
๑.  นอกจากพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  พ.ศ.  
๒๕๔๒  แลวยังมีกฎหมายใดอีกหรือไมท่ีเก่ียวของกับการคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย 
 ๑.๑  พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๑.๒  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ไดแก   
  ๑)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
  ๒)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
  ๓)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
  ๔)  พระราชบัญญัติสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
 

๒.  พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ใหการคุมครองและสงเสริมดานใด 
 ๒.๑  การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
 ๒.๒  การคุมครองสมุนไพร 
  

๓.  ตามพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีก่ีประเภท 
 ตามมาตรา  ๑๖  ไดกําหนดใหภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสามประเภท  คือ 
 (๑)  ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ 
 (๒)  ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป 
 (๓)  ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 
 

๔.  เหตุใดจึงตองมีการจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผน
ไทย 
 เพื่อรวบรวมตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยเพื่อจัดทําขอมูล  
สําหรับใหประชาชนทั่วไปตรวจสอบไดวามีตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผน
ไทยชนิดใดบาง  โดยมาตรา  ๑๕ ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีหนาที่รวบรวมขอมูลดังกลาว 
 
 
 
 
 



๕. ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ  มีลักษณะอยางไร 
 เปนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีประโยชนหรือมีคุณคา
ในทางการแพทยหรือการสาธารณสุขเปนพิเศษ  โดยใหรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดใหเปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

๖. ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไปมีลักษณะอยางไร 
 เปนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีการใชอยางแพรหลายหรือ
ที่พนอายุการคุมครองสิทธิตามมาตรา  ๓๓  ซึง่หลักเกณฑและวิธีการจะไดกําหนดไวใน
กฎกระทรวง 
 

๗. ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคลมีลักษณะ
อยางไร 
 เปนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่ไมเขาลักษณะของตํารับยา
แผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติทั่วไปหรือ ตํารับยาแผนไทยและ
ตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป   ซึ่งบุคคลทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติที่พระราชบัญญัติกําหนด
ไวสามารถนํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อขอรับการคุมครอง
และสงเสริมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวได  
  

๘. นิติบุคคลสามารถนําตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยมาจดทะเบียน
เพ่ือขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดหรือไม 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหบุคคลนั้นหมายความรวมทั้ง
บุคคลธรรมดา  และนิติบุคคลซึ่งมีฐานะตามกฎหมาย  ดงัน้ัน นิติบุคคลจึงสามารถนํา
ตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติได 
 

๙. บุคคลท่ีมสิีทธิจดทะเบียนตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทย
สวนบุคคลนอกจากจะตองมีสัญชาติไทยแลวจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง 
 ตามมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑)  เปนผูคิดคนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 



 (๒)  เปนผูปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 
 (๓)  เปนผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 
 

๑๐.  หากบุคคลท่ีมาขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติไมครบถวนแลว  จะเกิดผลเชนใด 
 คําขอที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจะถูก
ตรวจสอบโดยนายทะเบียน  เมื่อนายทะเบียนเห็นวาผูขอจดทะเบียนไมมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายบัญญัติ  ก็ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนนั้นและสงผลใหคําขอ
ดังกลาวสิ้นผลไป 
 

๑๑. พระราชบัญญัติดังกลาวใหการคุมครองสมุนไพรอยางไรบาง 
 มีการประกาศใหสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย  หรือมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ  หรืออาจจะสูญพันธุใหเปนสมุนไพรควบคุม  อีกทั้งใหมีการคุมครองบริเวณ
ถ่ินกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงายในเขต
พื้นที่โดยมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ 
 

๑๒. เหตุใดจึงตองมีการประกาศคุมครองสมุนไพรใหเปนสมุนไพรควบคุม 
 เพื่อเปนการคุมครองมิใหสมุนไพรที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ  โดยมีการควบคุมเพื่อ
จะดําเนินการตางๆในการเพิ่มจํานวนสมุนไพรชนิดนั้นใหมากขึ้นจนพอเพียงตอการใช
สอย  ทั้งนี้เพือ่เกิดประโยชนอยางมหาศาล 
  

๑๓.  หากสมุนไพรใดถูกประกาศใหเปนสมุนไพรควบคุมแลวจะเกิดผลอยางไร 
 ผูที่มีสมุนไพรควบคุมอยูในครอบครองเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
จะตองแจงตอนายทะเบียนภายใน  ๖๐ วัน  นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  แต
หากมีสมุนไพรควบคุมอยูในความครอบครองไมเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ก็ไมตองแจง 
 

๑๔.  หากมีการฝาฝนไมแจงการครอบครองสมุนไพรควบคุมนั้นตอนายทะเบียนตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีโทษอยางไร 
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  



 
๑๕.  ปจจุบนัมีสมุนไพรที่ไดประกาศใหเปนสมุนไพรควบคุมกี่ชนิด 
 ปจจุบันมีการประกาศใหสมุนไพรกวาวเครือเปนสมุนไพรควบคุมเพียงชนิดเดียว 
 

๑๖.  ผูใดจะเปนผูกําหนดวาสมุนไพรใดเปนสมุนไพรควบคุม 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  เปนผูกําหนดชนิดของสมุนไพรควบคุม 
 

๑๗. เหตุใดพระราชบัญญตัิดังกลาวจึงตองมีการคุมครองสมุนไพรโดยการคุมครอง
บริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรดวย 
 เนื่องจากพ้ืนที่ที่เปนถ่ินกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือมี
ความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจาการ
กระทําของมนุษยไดโดยงาย  ดังนั้นจึงตองกาํหนดการคุมครองในการรักษาสภาพ
ธรรมชาติ  ระบบนิเวศนตามธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณถ่ินกําเนิด
ของสมุนไพรดวย 
 

๑๘. การคุมครองบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรมีกระบวนการอยางไรบาง 
 ใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เขา
ไปดําเนินการในลักษณะของการรวมมือสงเสริมเพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
คุมครองและอนุรักษ  โดยจัดทําแผนการเพื่อคุมครองสมุนไพร 
 

๑๙.  ใครเปนผูประกาศเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพร 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนผูมีอํานาจประกาศเขตพื้นที่คุมครอง
สมุนไพร 
 

๒๐. สิทธิของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรมีอยางไรบาง 
 ผูเปนเจาของที่ดินหรือครอบครองที่ดินบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพรสามารถ
นําที่ดินดังกลาวไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนเพื่อขอรับความชวยเหลือหรือขอรับ
การสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 



ขอ 1. การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย พ.ศ.2542 นี้  แตกตางกับการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตรอยางไร 

แตกตางกัน กลาวคือ ลิขสิทธิ์นั้นเปนการคุมครองผูสรางสรรคโดยผลของ
กฎหมาย ไมตองจดทะเบียน สวนสิทธิบัตรเปนการจดทะเบียนสิทธิคุมครองการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่มีการประดิษฐหรือออกแบบขึ้นมาใหม แตสิทธิ
ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น เปนการจดทะเบียนเพื่อคุมครองสิทธิ ในภูมิปญญา
ดั่งเดิม ไดแก ตํารับยา ตําราการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน ที่มีอยูมากอนแลว  
 

ขอ 2.  ตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติที่มีผูมอบให   ผูมอบใหจะไดรับ
คาตอบแทนหรือไม 

ผูมอบใหจะไดรับคาตอบแทนจากการใชประโยชนทั้งหมดโดยไมตองใหรัฐ 
 

ขอ 3.  ตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติท่ีมิไดมีผูมอบให    ใครเปนผูไดรับ
คาตอบแทน 

รัฐเปนผูไดรับคาตอบแทน 
 

ขอ 4. การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจะมีการประกาศ  ไวท่ี
ใดบาง  

จะมีการประกาศ  ณ  สํานักงานนายทะเบียนกลาง  (กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก)  และสํานักงานนายทะเบียนจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด) และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  (มาตรา 24) 
 

ขอ 5.  หากบุคคลใดทราบขาวที่ประกาศแลวเห็นวาตนมีสิทธิดีกวาตองทําอยางไร 
บุคคลนั้นตองยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนพรอมทั้งแสดงหลักฐานภายใน  60  

วัน  นับแตวันประกาศในโฆษณา  (มาตรา 29) 
 

ขอ 6. จะทราบไดอยางไรวาสูตรตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยซึ่งมีอยูท่ัวไป     
สูตรใดจดทะเบียนแลวหรือมีการจดทะเบียนซ้ําซอนกันหรือไม  

ตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีการจดทะเบียนแลว  ทางนายทะเบียนจะ
รวบรวมและประกาศไวที่สถาบันการแพทยแผนไทยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุดจังหวัด  ผูใดตองการทราบขอมูลก็สามารถตรวจสอบได 



ขอ 7.  การจดทะเบียนสิทธิตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทย  หากผูขอจดทะเบียน
ประสงคจะมาจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนกลางไดหรือไม 

เจาของสูตรตํารับ/ตํารานั้นสามารถดําเนินการขอจดทะเบียนสิทธิที่สํานักงาน
ทะเบียนกลาง  คือ  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวง
สาธารณสุข  ได   
 

ขอ  8.  ถามีการขอจดทะเบียนหลายรายและตกลงกันไมไดจะทําอยางไร  
คูกรณีจะตองนําคดีไปสูศาลภายใน  90  วัน  นับแตวันสิ้นระยะเวลาที่นาย

ทะเบียนกําหนด  ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว  นายทะเบียนก็จะ
ยกเลิกคําขอจดทะเบียนของบุคคลเหลานั้น  (มาตรา  26) 
 

ขอ  9.  ผูทรงสิทธิในตํารับยาสามารถใหผูอ่ืนใชสิทธิในตํารับยาไดคร้ังละกี่คน 
กฎหมายไมไดจํากัดสิทธิดังกลาวไว  ผูทรงสิทธิจึงสามารถใหผูอ่ืนสามารถใช

สิทธิดังกลาวไดตามแตจะเห็นควร 
 

ขอ  10.  กรณีมีผูละเมิดการใชสิทธิในตํารับยาของผูเปนเจาของกฎหมายนี้ใหการ
คุมครองอยางไร 

ยื่นฟองตอศาลและสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายได 
 

ขอ  11.  กรณีระงับใชสิทธิ  ผูอื่นมาขอจดทะเบียนสิทธิซํ้าไดหรือไม 
การระงับใชสิทธิจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูทรงสิทธิถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการใช

สิทธิ  ตาม  มาตรา  37  หรือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการฟองตอศาลขอใหเพิก
ถอนการจดทะเบียนสิทธิและอยูในขั้นตอนของการสืบสวนขอเท็จจริง  ในขั้นตอนนี้ผู
ทรงสิทธิที่ถูกคัดคานยังคงไดรับการคุมครองอยู  แตจะตองหยุดการดําเนินการตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของ  กบัสิทธิภูมิปญญาที่กําลังสอบสวน  ผูอ่ืนจะมาขอจดทะเบียนสิทธิซ้ําไมได 

 

ขอ  12.  กรณีเพิกถอนการใชสิทธิ  ผูอ่ืนมีสิทธิมาขอจดทะเบียนสิทธิซ้ํากันไดหรือไม 
กรณีที่ผูทรงสิทธิถูกเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธินั้น  มาตรา  40  กําหนดให

สามารถดําเนินการจดทะเบียนสิทธิไดใหม  แตตองพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่นาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแลว  และในชวงระยะเวลาหนึ่งปนั้นกฎหมายจะ
คุมครองสิทธิที่ถูกเพิกถอนดังกลาวไวเพ่ือเปดโอกาสใหผูทรงสิทธิที่ถูกเพิกถอน



ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิอีกครั้งหนึ่ง  อันเปนเจตนารมณ  ของกฎหมายที่จะคุมครอง
สิทธิความเปนเจาของภูมิปญญา 
 

ขอ  13.  กรณีใดบางที่จะมีการเพิกถอนการจดทะเบียน 
นายทะเบียนมีอํานาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนไดถาหาก 
1.) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธิโดยขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
2.) ผูทรงสิทธิไดฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่นายทะเบียน

กําหนดการรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น 
3.) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว  (มาตรา  37) 
 

ขอ  14.  ผูใดจะขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิไดบาง   
ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจฟองตอศาลขอใหเพิกถอนได  (มาตรา  38) 

 

ขอ  15.  การดําเนินงานคุมครองสมุนไพรควบคุมในเขตอนุรักษ  และนอกเขตอนุรักษ
เปนอยางไร 

การดําเนินงานในเขตอนุรักษ  เปนแผนจัดการรวมกันระหวางหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของในเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนมากกวามุงใชประโยชนจากพื้นที่นั้น  โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  เปนผูประกาศ  สวนในพื้นที่นอกเขตอนุรักษนั้น  
จะมุงเนนการสงเสริมในการบริหาร  และพัฒนาการใชประโยชนจากสมุนไพรควบคุม
โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  
เปนผูประกาศ  และใหรับและเอกชนรวมกันดูแลและเปดโอกาสใหประชาชนเขาไป
ดูแลและใชประโยชนได 

 
 
 
 

 



ขอ  16.  ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   
              พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหมี “แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร”  เพื่ออะไร 
 เพื่อคุมครองสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการ
กระทําของมนุษยไดโดยงาย 
 

ขอ  17.  ปจจุบันมีการประกาศ  “แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร”  แลวหรือไม   
  ปจจุบันไดมีการจัดแผนจัดการเพื่อคุมครองสุมนไพร  ในพื้นที่เขตอนุรักษภูผา
กูด  จังหวัดมุกดาหาร  พ.ศ.  2551-2553  (แผนระยะสั้น) 
 

ขอ  18. “แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร”  จะมีผลบังคับใชเม่ือใด 
 เม่ือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงจะมีผลบังคับใชได 
 

ขอ  19.  หากพื้นที่ของเราถูกประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรจะตองดําเนินการ
อยางไร 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  พ.ศ.  
2542  ไดกําหนดใหพื้นที่ที่อาจประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรไดน้ัน  จะตองไมใช
ที่ดินที่อยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่ง
มิใชทบวงการเมือง 
 ดังนั้นถาพ้ืนที่ที่ทางรัฐประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรเปนพื้นที่ที่อยูใน
กรรมสิทธิ์ของเอกชนใด  ผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองก็สามารถยื่นคํารองตอ
นายทะเบียนที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อขอใหประสานงานกับทางคณะกรรมการเพื่อ
เพิกถอนประกาศดังกลาว 
 

ขอ  20.  หลักเกณฑในการขออนุญาตศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมมีอะไรบาง 
 รัฐเพียงแตตองการทราบจุดประสงคของการวิจัย  ตองการควบคุมเพื่อใหทราบ
ความเคลื่อนไหว  ซึ่งจะเปนผลดีในการสนับสนุนใหมีการวิจัยมากขึ้น  หากเปน
สมุนไพรที่อยูในความควบคุมก็ตองมีการเจรจาในเรื่องผลประโยชนแกรัฐหลักเกณฑใน
การขออนุญาตใหกับเอกชนเทานั้น  ถาเปนทางราชการเพียงแตแจงใหทราบเทานั้น  
(มาตรา  46,มาตรา  48) 



1. ทําไมจึงตองมีพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ? 
 คนไทยโบราณดําเนินชีวิตสืบตอกันมาดวยภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพ และ
การแพทยแผนไทย แตภูมิปญญาชาวบานกําลังถูกคุกคาม จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะชาวตางประเทศที่ตองการนําภูมิปญญาไทยไปผูกขาดแสวงหากําไรภายใตกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นประเทศไทยในฐานะประเทศเจาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิ
ปญญา จึงตองสรางหลักกฎหมายใหมเพื่อคุมครองภูมิปญญาที่เปนรากฐาน และเปนฐานอิงใน
การเจรจาแบงปนผลประโยชนตอไป 
 

2. ประชาชนจะมีโอกาสเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางไร หรือไม ? 
 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  พ.ศ. 2542  เปน
กฎหมายที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาท  และมีสวนรวมอยางเต็มที่ โดยวิธีการแบบ
ประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งบุคคลในแตละสาขาอาชีพที่เกี่ยวองกับการแพทยแผนไทย คือกลุม
หมอพื้นบาน ผูประกอบโรคศิลปะ ผูปลูกหรือแปรรูป ผูผลิตหรือจําหนาย นักวิชาการ  และ
องคกรพัฒนาเอกชนดานการแพทยแผนไทย เปนผูมีสิทธิเลือกแทนของตนเขามาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนองคประกอบในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย มีหนาที่พัฒนา สงเสริมและคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยโดยตรง 
 

3. ใครมีบทบาทในการจัดการตามกฎหมายนี้ 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย (มาตรา 12) 
 

4. กฎหมายนี้ปดกั้นการพัฒนาการแพทยแผนไทยจริงหรือไม  อยางไร ? 
 ไมมีบทบัญญัติมาตราใด ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีที่เปนการปดกั้นการพัฒนาการแพทย
แผนไทยแตอยางใด ตรงกันขามกลับเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยมองถึงอนาคตเปนหลัก เชน ในมาตรา 15 ที่กําหนดใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกมีหนาที่รวบรวมขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผน
ไทยและตําราการแพทยแผนไทยทั่วราชอาณาจักรเพื่อจัดทําทะเบียนที่กําหนดไว เชนนี้มิใชเพื่อ
ตองการปดกั้นการพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแตอยางใด แตเปนการรวบรวมขอมูล
ตางๆ ใหเปนระบบ เพื่อสะดวกตอการพัฒนาในระยะยาวเพราะถาขอมูลกระจัดกระจายจะทําให



ยากตอการจัดทําระบบฐานขอมูลและการพัฒนาจะทําไดอยางไมทั่วถึง หรือใน มาตรา 19 ที่
กําหนดใหผูที่ประสงคจะใชประโยชนจากตํารับตําราการแพทยแผนไทยของชาติ จะตองไดรับ
อนุญาตและจายคาตอบแทนใหแกผูทรงสิทธิ เพ่ือสงเสริมใหมีการใชยาน้ันอยางแพรหลาย เปน
การพัฒนาวงการแพทยแผนไทยใหกระจายออกไปอยางกวางขวางและผูทรงสิทธิเองก็จะตอง
ไดรับคาตอบแทนจนเปนที่นาพอใจ ฯลฯ 
 

5. ใครเปนผูไดรับประโยชนสูงสุดตามกฎหมายนี้ ? 
 ผูที่ไดรับประโยชนสูงสุดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดแก 
 1) หมอพื้นบานไดรับการคุมครองและสงเสริมจากภาครัฐ มีเจาหนาที่ของรัฐคอย
ควบคุมดูแลไมใหใครมาละเมิดสิทธิความเปนเจาของสูตรตํารับ/ตํารายาแผนไทย และไดรับการ
สงเสริมการพัฒนาตางๆ โดยกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้น 
 2) ประชาชนทั่วไปไดรับผลดีจากการที่รัฐสงเสริมการพัฒนาการแพทยแผนไทยออกไป
อยางกวางขวาง มีทางเลือกในการบํารุงรักษา ดูแลสุขภาพโดยไมตองพึ่งยาแผนปจจุบัน ซึ่ง
สวนมากจะมีผลกระทบตอรางกายทั้งสิ้น ราคาคอนขางสูง แตยาแผนไทยจะมีราคาที่ต่ํากวา
เพราะไมตองนําเขาตัวยาจากตางประเทศ และไมมีผลกระทบตอรางกาย 
 

6. สิทธิของประชาชนภายใตกฎหมายฉบับนี้? 
 ประชาชนเปนผูที่กฎหมายเขามาโอบอุมคุมครองใหเปนผูทรงสิทธิในภูมิปญญาจากการ
ยื่นคําขอจดทะเบียน หรือไดรับสิทธิเปนผูรับการสืบทอดทางมรดก หรือจะไดรับสิทธิมาโดยทาง
อ่ืน เพราะประชาชนมาสิทธิในการตัดสินใจทุกอยาง กฎหมายมิไดเขาไปบังคับวาผูครอบครอง
สูตรตํารับ/ตําราทุกคนจะตองเขามายื่นคําขอจดทะเบียน กฎหมายเพียงแตเขามาจัดระบบ
ฐานขอมูลและการพัฒนาใหเปนระบบ การที่มีผูมายื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา เปน
การที่ประชาชนใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐ ที่จะมีอํานาจในการควบคุมดูแลรักษา
ผลประโยชนใหแกประชาชน ถาผูครอบครองสูตรตํารับ/ตําราไมไปยื่นคําขอจดทะเบียน 
เจาหนาที่ของรัฐก็ไมสามารถมาบังคับได 
 

7. คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีท่ีมาและองคประกอบ
อยางไร ? 
 คณะกรรมการฯ มีที่มาจากพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ. 2542  มาตรา 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยโดยประกอบไปดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการ



แพทย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม และผูอํานวยการกองการ
ประกอบโรคศิลปะ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการโดยตําแหนง ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเลือกจากลุมผูประกอบโรคศิลปะ 
จากกลุมผูซึ่งมีความรูความสามารถหรือประสบการณทางดานการแพทยแผนไทย การผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทย การปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร  และอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกเปนกรรมการและเลขานุการ 
 

8. ทําไมจึงมจีํานวนกรรมการโดยตําแหนงเทากับจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 เพ่ือใหสัดสวนของกรรมการจากภาพรัฐและเอกชนมีจํานวนเทาๆ กัน 
 

9. หนาที่ของคณะกรรมการมีอะไรบาง ? 
 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 (1) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (2) สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
 (3) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและประสานงานระหวางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ชุมชนและองคการเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
 (4) ใหความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยตาม มาตรา 39 วรรคสาม 
 (5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน หรือของผูอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 (6) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ การ
จัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชนและการใชจาย
เงินกองทุน และการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร 
 (7) ปฏบิัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการ 
 (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 6) 



 
10. มกีารจํากัดอายุของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือไม ? 
 ไมมีการจํากัดอายุของผูที่จะมาเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

11. คณะกรรมการฯจะดํารงตําแหนงนานเพียงใด ? 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
(มาตรา 7) 
 

12. หมอพื้นบานกับผูประกอบโรคศิลปะตองมีใบประกอบโรคศิลปะหรือไม ? 
 หมอพื้นบานไมตองมีใบประกอบโรคศิลปะ แตผูประกอบโรคศิลปะตองมีใบประกอบ
โรคศิลปะ 
 

13. จะเชื่อมัน่ไดอยางไรวาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนตัวแทนที่ดีของเรา ? 
 คณะกรรมการฯผูทรงคุณวุฒิมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยทางออม เปนระบบเดียวกับการเลือกตั้งตางๆ ในปจจุบัน ซึ่งเปนระบบการเลือกตั้ง
ที่ดีที่สุดและสามารถเลือกผูแทนที่ดีที่สุดเขามาเปนคณะกรรมการฯ โดยเปนหลักการเดียวกับการ
ปกครองประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน เพราะฉะนั้นจึงสามารถยืนยันไดวาผูแทนที่เขา
มาดํารงตําแหนงกรรมการฯ ผูทรงคุณวุฒิเปนผูแทนที่ดีที่สุด เพราะประชาชนจะเปนผูที่เลือกเขา
มาเอง 
 

14. หากหมอพื้นบานสนใจจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองทําอยางไรบาง ? 
 ข้ันแรกจะตองตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผูสนใจ และขั้นตอนตอไปก็จะตอง
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของหมอพื้นบาน คือ   
           1) มีความรูความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพทางการแพทยแผนไทยอยาง
ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
           2) มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะสมัครมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
           3) ไมมีใบประกอบโรคศิลปะ 
 เม่ือตรวจสอบแลววามีคุณสมบัติครบทุกขอแลว ก็ดาํเนินการเขามามีสวนรวมใน
เครือขายสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอไป 
 
 



15. เครือขายสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทยคืออะไร ? 
 เครือขายสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเปนการรวมตัวกันของกลุมบุคคลและองคกร
ที่ทํางานดานการแพทยแผนไทย คือ   

1) หมอพื้นบาน 
2) ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
3) ผูผลิตหรือจําหนายยาสมุนไพร 
4) นักวิชาการ 
5) องคการพัฒนาเอกชน 
6) ผูประกอบโรคศิลปะ 

 

16. มีผูตรวจสอบการใชอํานาจของนายทะเบียนหรือไม ? 
 คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจะทําหนาที่ตรวจสอบ
การใชอํานาจของนายทะเบียน หากมีผูไดรับความไมเปนธรรมก็สามารถรองเรียนมาได 
 

17. มีผูตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการฯ หรือไม ? 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 
 

18. หากมีผูลกัลอบนําสมุนไพรควบคุมออกนอกประเทศ กฎหมายจะใหการคุมครองอยางไร ? 
 ในมาตรา 73 ไดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการตางๆ ให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เชน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เชน กฎหมายอาญา ดังนั้นในกรณีมีผูลักลอบนําสมุนไพร
ควบคุมออกนอกประเทศ พนักงานเจาหนาที่ก็มีอํานาจที่จะเขาจับกุม  และดําเนินคดีตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เชนกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอาญา เปนตน 
 

19. สมุนไพรที่อยูในทะเลหรือพื้นน้ํา กฎหมายจะใหการคุมครองหรือไมอยางไร ? 
 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ สมุนไพร หมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัด
ดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวที่ใชหรือแปรสภาพหรือผสมหรือปรุงเปนยาหรืออาหารเพื่อการตรวจ
วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรคหรือสงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว และให



หมายความรวมถึงถ่ินกําเนิดหรือถ่ินที่อยูของสิ่งดังกลาวดวย ดังนั้นสมุนไพรที่อยูในทะเลหรือ
พื้นน้ําจึงไดรับการคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ดวย 
 

20. เมื่อมกีารประกาศสมุนไพรชนิดใดเปนสมุนไพรควบคุมแลว แสดงวาสมุนไพรนั้นจะถูก
ควบคุมตลอดไปใชหรือไม ? 
 ไมใช รัฐจะประกาศเปนสมุนไพรควบคุมเฉพาะในเวลาที่สมุนไพรชนิดนั้นตกอยูใน
ภาวะวิกฤต คือ เสี่ยงตอการสูญพันธุ เพ่ือควบคุมสภาวะดังกลาวใหกลับสูปกติ ซึ่งการประกาศ
เปนสมุนไพรควบคุมนั้นก็เพื่อที่จะดําเนินการตางๆ ในการเพิ่มจํานวนสมุนไพรชนิดน้ันใหมาก
ข้ึนจนพอเพียงตอการใชสอย เพราะรัฐเล็งเห็นวา สมุนไพรที่เสี่ยงตอการสูญพันธุทุกชนิด เปน
สมุนไพรที่มีการใชสอยกันอยางแพรหลาย และมีคุณประโยชนอยางมหาศาล เมื่อทางรัฐสามารถ
ควบคุมสภาวะวิกฤตดังกลาวใหกลับคืนสูปกติไดแลว ก็จะประกาศยกเลิกสมุนไพรชนิดน้ันจาก
การเปนสมุนไพรควบคุมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ท่ีดินเอกชนที่ตองการปลูกสมุนไพรจะนํามาขอรับการสนับสนุนไดหรือไมอยางไร ? 
 สามารถนํามาขอรับการสนับสนุนได โดยแจงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน
จังหวัด แลวแตกรณี พรอมดวยการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตอคณะกรรมการ 
 

2. หากทานมีสมุนไพรควบคุมอยูในครอบครองตองทําอยางไร 
 ถามีสมุนไพรควบคุมอยูในครอบครองเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็จะตองแจง
ตอนายทะเบียนภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ แตถามีสมุนไพรควบคุมอยู
ในความครอบครองนอยกวาหรือไมเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ไมตองแจง (มาตรา 
51) 
 

3. การดําเนินงานคุมครองสมุนไพรควบคุมในเขตอนุรักษ และนอกเขตอนุรักษเปนอยางไร ? 
 การดําเนินงานในเขตอนุรักษ เปนแผนจัดการรวมกันระหวางหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของในเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนมากกวาการมุงใชประโยชนจากพื้นที่นั้น โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เปนผูประกาศ สวนในพ้ืนที่นอก
เขตอนุรักษนั้น จะมุงเนนการสงเสริมในการบริหาร และพัฒนาการใชประโยชนจากสมุนไพร
ควบคุมโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เปน
ผูประกาศ โดยใหรัฐและเอกชนรวมกันดูแลและเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปดูแลและใช
ประโยชนได 
 

4. หากพื้นที่ของเราถูกประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรจะตองดําเนินการอยางไร ? 
 ตามพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ พื้นที่ที่อาจประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรไดนั้น  
จะตองไมใชที่ดินที่อยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคล
ใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 
 ดังนั้นถาพ้ืนที่ที่ทางรัฐประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพร เปนพื้นที่ที่อยูในกรรมสิทธิ์
ของเอกชนใด ผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองก็สามารถยื่นคํารองตอนายทะเบียนที่
รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพ่ือขอใหประสานงานกับทางคณะกรรมการเพื่อเพิกถอนประกาศ
ดังกลาวได 
 
 
 
 



5. ในเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพรเราจะเขาไปปลูกส่ิงกอสรางไดหรือไม ? 
 ในมาตรา 63 กําหนดวาในพื้นที่คุมครองสมุนไพร หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครอง
ที่ดินหรือปลูกหรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิง่ใดหรือตัดโคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือ
พฤกษชาติอ่ืน หรือทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติ หรือขุด
หาแร หิน ดิน หรือเปล่ียนแปลงทางน้ํา หรือทําใหนํ้าในลําน้ํา ลําหวย หนอง บงึ ทวมทน เหือด
แหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสมุนไพร 
 

6. ทําไมตองมีกองทุนภูมปิญญาการแพทยแผนไทย ? 
 ในการที่จะพัฒนาการแพทยแผนไทยใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนที่จะตองใชเงินทุน
คอนขางสูง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยขึ้น เพื่อใชเปน
กองทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยใหเจริญกาวหนาไปไดอยางมีระบบ  และตอเน่ือง 
 

7. ประชาชนจะไดรับประโยชนจากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอยางไร ? 
 กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือสํารวจ รวบรวม ศึกษา และวิจัยองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
2) เพ่ือเพาะปลูก การผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุพืชสมุนไพร 
3) เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริม

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
4) เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและองคกรเอกชนที่ทํางานดาน

การแพทยแผนไทย 
5) เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษสมุนไพรและการใชประโยชนสมุนไพรอยาง

ยั่งยืน 
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุมครอง

สมุนไพร 
7) การอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทย 
วัตถุประสงคของกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยทั้ง 7 ขอนี้ เพ่ือสงเสริม 

และพัฒนาการแพทยแผนไทยทั้งสิ้น ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนสิ่งที่ประชาชนจะไดรับตอไป
ในอนาคต  
 



8. วิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตองทําอยางไรบาง ? 
 ผูที่ประสงคขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จะตองแจงตอ
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณี พรอมดวยการเสนอโครง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนตอคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยความเห็นของ
คณะกรรมการ โดยจะตองเปนโครงการที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค 7 ขอ ดังที่กลาวไวใน
ขางตน 
 

9. การใชเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตองสงคืนหรือจัดเปนกองทุนหมุนเวียน ? 
 ในการบริหารเงินกองทุน จะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

1) เงินทุนสํารองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหนําเงินไปใชไดเฉพาะดอกผลและ
ผลประโยชนที่ไดจากกองทุน 
2) เงินกองทนุหมุนเวียนสนับสนุนประจําป ใหนําเงินไปใชไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 2.1 กรณีเปนการสนับสนุนแบบใหเปลา 
  - กลุมองคกรไมหวังผลกําไร 
  - องคกรภาครัฐ 
  - นักวิชาการ 
 2.2 กรณีใหกูยืม โดยไมมีดอกเบี้ย 
  - องคกรเอกชนภาคธุรกิจ 
  - องคกรไมหวังผลกําไร 
  - นักวิชาการ 
  - เจาของหรือผูครอบครองที่ดินของเอกชนที่ไดข้ึนทะเบียน 
 2.3 กรณีใหกูยืมโดยมีดอกเบี้ย 
  - องคกรเอกชนภาคธุรกิจ 
  - นักวิชาการ 
  - เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดข้ึนทะเบียนแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ทรัพยสินของกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดมาจากที่ใดบาง ? 
 กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 
 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

รัฐบาลตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 
 3) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน (มาตรา 76) 
 4) รายไดอ่ืนที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน 
 

11. ความคลองตัวในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ? 
 รายไดจากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นไมเปนรายไดที่ตองนําสง 

กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ การ
บริหาร การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 จากการที่กฎหมายกําหนดใหรายไดจากองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ไม 
ตองนําสงเขากระทรวงการคลังน้ัน ทําใหการใชจายเงินกองทุนฯ มีความคลองตัวในระดับหนึ่ง
คือมากกวาการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เพราะวาคณะกรรมการจะเปนผูควบคุมการใชจาย
เงินกองทุนโดยความเปนชอบของกระทรวงการคลัง ทําใหลดขั้นตอนทางราชการลงไปได
พอสมควร มีความคลองตัวในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
 

12. หมอพื้นบานที่นําตํารับยาหรือ ตํารามาขอจดทะเบียนสิทธิ จะเชื่อมั่นไดอยางไรวาสูตรตํารับ
ยาหรือตําราจะไมถูกคัดลอก ? 
  การจดทะเบียนตํารับ/ตําราตามพระราชบัญญัติคุมครองฯ ฉบับนี้ กฎหมาย
กําหนดใหผูจดทะเบียนจะตองเปดเผยสูตรทั้งหมดก็จริง แตทางราชการจะเก็บไวเปนความลับ 
โดยนายทะเบียนจะเปดเผยเพื่อประกาศแคบางสวนเทานั้น ซึ่งเปนดานแรกในการตรวจสอบการ
จดทะเบียนสิทธิ สูตรตํารับหรือตําราตางๆ เมื่อจดทะเบียนแลวก็จะเปนสิทธิของผูทรงสิทธิแตผู
เดียว หากมีการถูกคัดลอกก็ฟองรองไดทั้งทางแพงและทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ใครบางที่จะไดรับการคุมครอง ? 
 กฎหมายใหความคุมครองบุคคล องคกรและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะ 
 1) ผูคิดคน 
 2) ผูปรับปรุง 
 3) ผูสืบทอด 
            (มาตรา 21) 
 

14. ระยะเวลาในการคุมครองยาวนานเพียงใด ? 
 คุมครองตลอดอายุของผูทรงสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนและมีอยูตอไปอีก 50 ป 
นับแตวันที่ผูทรงสิทธิหรือผูทรงสิทธิรวมคนสุดทายถึงแกความตาย (มาตรา 33) 
 

15. ผูท่ีมีสูตรตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทย จําเปนที่จะตองมาขอจดทะเบียนสิทธิทุกคน
หรือไม ? 
 ทุกคนที่มีสูตรตํารับ/ตําราไมจําเปนตองมาจดทะเบียนสิทธิ กฎหมายมิไดบังคับ แตวาเพื่อ
รักษาสิทธิของตนควรที่จะนํามาจดทะเบียนสิทธิ เพราะตามกฎหมายผูที่มาจดทะเบียนกอนก็จะ
ไดรับการคุมครองกอน ถาผูที่มีตํารับหรือตําราอยูในมือแลวนิ่งเฉยไมสนใจที่จะนํามาจด
ทะเบียนก็อาจจะเสียเปรียบตอผูที่มีตํารับหรือตําราอยางเดียวกัน แตเขามาจดทะเบียนกอน เพราะ
กฎหมายจะคุมครองผูที่นํามาจดทะเบียนเปนรายแรกเทานั้น ตามมาตรา 26 ซึ่งกําหนดวาในกรณี
ที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนอยางเดียวกันหลายคนโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซ่ึงไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนไวกอนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียน 
 

16. วิธีการขอจดทะเบียนสิทธิทําอยางไร ? 
 บุคคลที่ขอจดทะเบียน ไดแก ผูคิดคน ผูปรับปรุง ผูสืบทอด หรือพัฒนาประโยชน ซึ่ง
บุคคลดังกลาวตองไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน ณ สํานักงานนายทะเบียนกลาง หรือ
สํานักงานนายทะเบียนจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู 
 

17. สิทธิของผูทรงสิทธิมีอะไรบาง ? 
 เฉพาะผูทรงสิทธิเทานั้นที่มีสิทธิในการผลิตยาและมีสิทธิในการใชศึกษา วิจัย จําหนาย 
ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิปญญาในตําราการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียน
ไว (มาตรา 34) 
 



18. สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยโอนใหกันไดหรือไม ? 
 โอนไมได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก (มาตรา 35) 
 

19. หากพนระยะเวลาการคุมครองไปแลวจะมีผลอยางไร ? 
 ตํารับยาหรือตําราการแพทยแผนไทยนั้นจะตองถูกประกาศใหเปนตํารับยาหรือตํารา
การแพทยแผนไทยทั่วไป (มาตรา 33) 
 

20. สิทธิในภูมิปญญาของผูทรงสิทธิสามารถยกใหบุคคลอ่ืนไดหรือไม ? 
 สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่นํามาจดทะเบียนแลวนั้นไมสามารถยกใหบุคคล
อ่ืนเปนสิทธิขาดได ยกเวนตกทอดทางมรดก แตผูทรงสิทธิสามารถอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ
ของตนตามมาตรา 34 ได (มาตรา 36) ซึ่งจะตองมีหลักฐานการอนุญาตใหใชสิทธิเปนหนังสือ 
 


