Traditional Knowledge

ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์
“ภูมิปญญาทองถิน
่ ” (Traditional Knowledge: TK) คือ ชุดขอมูลที่มีการสงผานจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง

ภายในทองถิ่นโดยมุขปาฐะ (ปากเปลา) และมีกระบวนการเรียนรูและแบงปนความรูผานการปฏิบัติจริงที่มกี ารพัฒนาขอมูลใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยชุดขอมูลนี้สามารถเปนไดทงั้ ความรูดั้งเดิมภายในทองถิ่นหรือเปนผลผลิตจากนวัตกรรมของทองถิ่น
นั้นๆ อาทิ ความรูทางดานวรรณกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร นิเวศวิทยา แพทยศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา
ภาษาศาสตร เปนตน (ดูตารางที่ 1)
ภูมิปญญาทองถิ่นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอประชาคมโลกในดานตางๆ คือ
1. ภูมิปญญาทองถิ่นถูกใชเปนพื้นฐานในการคิดคนผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมสมัยใหม กลาวคือ นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตรจะ
ทําการคนควาหาเหตุผลที่ชาวบานใชผลผลิตที่ไดจากภูมิปญญาทองถิ่นมาแกไขปญหาแตละอยาง
ตัวอยางที่เห็นไดชัดจาก
บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่น คือ ผลผลิตทางดานการแพทยและการรักษาโรค ยาแผนปจจุบันหลายชนิดเปนสารสกัดจากตัว
ยาแผนโบราณ อาทิ Quinine สกัดจากเปลือกตนซิงโคนา ใชรักษาโรคมาลาเลีย, Caffeine และ Theobromine ซึ่งไดจาก
ใบชาและเมล็ดกาแฟ มีผลในการกระตุนระบบประสาทสวนกลาง, วานหางจระเข มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ และโกศน้ําเตามีสาร
Anthraquinone ซึ่งมีฤทธิ์เปนยาระบาย โดยกระตุน
 การบีบตัวของลําไสใหญ (Source of Medicine & Drug และ
สํานักงานขอมูลสมุนไพร)
2. ภูมิปญญาทองถิ่นถูกใชเปนสินคาทดแทนสินคาสมัยใหม เพื่อตอบสนองความตองการในการบริโภคของผูบริโภค โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เปนแหลงรายได อาหาร และยารักษาโรคที่สําคัญแกประชากรในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา
เหตุผลและวิธกี ารในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น
ซีกโลกตะวันตกหันมาใหความสนใจกับภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น เนื่องจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงขอมูลสาธารณะใน
การดํารงชีพของเผาพันธุมนุษยที่ประมาณคาไมได
เมื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ก็จะไดหนทาง แกไขปญหาซึ่งไมสามารถแกไขไดโดยอาศัยเพียงแตวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเทานั้น
อีกทั้ง นักวิจัยไดนําผลการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นไปขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนเหตุใหคนทองถิ่นตองละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาเมื่อตองใชภูมิปญญาทองถิ่นนั้นๆ
เหตุผลในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น
1. “ความเปนธรรม” ชุมชนที่ภูมิปญญาทองถิ่นถูกนําไปพัฒนาไมไดรับผลตอบแทนและความคุมครองที่เปนธรรม ตัวอยางที่
สําคัญ คือ การพัฒนาพันธุพ ืช ในอดีต เกษตรกรจะเปนผูทําการคัดสรรเมล็ดพันธุพ ืชที่มีคณ
ุ ภาพดีจากทัง้ แปลงเพาะปลูกและ
การแลกเปลี่ยนจากเกษตรกรอื่นๆ เพื่อเปนวัตถุดิบในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป แตการพัฒนาพันธุพืชของเกษตรกรถูก
นําไปวิจัยและตัดตอพันธุใหมโดยบริษทั จําหนายเมล็ดพันธุพ ืช
และบริษทั จําหนายเมล็ดพันธุพ ืชไดนํางานวิจัยของตนไปจด
ทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใต Plant Breeders Rights (PBRs) ในขณะที่เกษตรกรไมไดรบั คาตอบแทนใดๆ
จากการพัฒนาพันธุพืชเลย เนื่องจากการพัฒนาพันธุพ ืชของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไมเขาเงื่อนไขการ
ไดรับความคุมครองจาก PBRs
ิ ธิในทรัพยสินทางปญญาเปนแหลงรายไดที่สําคัญ สงผลใหประชาชนใหความสําคัญกับการพัฒนา
2. “การอนุรักษ” การที่สท
ผลผลิตที่เกิดจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญามากกวาผลผลิตที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น
เปนเหตุใหการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นเสื่อมลง
การกระตุนชุมชนใหรูถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนวิถีทางหนึ่งในการรักษาไวซึ่งภูมิปญญา
ทองถิ่น
3. “การเสื่อมสลายของมรดกทางวัฒนธรรม” การลดลงของภาษาที่ใชสื่อสารกันทั่วโลก โดยประมาณรอยละ 90 ของ 6,000 ภาษา
ที่ใชอยูท ั่วโลกจะคอยๆ สูญไปในอีก 100 ปขางหนา (Correa, 2001: 7) เปนวิกฤติการณทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
ปจจุบัน
จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดเก็บภาษาและวัฒนธรรมไวเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินทางปญญาเพื่อคงไวซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ
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วิธีการในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น (UN 2000:10 -16)
“การใชกฎหมายภายในประเทศ” เปนวิธีการทีง่ ายที่สดุ ในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น โดยอาศัยกฎหมายภายในประเทศใน
เรื่องทรัพยสินทางปญญา อาทิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา เปนตน เปนเครื่องมือในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น
แตการที่ประชาชนทุกคนสามารถใชประโยชนจากภูมปิ ญญาทองถิ่นได ชุมชนจึงไมสามารถอางความเปนเจาของในภูมิปญญา
ทองถิ่น อันจะเปดโอกาสใหผูอื่นสามารถแสวงหาประโยชนจากชองวางของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่นํามาปรับใชกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น
“การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา” ซึ่งกําหนดไวในความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับการคามาใชกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น อยางไรก็ดี วัตถุประสงคเริ่มแรกในการบัญญัติสิทธิในทรัพยสินทางปญญานี้มิไดตองการใชในการปกปองภูมิ
ปญญาทองถิ่น จึงคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดเพียงบางกรณีเทานั้น
“การออกกฎหมายเฉพาะ” เพื่อใชในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 เปนตน ซึ่งเปนการออกกฎหมายเพื่อบังคับใชแกภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง
การออกกฎหมายเฉพาะเปนการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเปนการออกกฎหมายที่ตอบสนอง
ตอความตองการในการคุมครองภูมปิ ญญาทองถิ่นแตละเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง ทวาการออกกฎหมายเฉพาะมีตนทุนที่สูงกวา
การปกปองภูมิปญญาทองถิ่นวิธีอื่นๆ เนื่องจากจะตองมีการออกกฎหมายมาใชเฉพาะเปนเรือ่ งๆไป
“การแบงปนผลประโยชน” CBD สรางเครื่องมือในการแบงปนผลประโยชนระหวางชุมชนทองถิ่นและนักวิจยั เรียกวา Prior
ิ ธิ
Informed Consent (PIC)คือ นักวิจัยในภาคีสมาชิกจะตองทําสัญญาแบงผลประโยชนกับชุมชนทองถิ่นกอนจึงจะไดสท
ทางปญญาในภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการวิจัย
“การสรางฐานขอมูล” เปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเขียนหรือพิมพใหบรรจุอยูในรูปเอกสารขอมูล เพื่อใหงายตอการปกปอง
และคงไวซงึ่ องคความรูของทองถิ่น

ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคกรระหวางประเทศ
การใชภูมิปญญาทองถิ่นเริ่มมาพรอมกับการกําเนิดของสังคมมนุษยที่มีมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตประชาคมโลกหันมา
ตื่นตัวเรื่องการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 21 นี้ โดยองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการปกปอง
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
Convention Biological Diversity (CBD) ภายใต United Nations Environment Program (UNEP) ได
ออกกฎเกณฑบังคับใหภาคีสมาชิกทําการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นที่เกีย่ วของกับความหลากหลายทางชีวภาพภายใตมาตรา 8(j)
ซึ่งมีใจความสําคัญ คือ ภาคีสมาชิกของ CBD ตองเคารพและธํารงรักษาองคความรู นวัตกรรม และแนวปฏิบัติซึ่งไดสืบทอดกันมา

อยางชานานในการที่จะเก็บรักษา ขยาย และแบงผลประโยชนในการใชองคความรู นวัตกรรม และแนวปฏิบัติทางดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) มีแนวคิดในการ
ปกปองภูมิปญญาทองถิ่นในชวงที่มีการทบทวน International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (IU) ซึ่งเริ่มมีการทบทวนกันมาตั้งแต ค.ศ.1994 และเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากร
พันธุพ ืชสําหรับอาหารและเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) ที่
เสนอตอการประชุมขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในเมืองโรมในป พ.ศ.2544
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุพ ืชสําหรับอาหารและเกษตร มาตรา 9 (Farmers’ Rights) เปน
มาตรการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรพันธุพ ืชสําหรับอาหารและเกษตร กลาวคือ ภาคีสมาชิกตองรับรูถึง
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาพันธุพ ชื เพื่อใชในการผลิตอาหาร อีกทั้งภาคีสมาชิกตองยอมรับสิทธิของเกษตรกรที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรพันธุพ ืช โดยอนุญาตใหภาคีสมาชิกนําบทบัญญัติกฎหมายของประเทศตนมาบังคับใชไดในกรณีที่เปนการ
ปกปองทรัพยากรพันธุพ ืช สิทธิในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุพ ืช และสิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจเรื่องการ
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ธํารงรักษาไวซึ่งทรัพยากรพันธุพ ืช นอกจากนี้ ยังหามมิใหมีการตีความไปในทางทีจ่ ะจํากัดสิทธิของเกษตรกรในการรักษา ใช
แลกเปลี่ยน หรือขายเมล็ดพันธุพ ืชที่เก็บไว (FAO)
ความแตกตางระหวาง มาตรา 8(j) ของ CBD และมาตรา 9 ของ FAO อยูที่กรอบการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นใน
มาตรา 9 ของ FAO แคบกวากรอบการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นในมาตรา 8(j) ของ CBD คือ มาตรา 9 ของ FAO จะปกปอง
เฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ Farmers’ Varieties (Landraces) และ Certain Associated Traditional
Knowledge เชน วิธีในการเพาะปลูกขาว เปนตน (Correa 2001: 22)
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับการคาขององคการการคาโลก มิไดกําหนดใหมีการปกปองภูมิ
ปญญาทองถิ่น แตก็มิไดปดกั้นมิใหภาคีสมาชิกปกปองภูมิปญญาทองถิน่ โดยภาคีสมาชิกสามารถทําไดโดยการใชกฎหมายเฉพาะ
ภายในประเทศของตน อยางไรก็ตาม ภาคีสมาชิกสวนหนึ่งเห็นควรใหมีการเพิ่มการปกปองภูมิปญญาทองถิน่ ไวภายในขอ 27.3 (บี)
จากเดิมทีห่ ามมิใหมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูใดในเรื่องวิธีการวินจิ ฉัย อายุรกรรม และศัลยกรรมสําหรับการรักษามนุษยหรือสัตว
รวมทัง้ พืชและสัตวนอกเหนือจากจุลชีพและกรรมวิธที างชีววิทยาทีจ่ ําเปนสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว นอกเหนือจากกรรมวิธีซึ่ง
ไมใชทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา อยางไรก็ตาม อาจใหมีการคุมครองพันธุพืชไดโดยสิทธิบัตร ระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิผล
หรือโดยการรวมวิธีตางๆ ดังกลาว (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย 2537, หนา 580) โดยใหภาคีสมาชิกสามารถให
สิทธิบัตรแกพันธุพ ชื ได เนื่องจากตองการใหความคุมครองสิทธิของชนพื้นเมืองและชุมชนเกษตร
นอกจากนี้ ภาคีสมาชิกเสนอใหมีการเปดเผยตนกําเนิดของทรัพยากรชีวภาพและความรูท เี่ กี่ยวของ โดยเพิ่มขอกําหนดนี้
ลงในขอ 29 ของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับการคาขององคการการคาโลก อันวาดวยกระบวนการขอ
สิทธิบัตร เพือ่ ปกปองภูมิปญญาทองถิ่นในการคาระหวางประเทศและกอใหเกิดการแบงปนผลประโยชนระหวางชนพื้นเมืองกับผูขอ
สิทธิบัตร
ภูมิปญญาทองถิน่
เปลานอย
Hoodia Cactus
Turmeric
Ayahuasca
J’oublie

ตารางที่ 1: ตัวอยางของภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่นที่มา
ประโยชน
ประเทศไทย
รักษาบาดแผล
Stave off hunger
ทวีปแอฟริกา
อินเดีย
รักษาบาดแผล
ลุมน้ําอเมซอน
รักษาโรค
ประเทศคาเมรูนและกาบอน
ใชเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล
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