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สรปุผลการประชมุเชงปฏบตัการิ ิ ิ  
ประเทศไทยกบัการดาํเนนงานด้านความปลอดภยัทางชีวภาพิ  

  
 สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง 
ประเทศไทยกบัการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2551 เพื่อใหม้กีาร
นําเสนอ แลกเปลีย่น และระดมความเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ รวมทัง้
แนวทางการดาํเนินงานตามกรอบงานแหง่ชาตวิา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทยในดา้น
ต่างๆ โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชุมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
และสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษาและสถาบนัการวิจยั 
องคก์รอสิระ สือ่มวลชน และประชาชนผูส้นใจ ประมาณ 110 คน 

นางสาวสุทธลิกัษณ์ ระววิรรณ รองเลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ได้กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและบรรยายพเิศษ เรื่อง “กรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย” โดยกล่าวว่า กรอบงานแห่งชาตวิ่าดว้ยความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ เป็นกจิกรรมภายใตโ้ครงการการจดัทาํกรอบงานแหง่ชาตวิ่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพของ
ประเทศไทย (UNEP-GEF Project on Development of National Biosafety Framework for Thailand) 
ซึ่งไดด้ําเนินการแล้วเสรจ็เมื่อเดอืนธนัวาคม 2550 โครงการมจุีดประสงค์หลกัในการพฒันากลไกการ
ปฏบิตังิานของประเทศ ใหค้รอบคลุมการใชป้ระโยชน์และการควบคุมดแูลการดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ใหป้ลอดภยัและเหมาะสมในทุกดา้น ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการ
และเสรมิสรา้งสมรรถนะของประเทศในการปฏบิตัติามหลกัการและขอ้กําหนดภายใตพ้ธิสีารคารต์าเฮนา
ว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคแีลว้เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2549 โดย
กรอบงานแห่งชาติฯ มีองค์ประกอบสําคญั 5 เรื่องได้แก่ 1) กรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 2) กรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร สถาบนั และหน่วยงานต่างๆ 3) กรอบงาน
แห่งชาตดิา้นกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และการกํากบัดูแล 4) กรอบงานแห่งชาตดิา้นแนวทางปฏบิตัิ
ทางวชิาการ และ 5) การมสีว่นรว่มของสาธารณชนเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ กรอบงานแหง่ชาติ
ฯ เปรยีบเสมอืนหน่ึงนโยบายหลายหน่วยปฏบิตั ิการผลกัดนัใหเ้กดิดาํเนินงานตามกรอบงานแห่งชาตฯิ 
จงึจําเป็นต้องมกีารประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานหลกัที่เกี่ยวขอ้งให้
สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดแ้ละเกดิความสอดคลอ้งรว่มกนั  

 ในการประชุมครัง้น้ี Dr. FeeChon Chong-Low ผูป้ระสานงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของ UNEP (ภูมภิาคเอเชยี) ไดใ้หเ้กยีรตมิานําเสนอประสบการณ์และบทเรยีนที่ไดร้บัจากการดําเนิน
โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในระดบัโลกและระดบัภูมภิาค ซึง่โครงการ
สิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(UNEP) และกองทุนสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ไดส้นับสนุนการดําเนิน
โครงการการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพใหก้บัประเทศต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย 2 ระยะ คอื ระยะ
การพฒันากรอบงานแห่งชาติฯ และระยะการดําเนินงานตามกรอบงานแห่งชาตฯิ นอกจากน้ี UNEP-
GEF ยงัไดเ้สรมิสรา้งสมรรถนะในการจดัตัง้กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 
(Biosafety Clearing-House: BCH) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการแบ่งปนและแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งั
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กบัความปลอดภยัทางชวีภาพและพธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ ประสบการณ์
และบทเรียนที่ได้ร ับจากการดําเนินโครงการดังกล่าว พบว่า มีความท้าทายซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะ
เช่นเดยีวกนัเกอืบทุกประเทศ คอื ทําอย่างไรที่จะใหเ้กดิการตดัสนิใจและนํากรอบงานแห่งชาตฯิ ไปสู่
การปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงันัน้ ประเทศไทยอาจพจิารณาวา่อะไรคอืสิง่จาํเป็นทีต่อ้งพฒันาหรอืดาํเนินการต่อไป 
โดยอาจพจิารณาถงึประเดน็อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งควบคู่กนัไป เช่น การพจิารณาเรื่องสิง่มชีวีติต่างถิน่ที่
รุกราน หรอืเรื่องการเขา้ถงึและการแบ่งปนผลประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพอย่างยุตธิรรมและเท่าเทยีมั  
รว่มกบัเรือ่งความปลอดภยัทางชวีภาพ เป็นตน้  

  นอกจากน้ี การประชุมยงัไดก้ล่าวถงึผลการประชุมสมชัชาภาคพีธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ สมยัที ่4 ซึง่มขีึน้ระหว่างวนัที ่12-16 พฤษภาคม 2551 ณ นครบอนน์ สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี ทีป่ระชุมไดร้บัรองขอ้มตใินหลายเรื่องอาท ิการดแูล การขนสง่ การบรรจุหบีหอ่และ
การจาํแนกระบุสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรม กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยั
ทางชวีภาพ การเสรมิสรา้งสมรรถนะ ขอ้พจิารณาทางเศรษฐกจิสงัคม ความตระหนกัและการมสีว่นรว่ม
ของสาธารณชน การวเิคราะห์ประเมนิความเสี่ยงและการจดัการความเสี่ยง การรบัผดิและการชดใช้
ความเสยีหาย เป็นต้น ซึ่งเน้ืองานของการประชุมครัง้น้ี เน้นการหารอืในประเดน็การรบัผดิและการชดใช้
ความเสยีหายเป็นส่วนใหญ่ โดยทีส่มชัชาภาคพีธิสีารฯ ยงัไม่ไดท้ําหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในการรบัรอง
ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัผดิและการชดใช้ความเสยีหายใหส้มบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ได้บรรลุ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีจ่ะจดัทาํและรบัรองระบอบระหวา่งประเทศฯ ซึง่มผีลผกูพนัตามกฎหมายแลว้  

 สาํหรบัการดําเนินงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนขอ้กําหนด
ต่างๆ ของพิธีสารฯ มีมาตัง้แต่ก่อนหน้าเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2549 จนถึง
ปจจุบนัั  โดยสถานภาพการดาํเนินงานของไทยมกีารพฒันาขึน้ตามลําดบั และสามารถพฒันาต่อไปจาก
การเรยีนรูแ้ละรว่มมอืกบัภาคพีธิสีารฯ อื่นๆ แมว้า่การดาํเนินงานหลายดา้นยงัตอ้งปรบัปรุง เพิม่เตมิ ซึง่
มทีัง้ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร ดา้นการเพิม่สมรรถนะทางเทคนิควชิาการและทรพัยากร และบาง
เรื่องยงัอยู่ระหว่างการพฒันาและต้องไดร้บัการช่วยเหลอืต่อไป อย่างไรกต็าม พธิสีารคารต์าเฮนาฯ ได้
ชว่ยกระตุน้ใหป้ระเทศไทยมแีนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในทุกดา้นทีช่ดัเจนมากขึน้  

 การจดัทํานโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ ไดนํ้าหลกัการการประเมนิและ
การจดัการความเสี่ยงมาพจิารณาด้วย โดยกําหนดให้มกีารประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้จากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม รวมทัง้ควบคุมและบรหิารจดัการความเสีย่งของการใชส้ิง่มชีวีติ
ดัดแปลงพันธุกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ตัง้แต่ขัน้ตอนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่จากทัง้ภายในประเทศและจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกบัการสนับสนุนการ
วจิยัเทคโนโลยทีีล่ดความเสีย่งเหล่านัน้ ดงันัน้ในทางปฏบิตัจิาํเป็นตอ้งมกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะในดา้น
ต่างๆ เช่น จดัตัง้หน่วยงานอสิระรบัผดิชอบซึ่งรวบรวมผูป้ระเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ไวด้ว้ยกนัอย่าง
เป็นทางการ ในขณะทีห่น่วยประสานงานกลางแห่งชาตจิะต้องทําหน้าทีร่วบรวมคําถามเกี่ยวกบัความ
เสีย่งใหก้บัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ จดัทําฐานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่ง จดัฝึกอบรม
นักวเิคราะหค์วามเสีย่งและใหม้กีารสื่อสารความเสีย่งอย่างเปิดเผย รวมทัง้ดําเนินกจิกรรมวจิยัเพื่อใช้
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ตอบคําถามทีเ่กี่ยวขอ้งในส่วนทีม่คีวามจําเป็น ซึ่งจะใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานสนับสนุนในการตดัสนิใจให้
ถูกตอ้งแมน่ยาํขึน้ 

 การประชุมไดนํ้าเสนอการกาํกบัดแูลการใชป้ระโยชน์จากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมใน 3 กรณ ี
ในเรื่องของการกํากบัดแูลการนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ผูนํ้าเขา้หรอืสง่ออกจะตอ้ง
ขออนุญาตจากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบเสยีก่อน โดยกรมศุลกากรได้กําหนดใหส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
อยูใ่นกรณีตดิเงือ่นไข หรอื red line ซึง่เป็นสนิคา้ควบคุมตามกฎหมายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เช่น 
กรมวชิาการเกษตร กรมปศุสตัว ์กรมประมง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อไดร้บัอนุญาต
จากหน่วยงานที่รบัผดิชอบแล้ว ผูนํ้าเขา้หรอืส่งออกจะต้องแสดงใบอนุญาต หรอืใบทะเบยีน หรอืหนังสอื
อนุญาตต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากร อยา่งไรกต็าม กรมศุลกากรยงัไมม่คีวามสามารถเพยีงพอในการตรวจสอบ
สนิคา้ว่าเป็นสนิคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืไม่ ดงันัน้ตามกรอบงานแห่งชาตวิ่าดว้ยความปลอดภยัทาง
ชวีภาพของประเทศไทย จําเป็นต้องเพิม่สมรรถนะใหก้บัหน่วยงานและเจา้หน้าที่ โดยหากมรีะบบของ
การแสดงเอกสารกํากบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมมาพรอ้มกบัการขออนุญาตนําเขา้ ส่งออก หรอืนํา
ผา่น จะชว่ยใหม้กีารควบคุมดแูลไดต้ัง้แต่ตน้ทาง 

 ในกรณีพชืดดัแปลงพนัธุกรรม กรมวชิาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบ มอีํานาจ
ควบคุมดแูลตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตักิกัพชื (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิกกัพชื (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบญัญตัทิี่ปรบัปรุงขึน้ใหม่ในปี 
พ.ศ. 2542 และ 2551 ได้เน้นให้สอดคล้องกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมมากยิง่ขึ้น โดยกํากบัดูแลการ
นําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมจากแหล่งกําหนดทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้ม และเพิม่เตมิใหม้กีารควบคุมดูแลเพื่อ
ประโยชน์ในการปองกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืสุขภาพ้ ของมนุษย ์ทัง้น้ีการนําเขา้หรอืนํา
ผ่านพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อการทดลองหรอืวจิยั จะตอ้งมใีบรบัรองสุขอนามยัพชืกํากบัมาดว้ย และ
ยงัครอบคลุมไปถงึการนําเขา้หรอืนําผา่นเพือ่การคา้หรอืการแสดงงานวจิยัทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตดว้ย โดย
จะต้องผ่านการวเิคราะหค์วามเสีย่ง และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขทีก่ําหนดไว ้ทัง้น้ีผู้
นําเขา้สามารถศกึษารายละเอยีดแนวทางการขออนุญาตไดจ้าก “คู่มอืการขออนุญาตนําเขา้และศกึษา
ทดลองพชืดดัแปลงพนัธุกรรม” ทีก่รมวชิาการเกษตรไดจ้ดัทําขึน้ นอกจากน้ียงัไดก้ําหนดแผนประจําปี 
เรื่อง การเฝาระวงัและตรวจตดิตามพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ซึ่งประกอบดว้ย แผนการตรวจตดิตามพชื้

ดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทย และการสุ่มตวัอย่างทัง้จากเมลด็พนัธุ์นําเขา้ พชืในแปลงปลูก และ
ตลาดขายเมลด็พนัธุ ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารกํากบัดแูลสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในระดบัทีค่วบคุมไดใ้น
ประเทศ 

 สําหรับการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม จะดําเนินการโดย
คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภยัด้านจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
เทคนิคดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ มหีน้าทีใ่นการวางแผน ประสานงาน และพจิารณากลัน่กรองการ
ดาํเนินการทดลองดา้นพนัธุวศิวกรรมดา้นจุลนิทรยีใ์หเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทาง
ชวีภาพสาํหรบัการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่รวมถงึศกึษาและเสนอแนะคณะกรรมการ
เทคนิคดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในเรื่องที่เกี่ยวกบัทศิทาง และแนวทางการดําเนินงานเพื่อความ
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ปลอดภยัในการทํางานด้านพนัธุวิศวกรรมด้านจุลินทรยี์ในระดบัห้องปฏิบตัิการและระดบัอุตสาหกรรม 
ดงันัน้ในการขออนุญาตทํางานทีม่กีารใชจุ้ลนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม หากเป็นในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร 
จะต้องได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการความปลอดภยัของแต่ละสถาบนัเสียก่อนมิฉะนัน้จะทําการ
ทดลองไม่ได้ และสําหรบัในระดับอุตสาหกรรม จะต้องได้รบัการประเมินว่ามีความปลอดภัยจาก
คณะอนุกรรมการเพือ่ความปลอดภยัทางชวีภาพดา้นจุลนิทรยี ์ 

 อกีประเดน็หน่ึงทีส่าธารณชนใหค้วามสนใจ คอื ประเดน็เรื่องการรบัผดิและการชดใชค้่าเสยีหาย
ทีเ่กดิจากการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่สามารถปรบัใชก้ฎหมายทีม่อียูใ่น
ปจจุบนัได้ั หลายฉบบั อาท ิประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ยการละเมดิ พระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความเสยีหายที่
เกิดขึ้นจากสนิค้าที่ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 นอกจากนัน้ ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยความปลอดภยัทาง
ชวีภาพของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ที่ได้จดัทําขึ้นได้บรรจุเรื่องของการรบัผดิและการชดใช้ความ
เสยีหายไว ้โดยเน้นว่า “ผูท้ีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย คอื ผูซ้ึง่มสีถานะในการควบคุมการดําเนินการขณะ
เกดิเหตุการณ์ทีก่่อความเสยีหาย โดยผูก่้อใหเ้กดิความเสยีหายตอ้งรบัผดิและชดใชค้วามเสยีหาย กรณี
ทีเ่จตนา ประมาท เลนิเล่อหรอืละเลย และทําใหเ้กดิความเสยีหายทีร่า้ยแรงจากการดาํเนินการนัน้”  
จะเหน็ว่า ประเทศไทยยงัมคีวามคดิเหน็ในเรื่องความรบัผดิและการบงัคบัใชต้ามกฎหมายทีต่่างกนัอยู่
บ้าง และต่างฝายต่างกม็คีวามเหน็ไม่ตรงกนั ทําใหต้้องตัง้คําถามไว้ว่า จะกําหนดหลกัเกณฑ์ในเรื่อง่

ความรบัผดิกบัการชดใชค้า่เสยีหายอยา่งไรทีจ่ะเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย 

 การดําเนินงานด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ เป็นการดําเนินงานที่ได้รบัความสนใจจาก
สาธารณชน ดงันัน้ การมสี่วนร่วมของสาธารณชนจงึเป็นสิง่ที่ต้องให้ความสําคญั กลไกการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย เป็นกลไกตามกรอบงานแหง่ชาตวิ่าดว้ยความ
ปลอดภยัทางชวีภาพในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัความปลอดภยั
ทางชวีภาพและการตดัสนิใจที่เกี่ยวกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมของสาธารณชน ซึ่งทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรบัหน้าทีเ่ป็นหน่วยประสานงานกลางและศูนยก์าร
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนขอ้มูลในเรื่องสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมและความปลอดภยัทางชวีภาพตาม
บรบิทของพธิีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ โดยทําหน้าที่ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องแก่
สาธารณชนผ่านทางเวบ็ไซด ์(http://bch-thai.onep.go.th) โดยปจจุบนัั มหีน่วยงานทีเ่ป็นเครอืข่ายตาม
กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง 
(http://www.fisheries.go.th/genetic/indexBiosafety.htm) และกรมปศุสตัว์ (http://www.dld.go.th/ 
biosafety/appint%20command.htm) 
 

  

 


