
พนัธกรณีเกี่ยวกบัการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภยัทางชีวภาพ 

และการดําเนินงานของประเทศไทย 

โดย นางเพราพรรณ ทองสม้
ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

การอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความตระหนกัและสมรรถนะการเผบยแพรข่อ้มลูข่าวสารความปลอดภยัทางชีวภาพ

วนัที่ 4 ตลุาคม 2556 ณ  โรงแรมเอเชีย กรงุเทพฯ



พิธีสารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ

Cartagena Protocol on Biosafety

พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นพิธีสารภายใต้

อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นความตกลงระหว่าง

ประเทศที่มีผลผกูพนัตามกฎหมายฉบบัแรกที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ

ของสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม 

พิธีสารฯ มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2546 

ปัจจบุนัมีภาคี 166 ประเทศ (ตลุาคม 2556) 



พิธีสารคารต์าเฮนาฯ กาํหนดวตัถปุระสงคต์ามแนวทางระมดัระวงั

ลว่งหนา้ (precautionary approach) ตามที่ระบไุวใ้นหลกัการขอ้ 15 ของ

ปฏิญญารโิอ เดอจาเนโร สาธารณรฐับราซิล ปี พ.ศ. 2535 ว่า

 ให้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดแูล และใช้

ประโยชนส์ิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมอนัเนื่องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ

สมยัใหม่ ที่อาจมีผลกระทบที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยัง่ยนือยา่งปลอดภยั

 คํานึงถึงความเสี่ยงต่อสขุอนามยัของมนษุย์

 ใหค้วามสําคญัเป็นพิเศษกบัการเคลื่อนยา้ยขา้มแดน (transboundary 

movement) 



ครอบคลมุการเคลื่อนยา้ยขา้มแดน การสง่ผา่น การดแูล และการใช้

ประโยชนส์ิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมที่อาจมีผลกระทบที่ไม่

เอื้ออํานวยต่อการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่งยัง่ยนื 

ไมค่รอบคลมุการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิ่งมีชีวิตดดัแปลง

พนัธกุรรมที่เป็นเภสชัภณัฑส์าํหรบัมนษุย์

วตัถปุระสงค์



Precautionary Approach

Objective: Safe Transfer, Handling and Use of  
LMOs

Biosafety Clearing-House (BCH) , Capacity-Building, 
Compliance and COP-MOP

Supporting Mechanisms:

• Risk 
Assessment

• Risk 
Management

•Information 
Sharing

•Public 
Awareness & 

Public 
Participation

• Rules/ 
Procedures:

- AIA Procedure
- Procedure for 

FFP

• Decision -
making

•Handling, 
Transport,  

Packaging and 
Identification:

- Documentation 
for Shipment
- Standards

Key Provisions of the Protocol



พิธีสารคารต์าเฮนาฯ กบั BCH

ตามมาตรา 20 ใหม้ีการจดัตัง้กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ เพื่อ:

เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการแลกเปลี่ยนขอ้มลูภายใตอ้นสุญัญา
ว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

สนบัสนนุการเขา้ถึงขอ้มลูที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของพิธีสาร
ของภาคี 

เป็นกลไกระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมลูความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 

http://bch-thai.onep.go.th

http://bch-thai.onep.go.th/


กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภยัทางชีวภาพ

Biosafety Clearing–House “BCH”

http://bch-thai.onep.go.th

http://bch-thai.onep.go.th/


กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชีวภาพ

(Biosafety Clearing-House: BCH)

http://bch-thai.onep.go.th

BCH จดัทําขึ้นภายใตพ้ิธีสารคารต์าเฮนาฯ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศภาคีในการดําเนินงานและเอื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนขอ้มลู และ

ประสบการณเ์กี่ยวกบั LMOs

เป็นเสมือนศนูยข์อ้มลูสว่นกลาง เพื่อใหผ้ ูใ้ชแ้ละผ ูน้ําเขา้ขอ้มลู

ไดแ้ลกเปลี่ยนกนั

BCH คืออะไร

http://bch-thai.onep.go.th/


วตัถปุระสงค ์ในการจดัทํา BCH

เ อื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางวิทยาศาสตร ์

วิชาการ สิ่งแวดลอ้ม กฎหมาย และประสบการณเ์กี่ยวกบั

สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม

ช่วยเหลือให้ประเทศภาคี ในการดําเนินงานได้ตาม

พนัธกรณีพิธีสารคารต์าเฮนาฯ

http://bch-thai.onep.go.th

http://bch-thai.onep.go.th/


BCH : ลกัษณะและรปูแบบที่เหมาะสม  

COP-MOP 1 มีขอ้ตดัสินใจกาํหนดให ้BCH มีลกัษณะและรปูแบบที่เหมาะสม ดงันี้

 จดัใหม้ีการเขา้ถึงทําเนียบผ ูเ้ชี่ยวชาญ โดยเนน้การเปิดเผยขอ้มลู

 โปรง่ใส และการเขา้ถึงขอ้มลูโดยเท่าเทียมกนั

 จดัใหม้ีการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารเพื่อช่วยเหลอืประเทศต่างๆ 

      ในเรือ่งการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

 ใช ้internet เป็นกลไกกลาง ในการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสาร และใชก้ลไก

อื่นๆ สาํหรบัภาคีที่ไมม่ี internet

http://bch-thai.onep.go.th

http://bch-thai.zonep.go.th/


ใชร้ปูแบบรว่มกนั ในการรายงาน

ใชศ้พัทบ์ญัญตัิ ( controlled vocabulary)

บนัทึกขอ้มลูในรปูแบบ meta data คือ สรา้งเป็นหมวดหม ูเ่กี่ยวโยงกนั

ใชร้ะบบการจําแนกระบเุฉพาะสาํหรบั LMOs

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ลกัษณะและรปูแบบที่เหมาะสม  

http://bch-thai.zonep.go.th/


 เอื้ออํานวยการท่องเว็บไซตข์อง central portal ในภาษาทางการ

  ของ UN

 กาํหนดใหข้อ้มลูต่างๆ ที่สง่มาแบ่งปันเป็นภาษาใด

  ภาษาหนึ่งของ UN

 ใหป้ระเทศภาคีและประเทศอื่นๆ ใหค้วามรว่มมือแปลเอกสาร  

  ขอ้มลูต่างๆ ใน BCH เป็นภาษาของ UN

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ลกัษณะและรปูแบบที่เหมาะสม  

http://bch-thai.zonep.go.th/


 ขอ้มลูที่เป็นความลบัที่ไมอ่าจลงใน BCH อาจจะแลกเปลี่ยนผา่น  

ขอ้ตกลงรว่มกนัสองฝ่าย

 สรา้งหนา้ที่และกิจกรรม BCH ใหต้รงกบัความตอ้งการตาม

ประสบการณแ์ละทรพัยากรที่มีอย ู่

 รว่มมือกบัองคก์รระหว่างประเทศเพื่อใชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุจาก

ประสบการณ ์และความชํานาญของหน่วยอื่น

 ขยายเครอืขา่ยกบัหน่วยอื่นๆในทกุระดบั รวมถึงองคก์รเอกชน 

ภาคเอกชน

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ลกัษณะและรปูแบบที่เหมาะสม  

http://bch-thai.zonep.go.th/


BCH มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบั LMOs เพื่อ

ดําเนินงานตามพนัธกรณีของพิธีสารคารต์าเฮนาฯ ดงันัน้ COP-MOP 1 จึงมีขอ้

ตดัสินใจกาํหนดให ้BCH ควรมีขอ้มลูอยา่งนอ้ย 17 เรือ่ง ดงันี้

1. กฎหมาย ขอ้บงัคบัและแนวทางระดบัประเทศที่ใชอ้ย ูส่าํหรบั 

กระบวนการขอ้ตกลงในการแจง้ลว่งหนา้

2. กฎหมายขอ้บงัคบัและแนวทางระดบัประเทศที่ใชอ้ย ู ่สาํหรบัการ

นําเขา้ LMOs เพื่อใชโ้ดยตรงเป็นอาหาร หรอือาหารสตัว ์หรอืใชใ้น

กระบวนการผลิต

           3. ขอ้ตกลงและความตกลงในระดบัทวิภาคี พหภุาคี และภมูิภาค

BCH : ขอ้มลูที่ควรมี

http://bch-thai.onep.go.th

http://bch-thai.onep.go.th/


4. รายละเอียดการติดต่อกบั Competent National Authority,  

National Focal Point และการติดต่อในกรณีฉกุเฉิน

 5. รายงานที่เสนอโดยภาคีว่าดว้ยการดําเนินงานตามพิธีสารฯ

6. ขอ้ตดัสินใจ (decision) ของภาคีว่าดว้ยการขนผา่น (transit) LMOs

     7. กรณีการเคลื่อนยา้ย LMOs ขา้มแดน อยา่งไมจ่งใจที่อาจสง่ผลต่อ

      ความหลากหลายทางชีวภาพ

      8. กรณีการเคลื่อนยา้ย LMOs ขา้มแดน อยา่งผิดกฎหมาย

   9. ขอ้ตดัสินใจเป็นมติสดุทา้ยเกี่ยวกบัการนําเขา้และปลดปลอ่ย LMOs 

      ภายในประเทศ

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ขอ้มลูที่ควรมี

http://bch-thai.onep.go.th/


10. ขอ้มลูการใชก้ฎและขอ้บงัคบัควบคมุการนําเขา้ LMOs ภายในประเทศ

 11. ขอ้ตดัสินใจและมติสดุทา้ยการใช ้LMOs  โดยตรงเป็นอาหาร 

        หรอือาหารสตัว ์หรอืใชใ้นกระบวนการผลิต (LMO-FFP)

 12. ขอ้ตดัสินใจและมติสดุทา้ยการใช้ LMO-FFP ตามกฎระเบียบ

 ภายในประเทศ

 13.  แถลงการณ ์(declaration) เกี่ยวกบัการใช ้LMO-FFP อยา่งจงใจ

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ขอ้มลูที่ควรมี
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14. การทบทวนและเปลีย่นแปลงขอ้ตดัสินใจการเคลื่อนยา้ย  

    LMOs ขา้มแดนอยา่งจงใจ

 15. กรณี LMOs ที่ไดร้บัการยกเวน้โดยประเทศภาคี

 16. กรณีการเคลื่อนยา้ยขา้มแดน LMOs อยา่งจงใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น

             ขณะเดียวกบัการแจง้การเคลื่อนยา้ยโดยประเทศผ ูน้ําเขา้

 17. ขอ้มลูสรปุการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนประเด็น      

        สิ่งแวดลอ้ม

http://bch-thai.onep.go.th

BCH : ขอ้มลูที่ควรมี

http://bch-thai.onep.go.th/


http://bch.cbd.int/



ศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย



สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของพิธีสารคารต์าเฮนาฯ 

ไดจ้ดัทําเว็บไซตศ์นูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชีวภาพ

ของประเทศไทย โดยพฒันามาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2549 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อสง่เสรมิการมีสว่นรว่มและการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสาร

เกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพและการตดัสินใจเกี่ยวกบั LMOs 

รวมทัง้สนบัสนนุการสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี่ยนเผยแพรข่อ้มลู ทัง้

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในประเทศและศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารความปลอดภยัทางชีวภาพของสาํนกัเลขาธิการอนสุญัญาฯ 

การดําเนินงาน



พฒันาการของ BCH ประเทศไทย

8 กมุภาพนัธ ์2549 พิธีสารคารต์าเฮนาฯ มีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทย และเปิดใชง้าน

เว็บไซต ์Biosafety Clearing-House of Thailand 

ที่ http://bch-thai.onep.go.th

ปี 2549/2551 จดัตัง้/ ปรบัปรงุคณะทํางาน BCH ภายใตค้ณะอนกุรรมการพิธีสาร

คารต์าเฮนาฯ

ปี 2549    มีเครอืขา่ย BCH 3 หน่วยงาน: BIOTEC กรมประมง กรมปศสุตัว์

7 พฤษภาคม 2552 คณะอนกุรรมการพิธีสารคารต์าเฮนาฯ เห็นชอบแนวทางการ

พฒันาศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย

25 มกราคม2554 เปิดใชง้านเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการ และมีเครอืขา่ยเพิ่มรวม 5 

หน่วยงาน คือ BIOTEC กรมประมง กรมปศสุตัว ์กรมวิชาการเกษตร 

      และ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

Presenter
Presentation Notes
ยกตัวอย่างหน้าเว็บเพจข่าวที่แสดงในเว็บไซต์ 2 เรื่อง	1. นักวิชาการ ' ชั่งใจ ' เดินหน้ามะละกอจีเอ็มโอ	2. “ มะละกอจีเอ็มโอ ” จ่อคิวแปลงเปิด 



http://bch-thai.onep.go.th

แนวทางการพฒันาศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย

มติคณะอนกุรรมการพิธีสารคารต์าเฮนา เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2552 

 เห็นชอบแนวทางการพฒันาศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยั

ทางชีวภาพของประเทศไทย  

 ใหฝ้่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการฯ ประสานหน่วยชํานาญการ

ระดบัประเทศ เพื่อจดัตัง้/ปรบัปรงุศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งภายในประเทศเพื่อเตรยีมการสาํหรบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูและ

เชื่อมโยงกบัศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชีวภาพกลาง

ต่อไปมติ
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การเผยแพรข่อ้มลูและเชื่อมโยง

เครอืขา่ยในระดบัระหว่างประเทศ

การพฒันา BCH ประเทศไทย และ

เชื่อมโยงเครอืขา่ยภายในประเทศ

การเชื่อมโยงกบั BCH กลาง

1
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หน่วยงานและเครอืขา่ย BCH  

รปูแบบและขอ้มลูที่เผยแพรผ่า่น BCH
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การเผยแพรข่อ้มลูและเชื่อมโยง

เครอืขา่ยในระดบัระหว่างประเทศ

การเชื่อมโยงกบั BCH กลาง

1

“ลงทะเบียนผา่นทางศนูยจ์ดัการขอ้มลู
 (Information Management Center)”

Status updated***
Info published: National Contacts (National Focal Point, 

Competent National Authorities)

Laws, Regulations, Guidelines

Roster of Experts
Second National Report
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หน่วยประสานงานกลาง – สผ.

หน่วยงานชํานาญการระดบัประเทศ 5 หน่วยงาน ไดแ้ก ่

    
มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัทําเครอืขา่ย BCH บนัทึกและเผยแพรข่อ้มลู LMOs ในสว่นที่

เกี่ยวกบัการกาํกบัดแูลตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

Status updated***
Info published: National Contacts (National Focal Point, Competent National Authorities)

Laws, Regulations, Guidelines
Roster of Experts
National Biosafety Framework of Thailand
Info on biosafety/ CPB/ NGKL supplementary protocol
News/ Publications
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หน่วยงานและเครอืขา่ย BCH  

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ

• กระทรวงพาณิชย ์(กรมการคา้ต่างประเทศ) 

• กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

• กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบนัการศึกษา) 

• หน่วยงานวิจยัภาครฐั และภาคเอกชน 

รบัผิดชอบจดัทําขอ้มลูกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ

และ LMOs/ สนบัสนนุและเผยแพรข่อ้มลูดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ
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กรมปศสุตัว์กรมประมงBIOTECอย.กรมวิชาการ
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