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บทคัดยอ 
บทความนี้ เปนการนําเสนอปญหาทางกฎหมายในการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยเน่ืองดวยประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกใน

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conventionon Biological Diversity : CBD)และ

ไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน

จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม (Nagoya Protocolon Access to 

Genetic Resources and the Fairand Equitable Sharing of Benefits Arising from their 

Utilization to the Convention on Biological Diversity) ดังนั้นยอมผูกพันในขอกําหนดของ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในการอํานวยความสะดวกแกประเทศสมาชิกในการ

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีท้ังผลดีและผลเสียดังนั้นเม่ือมีการศึกษาและพบวาหลักเกณฑทาง

กฎหมายในการเข า ถึงและการแบงปนผลประโยชนของประเทศไทยยัง มีปญหาและ 

ไมสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารนาโงยาวาดวย 

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยาง

เทาเทียม และยุติธรรมประเทศไทยจึงควรมีหลักเกณฑทางกฎหมายในการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยอยางเปนระบบโดยกําหนดหลักเกณฑวิธีการ

และเง่ือนไขการเขาถึงและไดรับประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพท่ีเปนกฎหมายกลางและ

บังคับใชกับทุกหนวยงานเพ่ือใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลและบริหารจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพมีแนวทางการจัดทําระเบียบวิธีการและข้ันตอนปฏิบัติในการควบคุมดูแลการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพใหเปนระบบบนมาตรฐานอยางเดียวกัน

รวมท้ังควรมีหนวยงานเฉพาะซึ่งมีรูปแบบท่ีไมยึดติดกับระบบราชการมีความสามารถในการ

ตอรองผลประโยชนมีความเช่ียวชาญเฉพาะท้ังทางระบบกฎหมายเศรษฐกิจระบบทรัพยสินทาง

ปญญาดานอุตสาหกรรมงานวิจัยและงานระหวางประเทศเพื่อเกิดผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

  

                                                 
*
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงเปนประเทศ

หนึ่งท่ีประสบปญหาโจรสลัดชีวภาพการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยนําผลประโยชน

อยางมหาศาลไปสูประเทศผูผลิตรายใหญในขณะท่ีประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพ

เหลานั้นยังไมมีกลไกลการเจรจาตอรอง เพ่ือใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและ 

เทาเทียมจากการนําทรัพยากรชีวภาพของไทยไปใชหลายกรณีพบวามีการลักลอบนําทรัพยากรไป

ใชประโยชนบางกรณีไมมีการทําขอตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับการนําทรัพยากรชีวภาพไปใช 

บางกรณีมีการทําขอตกลงแตขอตกลงดังกลาวไมอยูบนมาตรฐานเดียวกัน เพราะยังไมมี 

กฎระเบียบท่ีชัดเจนทําใหเจาหนาท่ีไมมีหลักเกณฑในการในขณะท่ีประเทศไทยกลับมิไดมีการ

บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางเปนระบบ และการขาดกลไกทางดานกฎหมายในการบริหาร

จัดการทรัพยากรชีวภาพท้ังยังมิไดใหความสําคัญการแบงปนผลประโยชนอยางเพียงพอดวย 

ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของแหลงทรัพยากรชีวภาพท้ังในดานการใช

ประโยชนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และถือวามีผลกระทบตอเนื่องไปยังระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวยโดยท่ีรัฐในฐานะเจาของสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพ

(The Permanent Sovereignty over Natural Resources) ยังไมสามารถท่ีจะหาเคร่ืองมือหรือ

กลไกในการปองกันหรือแกไขปญญาท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปญหา 

ท่ีเพียงพอ 

ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และปญหาการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชนนั้นปรากฏอยูในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพโดยประเทศไทยไดให

สัตยาบันตออนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 29

มกราคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาฯ ในลําดับท่ี 188 อนุสัญญาวาดวยความ

หลายหลายทางชีวภาพเล็งเห็นถึงปญหาการแบงปนผลประโยชนท่ีขาดความเปนธรรมและเทา

เทียมระหวางผูผลิตรายใหญและผูท่ีเปนเจาของทรัพยากรชีวภาพจึงระบุไวในวัตถุประสงคใหมี

การแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม และเทาเทียม 

เพ่ือเปนแรงจูงใจใหภาคีอนุรักษความหลายหลายทางชีวภาพของตนอันจะนําไปสูการใชประโยชน

ท่ีย่ังยืนและผลประโยชนตอบแทนจากการใชประโยชนนั้นรวมท้ังไดระบุไวในมาตรา 15 เก่ียวกับ

อํานาจในการพิจารณาการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมข้ึนอยูกับรัฐบาลแหงชาติและอยูภายใต

กฎระเบียบของชาตินั้นเปนการยอมรับอํานาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของแตละประเทศ

ในการกําหนดหลักเกณฑและสามารถพิจารณาหรือสรางเง่ือนไขการเขาถึงสําหรับการใชประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพไดในสวนของการเขาถึงและการแบงปนนั้นในการประชุมสมัชชาภาคี

อนุ สัญญาฯ สมัยท่ี 10(COP10)ระหวางวันท่ี 18-29 ตุลาคม 2010 ณ เมืองนาโงยา 

จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุนท่ีประชุมไดมีการเห็นชอบและรับรองพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม
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และยุติธรรมโดยมีความมุงหมายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีใหมีการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทา

เทียมและยุติธรรมและสนับสนุนการดําเนินการตามขอกําหนดในเร่ืองการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชนของอนุสัญญาฯอยางมีประสิทธิภาพและประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารฯ เม่ือวันท่ี

31 มกราคม 2555 ในลําดับท่ี 83 

เนื่องจากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง

กําหนดใหภาคีสมาชิกจําเปนตองอํานวยความสะดวกแกประเทศภาคีอ่ืนในการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพในประเทศเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวามีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ชีวภาพอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานจึงทําใหเกิดปญหาความซ้ําซอนความไมชัดเจน

ความลาชาและสรางภาระใหประชาชนกอใหเกิดความสับสนท้ังประชาชนและหนวยงานดวยกัน

เองเนื่องจากมาตรฐานในแตละกฎหมายไมสอดคลองกันและไมไปในทิศทางเดียวกัน และ

กอใหเกิดชองวางของกฎหมายไดดังเชนพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

เม่ือไมมีหนวยงานใดที่สามารถเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพจึงไดมีการ

ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2543 แตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหงชาติและไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 และปจจุบันคณะกรรมการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพไดออกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนฉบับท่ีวางหลักเกณฑในการแบงปน

ผลประโยชนใหหนวยงานใชเปนมาตรฐานกลางกรณีหนวยงานท่ีเก่ียวของไมมีมาตรฐานในการ

แบงปนผลประโยชนโดยเฉพาะแตอยางไรก็ดีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนการออกระเบียบ

โดยใชอํานาจบริหารของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 เปนเพียงการวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใชบังคับกับหนวยงานของรัฐเทานั้น 

เม่ือประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ

การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรมแลวจึงควร

จะตองยอนกลับมาพิจารณากฎหมายตางๆ ของประเทศไทยที่เก่ียวกับการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชนเพราะท่ีผานมาประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแตหลักเกณฑทางกฎหมายสวนใหญมิไดมีวัตถุประสงคท่ีมุงเนนถึงการบริหารจัดการ
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เก่ียวกับกระบวนการในการใชหรือแสวงหาผลประโยชนจากบรรดาทรัพยากรชีวภาพหลักเกณฑ

ทางกฎหมายตางๆ เหลานั้นมีวัตถุประสงคท่ีมุงเพียงแตตองการมิใหมีการลับลอบนําทรัพยากร

ชีวภาพไปใชโดยมิไดรับอนุญาตเทานั้นและยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีมีการจํากัดการเขาถึงของ

บุคคลในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ

อยางย่ิงกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอาทิพระราชบัญญัติปาไม

พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนตน จะเห็นไดวากฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปจจุบันไมมีการกําหนดกลไกและหลักเกณฑทาง

กฎหมายท่ีสามารถรองรับปญหาและสามารถนํามาใชบังคับเพ่ือการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานหลักเกณฑตางๆ นั้นเปนเพียงการ

กําหนดกลไกเฉพาะเร่ืองตัวอยางเชนการกําหนดกลไกและหลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับปาไม

การกําหนดกลไกและหลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับพันธุพืชเปนตนอีกท้ังยังมีทรัพยากรบาง

ชนิดท่ียังขาดกลไกและหลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการตัวอยางเชน 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานจุลินทรียความหลายหลายทางชีวภาพทางดานพันธุกรรมสัตว

ฯลฯ 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหกฎหมายและหลักเกณฑทางกฎหมายตลอดจนสนธิสัญญา
ระหวางประเทศที่เก่ียวของเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ

ชีวภาพของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีอยูหรือหลักเกณฑ 
ทางกฎหมายเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพของ

ประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑทางกฎหมายเพื่อแกไข
ปญหาเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพของประเทศ

ไทย 

4. เพ่ือศึกษาเสนอแนะรูปแบบขององคกรหรือหนวยงานท่ีเหมาะสมในการเปน
หนวยงานหลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใน

ทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพของประเทศไทย 

 
3. สมมุติฐาน 

ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและ

ไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
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ท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรมดังนั้นยอมผูกพันใน

ขอกําหนดของอนุสัญญาฯและพิธีสารนาโงยาฯดังกลาวในการอํานวยความสะดวกแกประเทศ

สมาชิกในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพซึ่งมีท้ังผลดีและผลเสียอันอาจกอใหเกิดปญหาและความ

เสียหายท้ังในดานทรัพยากรชีวภาพและความเสียหายในเชิงโอกาสและดานเศรษฐกิจดังนั้น

สมควรที่ประเทศไทยจะตองมีหลักเกณฑทางกฎหมายในการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ในทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพโดยอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนของประเทศบนฐานทรัพยากรท่ี

สมบูรณและย่ังยืนตอไป 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาจะมุงเนนวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของและหลักเกณฑตางๆ ท่ีใชอยูใน

ปจจุบันในประเทศโดยมุงศึกษาขอมูลดานกฎหมายและหลักเกณฑเพ่ิมเติมในตางประเทศท่ี

เก่ียวของเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการนํามาปรับใชกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

ซึ่งจากการศึกษาหลักเกณฑในตางประเทศพบวามีหลายประเทศท่ีมีการออกกฎหมายท่ีเขามาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพโดยมีรูปแบบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเพ่ือเปนการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนหากนําหลักเกณฑรูปแบบดังกลาวมาวิเคราะหและ

ปรับเขากับหลักเกณฑท่ีมีอยูในประเทศไทยนาจะเกิดชองทางที่สามารถนํามาพัฒนาเพ่ือใชแกไข

ปญหาในประเทศไทยได 

 
5. วิธีการศึกษา 

วิทยานิพนธเร่ืองนี้ใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารซึ่งไดแกตํารากฎหมายบทความในวารสารและขอมูลท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

รวมถึงเอกสารของสมาคมองคกรระหวางประเทศรายงานการประชุมรายงานการสัมมนาในหัวขอ

ท่ีเก่ียวของขอมูลจากองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดทํางานเก่ียวของกับปญหาส่ิงแวดลอมตลอดจน

ความคิดเห็นของหลากหลายสาขาวิชาชีพรวมท้ังกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของเพ่ือ

รวบรวมเปนขอมูลท่ีจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือหาขอสรุปและความเปนไปไดในการ

กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายฯในประเทศไทยและขอเสนอแนะอ่ืนๆตอไป 

 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑทางกฎหมายตลอดจนสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ

ชีวภาพของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน 
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2. ไดทราบถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ

ในการบริหารจัดการการเขาถึง และการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

3. ไดทราบวาหลักเกณฑใดเหมาะสมในการนํามาปรับใชกับประเทศไทยเพ่ือให

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาระหวางประเทศในการบริหารจัดการการเขาถึง และการ

แบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพของประเทศไทย 

4. ไดทราบวารูปแบบขององคกรหรือหนวยงานใดท่ีเหมาะสมในการเปนหนวยงาน

หลักในการบริหารจัดการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศ

ไทย 

 

7. ผลการศึกษา 
สืบเนื่องจากปญหาท่ีประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทางดานกฎหมายท่ีเปนระบบ 

ทําใหเกิดปญหาในการใชกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันไปพลางกอใหเกิดปญหาเร่ืองจํานวนกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและเก่ียวพันไปจนถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของอีก

เปนจํานวนมากและเปนปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายหลายฉบับอยูในความรับผิดชอบ

ของหลายหนวยงานดังเชนพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเปนตนจากปญหาดังกลาวทําใหหลักเกณฑทางกฎหมายของ

ไทยในขณะนี้ไมสอดคลองกับพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรมเนื่องจากมาตรา 5 และ

มาตรา 5 BIS ของพิธีสารนาโงยากําหนดใหประเทศภาคีจักตองมีความแนนอนทางกฎหมาย

ความชัดเจนของกฎหมายและมีหนวยงานผูรับผิดชอบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

หลักเกณฑของประเทศไทยในขณะนี้มีรูปแบบคลายกับการดําเนินการของประเทศ

ฟลิปปนสในชวงแรกท่ีประเทศฟลิปปนสยังใชคําส่ังฝายบริหารที่247เปนหลักในการดําเนินการ

เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. 2543 ของประเทศไทยเปนระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีใชอํานาจบริหารตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ถือเปนอํานาจฝายบริหารเชนกัน 

ซึ่งปญหาความซํ้าซอนยุงยากเหลานี้ประเทศฟลิปปนสไดเคยประสบมากอนและไดแกไขโดยการ

ออกรัฐบัญญัติการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรสัตวปาข้ึนมาใหมโดยใหกรมส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติกรมการเกษตรและสํานักงานเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนจัดทําแนวปฏิบัติ

เฉพาะสําหรับการเขาถึงทรัพยากรที่ใชรวมกันจนกระท่ังใน พ.ศ. 2547 จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติ

สําหรับกิจกรรมการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศฟลิปปนสสําเร็จโดยเปนแนวทางที่อยู
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ภายใตรัฐบัญญัติดังกลาวเม่ือวิเคราะหแลวจึงเห็นวาประเทศไทยสามารถนําแนวทางของประเทศ

ฟลิปปนสมาเปนแนวทางในการจัดทําหลักเกณฑทางกฎหมายในการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยไดดังนั้นประเทศไทยควรพิจารณาเรง

ดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีรูปแบบท่ีรวมหลักเกณฑข้ันตอนท่ีเปนระบบในกฎหมายฉบับเดียวใน

ลักษณะพระราชบัญญัติเพ่ือบังคับใชเปนการท่ัวไปโดยกําหนดหลักเกณฑปฏิบัติท่ีเปนแนวทาง

เดียวกันไมวาทรัพยากรชีวภาพจะอยูภายใตการดูแลของหนวยงานใดก็ตามและเปดโอกาสให

ประชาชนหรือหนวยงานระดับทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดวย 

เม่ือพิจารณาจากปญหาในดานหนวยงานท่ีมีอยูหลากหลายและอาจจะกอใหเกิดความ

ซ้ําซอนตลอดจนเปนการเพิ่มข้ันตอนเปนภาระแกผูขออนุญาตและหนวยงานดวยกันเองในการ

พิจารณาเพ่ืออนุญาตใหเขาถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นสมควรท่ีจะหาแนวทางในการจัดใหมีหนวยงาน

เพียงหนวยงานเดียวเปนผูรับคําขอและพิจารณาอนุญาตรวมท้ังทําสัญญาแบงปนผลประโยชน

บริหารงานสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาตอยอดองคความรูในเชิงพาณิชยใหเปนระบบอีกท้ังไม

ควรอยูในรูปของระบบราชการเน่ืองจากมีขอจํากัดดานงบประมาณและการขับเคล่ือนการทํางาน

แตควรปรับใหอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชนเนื่องจากมีความยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงานมากกวา และเม่ือมีขอขัดของดานกฎหมายหรือระเบียบหนวยงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ

หรือองคการมหาชนจะสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วกวาในรูปแบบของบอรดบริหารซึ่ง

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพถือเปนหนวยงานท่ีมีลักษณะรูปแบบใกลเคียงท่ีสุดหาก

มีการแกไขกฎหมายใหเปนระบบกําหนดใหมีกฎหมายเพียงฉบับเดียว และมีหนวยงานเดียวใน

การดําเนินการจะทําใหบริหารจัดการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเปนไปในทิศทาง

เดียวกันมากข้ึน และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยอยางแทจริง 

 
8. บทสรุป 

จากการศึกษาเร่ือง“ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใน

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฏีหลักการตางๆ อนุสัญญา

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ

แบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม และ

ยุติธรรมตลอดจนเนื้อหาสาระของหลักเกณฑทางกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการการเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชนของทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทยโดยพิจารณาเปรียบเทียบ

หลักเกณฑทางกฎหมายของตางประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับการเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพของประเทศไทยและพบปญหาเปน

ประเด็นหลักสองประเด็นใหญๆคือปญหาเก่ียวกับความไมเปนเอกภาพของกฎหมาย และ

ระเบียบท่ีเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
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และปญหาเก่ียวกับความไมเปนเอกภาพของจํานวนหนวยงานท่ีเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 

 

 8.1 ขอเสนอดานรูปแบบของกฎหมาย 
ขอเสนอในทางรูปแบบของกฎหมายอาจมีทางเลือกไดหลายแนวทางกลาวคือ 

1. การออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมายใหครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ

โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรชีวภาพท่ีเปนพันธุกรรมสัตวและจุลินทรียเนื่องจากปจจุบันยังไมมี

กฎหมายท่ีออกมาครอบคลุมการเขาถึงและการแบงปนทรัพยากรชีวภาพท่ีเปนพันธุกรรมสัตวและ

จุลินทรียโดยเฉพาะดังนั้นแนวทางในการออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของให

ครอบคลุมเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถดําเนินการไดซึ่งรูปแบบนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถริเร่ิม

ไดเองแตอยางไรก็ดีแมจะมีการออกกฎหมายหรือแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวแตก็อาจจะไม

สามารถแกไขปญหาไดอยางครบถวนเนื่องจากวาแมจะออกกฎหมายหรือแกไขกฎหมายแลวแตไม

อาจจะแกปญหาดานจํานวนกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีมีจํานวนมากและกอใหเกิดความยุงยากเปน

ภาระแกผูขออนุญาตเขาถึงในการติดตอกับหนวยงานตางๆตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเนื่องจากการ

ตามแกไขกฎหมายหรือออกกฎหมายใหมยังคงอยูบนพ้ืนฐานปญหาเดิมคือ แตละหนวยงานตาง

ออกกฎหมายหรือแกไขกฎหมายของตนเองย่ิงทําใหมีกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

และการจะแกไขไดครบทุกฉบับอาจจะตองใชระยะเวลาอยางมาก 

2. การพิจารณาออกพระราชบัญญัติวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนใน

ทรัพยากรชีวภาพพ .ศ . . . . .กรณีนี้จะตัดปญหาการตามแกไขกฎหมายหลายๆ ฉบับได 

โดยบัญญัติใหกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรชีวภาพท้ังในเชิงท่ีควบคุมตัวทรัพยากรและในเชิง

อํานาจเหนือพ้ืนท่ีท่ีทรัพยากรตั้งอยูจะตองใชหลักเกณฑวิธีการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น

เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและใชกฎหมายฉบับเดียวในการดําเนินการโดยพระราชบัญญัติฉบับ

นี้อาจจะมีการกําหนดวา “ใหพระราชบัญญัติหรือกฎหมายตางๆ ท่ีอยูในบัญชีแนบทาย

พระราชบัญญัติฉบับนี้เฉพาะกรณีการเขาถึงทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชนจะตอง

ดําเนินการตามกฎหมายนี้เทานั้น”ซึ่งพระราชบัญญัติลักษณะแบบนี้สามารถออกมาทดแทน

ระเบียบสํานักนายกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

แหงชาติวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน

ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพพ.ศ.2554ไดและสามารถมีบทลงโทษตอหนวยงานท่ีเก่ียวของซึ่ง

ระเบียบสํานักนายกฯ ดังกลาวไมมีอํานาจในการบัญญัติโทษได 

3. การออกกฎหมายเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพข้ึนมาโดยเฉพาะ 

โดยกําหนดใหมีหลักการที่อนุวัตรตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและ 

นําแนวทางตามพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรมมาเปนหมวดหนึ่งใน

กฎหมายดังกลาวแตอยางไรก็ดีแนวทางนี้ก็จะใชระยะเวลานานเนื่องจากจะตองนํากฎหมาย 
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ท่ีเก่ียวของมาบัญญัติรวมกันและพิจารณาแยกเปนหมวดหมูเชนทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

ทรัยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมจุลินทรีย 

อยางไรก็ดีผูศึกษาเห็นวาควรเลือกแนวทางที่2เนื่องจากมีความเปนไปไดมากท่ีสุดและ

ใชระยะเวลานอยกวาแนวทางที่1และ3 

 

 8.2 ขอเสนอดานรูปแบบของหนวยงาน 

ควรจัดตั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการเขาถึง และการแบงปน

ผลประโยชนเปนหนวยงานหลักหนวยงานเดียวเพ่ือเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองการ

คุมครองการควบคุมการอนุมัติการอนุญาตการเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ

และการแบงปนผลประโยชนในระดับประเทศโดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมและทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหสอดคลอง

กับกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานตางๆในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศมีประสิทธิภาพมีความเปนเอกภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

ในการศึกษาพบวา  “ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(สพภ .)” 

เปนหนวยงานท่ีสามารถจะพัฒนาใหเปนหนวยงานกลาง(FocalPoint)หนวยงานเดียวไดเนื่องจาก

วัตถุประสงคของหนวยงานครอบคลุมหลักการของพิธีสารนาโงยาฯ จะขาดเพียงแคอํานาจในการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาตในการเขาถึงทรัพยากรเทานั้นดังนั้นหากสามารถนําหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เฉพาะสวนท่ีดําเนินการดานการควบคุมการอนุมัติการอนุญาตการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนจากสภาวิจัยแหงชาติสวนหนึ่งและแยกสํานักความหลากหลายทางชีวภาพสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมซึ่งเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ และใชประโยชความ

หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) มาอยูในหนวยงานใหมใหดําเนินการในดานตางประเทศ

จะสามารถแกไขปญหาหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีหลายหนวยงานซ่ึงตางถือกฎหมายของตนเองและ

มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีแตกตางบางคร้ังมีข้ันตอนท่ีทับซอนกันอยูเพ่ือลดปญหาความซ้ําซอน

และระยะเวลาได 

เนื่องจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเปนองคการมหาชนซึ่งอยูภายใต

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมความคลองตัวในการบริหารจัดการจึงมี

มากกวาในระบบราชการแตก็ยังมีความยึดโยงกับระบบราชการเนื่องจากยังสังกัดระบบราชการแต

การบริหารมีความเปนอิสระมากกวาไมผูกติดกับเง่ือนไขทางราชการ ดังนั้นหนวยงานท่ีตั้งข้ึนใหม

อาจจะใชช่ือวา “สํานักงานบริหารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในทรัพยากรชีวภาพ”

สํานักงานนี้จะสามารถจะดําเนินการไดอยางครอบคลุมท้ังในดานการบริหารการจัดการการ

ควบคุมการอนุมัติการอนุญาตในการเขาถึง และแบงปนผลประโยชนโดยอาจมีโครงสรางท่ีคลาย

กับโครงสรางปจจุบันของคณะกรรมการบริหารของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพดังนี้ 
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“ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวาคณะกรรมการบริหารการเขาถึงและการแบงปน

ผลประโยชนทรัพยากรชีวภาพประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเช่ียวชาญและ

ประสบการณสูงดานการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(2) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสามคนไดแกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสารสนเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหกคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมี

ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ีประจักษในทางการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเงินหรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอการดําเนินงานของสํานักงาน 

คณะกรรมการบริหารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอาจมีผูเช่ียวชาญพิเศษ

เปนท่ีปรึกษาได” 

การดําเนินการของคณะกรรมการฯอาจจะแบงเปนอนุกรรมการการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชนแบงออกเปน3ดานคืออนุกรรมการการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนดาน

พันธุกรรมพืชอนุกรรมการการเขาถึง และแบงปนผลประโยชนดานพันธุกรรมสัตวและ

อนุกรรมการการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนดานจุลินทรียเพ่ือท่ีการพิจารณาจะไดรวดเร็วข้ึน

ไมตองรวมศูนยอํานาจอยูในคณะกรรมการเพียงชุดเดียวองคประกอบของคณะอนุกรรมการในแต

ละดานอาจจะมีกรรมการท่ีมีอํานาจควบคุมมีอํานาจเหนือหรือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับทรัพยากร

ชีวภาพนั้นและมีประสบกาณความเช่ียวชาญอาทิเชนกรรมการท่ีมาจากกระทรวงกรมและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการตางๆ จะตองเปนผูพิจารณาคําขอในการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนกอนสงเร่ืองใหคณะกรรมการบริหารฯใหความเห็นชอบซึ่งการ

ดําเนินการของคณะอนุกรรมการจะตองมีการเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชน

ทองถ่ินหรือผูมีสวนไดเสียกอนมีการพิจาณาการขออนุญาติและมีภาคประชาชนอยางนอยหนึ่ง

องคกรรวมเปน 

ในสวนของสํานักงานบริหารการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนทรัพยากรชีวภาพ

นั้นอาจจะมีโครงสรางดังนี้ 

“ใหมีผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงและใหผูอํานวยการ

แตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปนหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด” 
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