลง (ขอ 9)

 • ขอตกลงที่ ไมมีวัตถุประสงคเพ�อการพาณิชย (ขอ 12) 

 • ขอตกลงที่มีวัตถุประสงคเพ�อการพาณิชย (ขอ 13) 

จัดทำขอตกลง (ขอ 8) โดยอาจพิจารณา

 • ไมตองจัดทำขอตกลง (ขอ 9)

 • ขอตกลงที่ ไมมีวัตถุประสงคเพ�อการพาณิชย (ขอ 12) 

 • ขอตกลงที่มีวัตถุประสงคเพ�อการพาณิชย (ขอ 13) 

ออกหนังสืออนุญาต ตามแบบที่ กอช.กำหนด (ขอ 8)ออกหนังสืออนุญาต ตามแบบที่ กอช.กำหนด (ขอ 8)

ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล และรายงานผล

ตอ คณะกรรมการฯ (ขอ 14 และ 15)

ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล และรายงานผล

ตอ คณะกรรมการฯ (ขอ 14 และ 15)

แจง

ย�นคำขอ

เขาถึง

ทรัพยากร

ชีวภาพ 

องคการปกครอง

สวนทองถิ่น

ใหความเห็น

(ขอ 6)



คณุคอืใคร? ในการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์

คุณอาจเป็นได้ทั้ง

ผู้ให้และผู้ใช้

ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์

ผู้ให้

ผู้ใช้

    ผูต้้องการทรพัยากรพันธกุรรม ทรพัยากรชวีภาพ และ/หรอืความรูต้ามธรรมเนยีม 

 ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัยพัฒนา 

 ปรับปรุงพันธุ์ สร้างนวัตกรรม ผลิต และ/หรือจำาหน่าย ฯลฯ
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   ผู้มีอำานาจตามกฎหมายในการดูแลทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากร 

 ชีวภาพ และความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี

   ผู้ที่ครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรู้ 

 ตามธรรมเนียมประเพณี 
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ผู้ให้ ควรท�ำอย่ำงไร?

 1.	ผู้ให้ควรพิจารณาว่าทรัพยากรพันธุกรรม	 ทรัพยากรชีวภาพ	 และความรู้

ตามธรรมเนียมประเพณี	 ในความครอบครอง	 มีกฎหมายดูแลอยู่ก่อนแล้วหรือไม ่

โดยเฉพาะทรัพยากรและความรู ้เหล่านั้นเป็น	 พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พืชป่า  

พชืพืน้เมืองทัว่ไป	 ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542  

หรือไม่	 และเป็นต�ารับยาแผนไทยของชาติ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542	หรือไม่

 ใช่	ทรัพยากรและความรู้เหล่านั้นได้รับการดูแลโดยกฎหมายดังกล่าว	

....................................................................................................................................พิจารณาตาม	ข้อ	2	

 ไม่ใช่	ทรัพยากรและความรู้เหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลโดยกฎหมายดังกล่าว

....................................................................................................................................พิจารณาตาม	ข้อ	3	

	 2.	ถ้าทรัพยากรและความรูท้ีอ่ยูใ่นความครอบครองเป็น พชืพืน้เมืองเฉพาะถิน่ 

พืชป่า พืชพื้นเมืองทั่วไป	 หรือต�ารับยาแผนไทยของชาติ การเข้าถึงจะต้อง 

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานและองค์กรดังต่อไปนี้:

 กรมวิชาการเกษตร	ในกรณีการเข้าถึง	พืชป่า	พืชพื้นเมืองทั่วไป	(ตามมาตรา	52	และ	

53	ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542)	

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร	 หรือสหกรณ์ ที่ได้รับหนังสือส�าคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 ในกรณีการเข้าถึง	 พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

(ตามมาตรา	48	ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช	พ.ศ.	2542)	

 กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก	หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจจาก

กระทรวงสาธารณสขุในกรณกีารเข้าถงึ	ต�ารบัยาแผนไทยของชาต	ิ(ตามมาตรา	19	พระราชบญัญตัิ 

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2542)

	 3.	ถ้าทรัพยากรหรอืความรูท่ี้อยูใ่นความครอบครอง	ไม่ได้อยูภ่ายใต้พระราชบญัญตัิ 

คุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542	และ	พระราชบญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542	ให้พิจารณาว่า	ผู้ให้อยู่ในสถานะใด	ดังต่อไปนี้

 หน่วยงานของรัฐ	.....................................................................................พิจารณาตาม	ข้อ	4

 หน่วยงานเอกชน ....................................................................................พิจารณาตาม	ข้อ	5

 บุคคลทั่วไป	...............................................................................................พิจารณาตาม	ข้อ	6



	 4.	หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาจัดท�ากลไกการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์ทรัพยากรพันธุกรรม	 ทรัพยากรชีวภาพ	 และความรู ้ตาม

ธรรมเนียมประเพณี	 ท่ีอยู่ในความครอบครอง	 ซึ่งกลไกดังกล่าวต้องสอดคล้อง

กับระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแห่งชาติว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข ้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

(ระเบียบ กอช.)	และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น	การจัดท�ากลไกการเข้าถึง

และการแบ่งปันผลประโยชน์สามารถด�าเนินการโดยอาศัยพื้นฐานดังต่อไปนี้
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	 ตรวจสอบกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรชวีภาพและความรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีม่อียู	่

เพื่อหาความไม่สอดคล้องระหว่างกฎหมายและระเบียบ	กอช.	และเพื่อหาส่วนที่กฎหมายยังขาด

เกี่ยวกับการด�าเนินงานเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์	ตามระเบียบ	กอช.

	 	 ถ้ากฎหมายหรือระเบียบมีข้อก�าหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบ	กอช.		และมีล�าดับทาง

กฎหมายที่สูงกว่าระเบียบ	กอช.

...................ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเหล่านั้น

	 	 ถ้ากฎหมายหรือระเบียบไม่ระบุประเด็นการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่

สอดคล้องกับระเบียบ	กอช.

....................ให้หน่วยงานของรฐัใช้ระเบยีบ	กอช.เตมิเตม็ช่องว่างของกฏหมายหรอืระเบยีบเหล่านัน้		

	 	 หน่วยงานของรัฐในสถานการณ์นี้	 ส่วนใหญ่ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย	 ตามระเบียบ	 กอช.	 ตัวอย่างเช่น	 กฎหมายที่มีอยู่อาจมีข้อก�าหนดเฉพาะเรื่องการ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ	 แต่ไม่มีเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์	 ดังนั้น	 หน่วยงานของรัฐจะต้อง 

ใช้การแบ่งปันผลประโยชน์ของระเบียบ	กอช.	เพื่อเติมเต็มช่องว่าง

	 	 ถ้าทรพัยากรชวีภาพและความรู้ตามธรรมเนียมประเพณทีีห่น่วยงานของรฐัครอบครองอยู่ 

ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดูแล

...................ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ากลไกเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ	กอช.

	 	 หน่วยงานของรฐัในสถานการณ์นีถ้กูจดัให้เป็นหน่วยงานของรฐัทีค่รอบครองทรพัยากร

ชีวภาพตามระเบียบ	กอช.	

	 หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่ห้อนญุาตให้เข้าถงึจะต้องแจ้งข้อมลูข่าวสารต่อคณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (กอช.)	 ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ระเบียบ	กอช.
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	 5.	 บริษัทหรือหน่วยงานเอกชนท่ีครอบครองทรัพยากรชีวภาพและความรู ้

ตามธรรมเนียมประเพณีต ้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข ้อง 

เม่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์และถ้าทรพัยากรและ

ความรู้เหล่านั้นไม่ได้ถูกดูแลโดยกฎหมายหรือระเบียบฉบับใด	

...................................................บรษิทัหรอืหน่วยงานเหล่านัน้ควรด�าเนนิการตามระเบยีบ	กอช.

	 6.	 บุคคลทั่วไป	 ไม่ได้รับมอบอ�านาจในการให้อนุญาตเข้าถึง	 ทรัพยากร

พันธุกรรม	 ทรัพยากรชีวภาพ	 และความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี	 บุคคลเหล่านั้น

ต้องพิจารณาด�าเนินการดังนี้

  ผู้ที่ท�างานหรือด�าเนินงานใดๆ ในภาครัฐ 

..........................................................ปฏบิตัติามมาตรการทางกฎหมาย	การบรหิาร	และนโยบายของ 

	 	 	 	 	 	 	 หน่วยงานภาครัฐ	

 ผู้ที่ท�างานในภาคเอกชน

..................................................ต้องปฏิบัติตามมาตรการของประเทศไทยและนโยบายของ 

	 	 	 	 	 	 		บริษัทหรือหน่วยงานภาคเอกชน

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	

ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นของรัฐ	บรรดาที่มีการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

  “หน่วยงานของรฐัท่ีมอี�านาจตามกฎหมาย”	หมายความว่า	หน่วยงานของรฐั

ทีม่อี�านาจตามกฎหมายว่าด้วยพนัธุพื์ช	กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพนัธ์ุพชื	กฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้	กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาต	ิกฎหมายว่าด้วยเชือ้โรคและพษิจากสตัว์	

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	หรือกฎหมายอื่นตามที่	กอช.ก�าหนด

 “หน่วยงานของรฐัท่ีครอบครองทรพัยากรชวีภาพ”	หมายความว่า	หน่วยงาน

ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ศึกษา	หรือวิจัย	หรือเผยแพร่	หรือครอบครอง	หรือจ�าหน่าย	

ทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย



กรณีตัวอย่ำง : การจัดท�ามาตรการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐ

แนวทางในการขออนญุาตและกระบวนการให้

อนญุาตเพือ่การศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการ 

ในพื้นที่อนุรักษ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	

และพันธุพ์ชื	มีภารกจิส�าคัญในการสงวน	

คุ้มครอง	และดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ ์

ทั่ วประเทศ	 ซึ่ งจัดว ่ า เป ็น พ้ืนที่ ท่ีม ี

ความส�าคัญอย่างมาก	 เนื่องจากเป็น

แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า

เขตร้อนชื้นที่ส�าคัญของโลก	รวมถึงเป็น

แหล่งนนัทนาการ	ศกึษา	ค้นคว้า	และวจิยั

ทางวชิาการ	

	 ปัจจุบัน	ได้มีนักวิจัยชาวไทยและ

ชาวต่างชาติจ�านวนมาก	 ให้ความสนใจ	

เข้ามาขออนุญาตศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์	ดังนั้น	เพื่อให้การบริหารจัดการ

งานด้านวิชาการ	 และการพิจารณา 

การอนุญาตศึกษาวิ จัยทางวิชาการ

ในพื้นที่ป ่าอนุรักษ์	 เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	 ภายใต้กฎและระเบียบต่างๆ	

ที่เก่ียวข้อง	 และสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร ์การวิ จั ยของชาต	ิ 

กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	 

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

โครงการศกึษาวจิยัทางวชิาการในพืน้ทีป่่า

อนุรักษ์	(ศวป.)	เพื่อพิจารณาในประเด็น

ทางวิชาการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

โครงการวิจัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์	 รวมท้ัง 

จัดเตรียมแนวทางและกระบวนการ 

ในการด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยในพื้นที่

อนรุกัษ์	แนวทางและกระบวนการเหล่านี้ 

ประกอบด ้วยการขอเข ้าศึกษาวิจัย 

ในพ้ืนที่อนุรักษ ์และเงื่อนไขที่ ได ้รับ 

การตกลงร่วมกัน

	 แม้ว่าแนวทางและกระบวนการ 

ดังกล ่าวจะไม ่ได ้ เป ็นมาตรการทาง

กฎหมาย	 แต่ได้จดัท�าขึน้ให้สอดคล้องกบั	 

พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	2504	

พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	 2535	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย 

การปฏบิตักิารของพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นเขต

รกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535	และฉบับท่ี	2 

พ.ศ.	 2537	 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่



 พ้ืนท่ีอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนท่ีภายใต้

การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ ์

สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

25

ในเขตห ้ามล ่าสัตว ์ป ่า พ.ศ. 2538  

ระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และ

พันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า  

เก็บหรือทำาอันตรายแก่รังของสัตว์ป ่า  

ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า เพ่ือการศกึษาหรอื

วจิยัทางวชิาการ พ.ศ. 2546 ระเบียบ 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื 

ว ่าด ้วยการปฏิ บัติการของพนักงาน

เจ ้ าหน ้ าที่ ใน เขตอุทยานแห ่ งชาต ิ

พ.ศ. 2549 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว ์ป ่ า  และพันธุ ์ พื ชว ่ าด ้ วยการ

เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการ

อนุญาตให้นักวิจัยชาวตา่งประเทศเข้ามา 

ทำาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการได้รบั

ประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ 

พ.ศ. 2554  นอกจากนี ้ในการจดัทำาแนวทาง

และกระบวนการดังกล่าว ได้พิจารณา 

พระราชบญัญัตคิุม้ครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองและส่งเสริม

ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

 ทัง้นีก้รมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 

และพนัธุพ์ชื ได้มอบหมายให้ฝ่ายประสาน

ความร่วมมือทางวิชาการ (สำานักงาน

คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิชาการ/

กปว. (เดิม)) เป็นหน่วยประสานงาน 

การขออนุญาตเข้าทำาการศึกษาหรือ

วิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม

แนวทางและกระบวนการดงักล่าว รวมทัง้

ได้ทำาหน้าทีป่ระสานการดำาเนนิงานอย่าง

ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจ

ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ และหน่วยประสาน

งานกลางแห่งชาติ (สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม)



ผู้ใช้ ควรรู้อะไรก่อนเข้าถึง?

1. วัถตุประสงค์ในการเข้าถึงคืออะไร 

2. ทรพัยากรพนัธุกรรม ทรพัยากรชีวภาพ 

หรือความรู ้ตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่ต้องการเข้าถึงคืออะไร 

3. การเข้าถึงจะกระทำาที่ใด
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ผู ้ใช้ต้องตอบค�าถามเหล่านี้โดย

ละเอียดด้วยความโปร่งใสต่อ	ผู้ได้	

รับมอบอ�านาจเพื่อพิจารณาให้

อนญาตเข้าถึงต่อไป

4. หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอำานาจให้

อนุญาตเข้าถึงคือใคร

  ชาวต่างชาตท่ีิต้องการศึกษา วิจัย เกบ็รวบรวมตัวอย่าง และวสัดุชีวภาพอืน่ๆ 

และ/หรือเข้าถึงความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามา 

ทำาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550

  ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำาหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางระดับชาติสำาหรับ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง

ทรัพยากรพนัธกุรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้ทรพัยากรพนัธกุรรม

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

ข้อควรรู้
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ประเภททรัพยำกร

และควำมรู้

วัตถุประสงค์ 

กำรใช้

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

มำตรกำรทำงกฎหมำย  

กำรบริหำรและนโยบำย 

ที่เกี่ยวข้อง

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	

พันธุ์พืชป่า	หรือ	 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พันธุ์พืชดังกล่าว

เพื่อการปรับปรุงพันธุ ์

ศึกษา	ทดลอง	หรือวิจัย

เพื่อประโยชน์ในทาง 

การค้า	

กรมวิชาการเกษตร พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	

พ.ศ.	2542	มาตรา	52

เพื่อการศึกษา	ทดลอง	

วิจัย	พันธุ์พืชพื้นเมือง

ทั่วไป	พันธุ์พืชป่าหรือ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์

ทางการค้า

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	

พ.ศ.	2542	มาตรา	53

ต�ารับยาแผนไทย 

ของชาติ

เพื่อน�าไปขอขึ้นทะเบียน

ต�ารับยาและขออนุญาต

ผลิตยาตามกฎหมาย 

ว่าด้วยยา

กรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทย

และการแพทย ์

ทางเลือก

พระราชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทย	พ.ศ.	2542	 

มาตรา	19

เพื่อน�าไปท�าการศึกษาวิจัย

เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา

เป็นต�ารับยาใหม่เพื่อ

ประโยชน์ในทางการค้า

เพื่อท�าการศึกษาวิจัย	

เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา

ภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยขึ้นใหม่	เพื่อน�าไป

ใช้ประโยชน์ในทางการค้า

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ส�ำหรับกำรขอเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม ทรัพยำกรชีวภำพ  

และควำมรู้ตำมธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ภำยใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
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ประเภททรัพยากร

และความรู้

วัตถุประสงค์ 

การใช้

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

ทรัพยากรพันธุกรรม 

ทรัพยากรชีวภาพ 

ความรู้ตามธรรมเนียม

ประเพณี ที่อยู่ใน

พื้นที่อนุรักษ์

เพื่อทำาการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการ

กรมอุทยาน 

แห่งชาติ  

สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช

แนวทางในการขออนุญาตและ

กระบวนการให้อนุญาตเพื่อ 

การศึกษาหรือวิจัยทาง 

วิชาการในพื้นที่อนุรักษ์

วัสดุชีวภาพภายใต้ 

ห้องปฏิบัติการ

เก็บรักษาสายพันธุ์

จุลินทรีย์ 

ทำาการศึกษาวิจัย 

และพัฒนา

ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ 

 แนวทางปฏิบัติการเคลื่อนย้าย 

 วัสดุชีวภาพ

มาตรการทางกฎหมาย  

การบริหารและนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

“Living in Harmony with Nature”

การเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน


