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การอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

************************************ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพล าดับที่ 188 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีหน้าที่ใน
การประสานและด าเนินการตามพันธกรณีในมาตราต่างๆ และโปรแกรมของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทาง รวมทั้งมติการประชุมที่เกิดข้ึนจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยต่างๆ 

 มาตรา 17 ก าหนดให้ภาคีอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทาง
วิชาการ วิทยาศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการส ารวจ ความรู้พิเศษเฉพาะ 
ความรู้พ้ืนบ้านและความรู้ที่สืบทอดกันตามธรรมเนียมประเพณี และมาตรา 18 ให้ภาคีส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดท ากลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้นเพ่ือส่งเสริมและเอ้ืออ านวยความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง สผ.  
ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ให้หน่ วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ รวมถึงการเชื่อมโยงขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมี
การพัฒนาสมรรถนะ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย น่าสนใจ การน าเสนอดึงดูดผู้ใช้ การเข้าถึงข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย เช่น สิ่งมีชีวิตกลุ่มเอคโนเดิร์มที่มีประโยชน์ในแง่นิเวศวิทยา คือกลุ่มที่ช่วยก าจัดอินทรีย์สาร
บริเวณชายฝั่งทะเล กรองกินตะกอนแขวนลอย เป็นตัวกลางของวัฏจักรแคลเซียม และคาร์บอน รวมถึงเป็น
ตัวชี้วัดถึงคุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตดังกล่าวในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บทบาทของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และเอ้ืออ านวยการด าเนินงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเต็มที่ในทุกระดับ 

ประกอบกับ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นควรให้มีการเสนอแนะ
เครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของประเทศไทยเป็นไปตาม
พันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึง ต้องมีการด าเนินงานตามมาตรา 
20 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ให้มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการเข้าถึง
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ข้อมูลทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ รวมทั้งจัดท ากลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางชีว ภาพจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง
สาธารณชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

2. การอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

การจัดให้มีการอบรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงนับเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงาน และทราบแนวทาง วิธีการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดทางชีวภาพ
ในต่างประเทศ อันจะน าไปสู่แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศไทยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญและบทบาทของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3.2 เพ่ือทราบแนวทางการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้
สอดคล้องกับมาตรา 20 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศภาคี 

3.3 เพ่ือฝึกปฏิบัติการใช้กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

 3.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ตามแผนกลยุทธพิธีสารคาร์ตาเฮนา (ค.ศ. 2011-2020) รวมทั้ง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์การอิสระ  

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในความส าคัญและบทบาทของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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 5.2 ได้ทราบแนวทางการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้สอดคล้อง
กับมาตรา 20 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศภาคี 

 5.3 ได้ฝึกปฏิบัติการใช้กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

 5.4 ได้ทราบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย รวมทั้ง ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
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ก ำหนดกำรอบรม 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  

โครงกำรพัฒนำเครื่องมือ กลไก กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และอนุวัตอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

วันจันทร์ที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม VICTORY ช้ัน ๒ โรงแรมวคิ ๓ บางกอก (Vic3 Bangkok) กรุงเทพฯ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม 
โดย ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

09.30 – 10.00 น. ความส าคัญและบทบาทของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety Clearing House: BCH) ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

โดย Mr. Edmund Revilla 
     Asia Biosafety Clearing House Adviser 

10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 

10.15 – 11.00  น. แนวทางการน าใช้และแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้
สอดคล้องกับมาตรา 20 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ภาคี 

โดย Mr. Edmund Montemayor Revilla 
     Asia Biosafety Clearing House Adviser 

11.00 – 12.00 น. ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ในต่างประเทศ  

โดย Mr. Edmund Montemayor Revilla 
      Asia Biosafety Clearing House Adviser 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.20 น. การฝึกปฏิบัติ : การใช้กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Clearing House: BCH) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

โดย Mr. Edmund Montemayor Revilla 
      Asia Biosafety Clearing House Adviser 

14.20 – 14.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 

14.30 – 15.00 น.  การหารือแลกเปลี่ยน: การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามแผนกลยุทธพิธีสารคาร์ตาเฮนา (2011-2020) 

ด าเนินรายการ โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร  
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ 

 
หมายเหตุ : การอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


