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สรปุผลการประชมุเชงปฏบตัการเพ่ือเสรมสร้างสมรรถนะศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสาริ ิ ิ ิ ่ ่  
ความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House) ของประเทศไทย 

วนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2551 
 

  สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ไดจ้ดัการประชุมเชงิ
ปฏบิตัิการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety 
Clearing-House: BCH) ของประเทศไทย ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการดําเนินงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและ
การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพและการตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม อกีทัง้ยงัเป็นการสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเผยแพรข่อ้มลูทัง้ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศกบัศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของสํานัก
เลขาธกิารอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

  การประชุมแบ่งออกเป็น 2 วนั โดยในวนัแรกเป็นการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อระดม
ความเหน็เกี่ยวกบัการพฒันา เชื่อมโยงเครอืข่าย และการดําเนินงานศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย จดัขึน้ ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ และวนัทีส่องเป็นการ
ฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งในการดําเนินงานศูนย์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของสาํนักเลขาธกิารอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 
รวมทัง้การฝึกปฏิบัติในการนําเข้าและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจัดขึ้น ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ 
   

 การประชุมเชงปฏบตัการเพ่ือระดมความเห็นิ ิ ิ เก่ียวกบัการพฒันา เช่ือมโยงเครือขาย และ่
การดาํเนนงานศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทยิ ่ ่  
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส ์กรงุเทพฯ 

  การประชุมประกอบด้วยการบรรยายในหวัขอ้เรื่อง การดําเนินงานของศูนย์เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพภายใต้พธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ 
ศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย และสถานภาพของเครอืข่าย
ศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ และแบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อศกึษากรณีศกึษาที ่20: A 
country has just become a Party to the Cartagena Protocol and must fulfill its reporting 
obligations ซึง่เป็นแบบฝึกหดัทีช่่วยใหเ้กดิความเขา้ใจต่อหน้าทีข่องหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ
และการพิจารณาข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ในศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ  
โดยในช่วงบ่ายไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมร่วมเสนอแนะและใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลที่ควรมี
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผ่านศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพการพฒันาและ
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เชื่อมโยงเครอืข่ายทัง้ภายในและระหว่างประเทศ และการดําเนินงานศูนย์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของประเทศและพนัธกรณีของ
พิธีสารฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ คณะทํางานจดัทํากลไกการประสานและแลกเปลี่ยนขอ้มูลความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ เจา้หน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลและการดําเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้สิน้ 
40 คน สาระสาํคญัของการประชุม มดีงัน้ี 

 การดําเนนงานของศูนย์เผยแพรข้อมูลขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพภายใต้พธีสาริ ิ่ ่  
คารต์าเฮนาวาด้ว่ ยความปลอดภยัทางชีวภาพ 
โดย ดร. Manoranjan Hota ผูเ้ชีย่วชาญภมูภิาคเอเชยีของ UNEP-GEF Biosafety Clearing-House 

  ดร. Manoranjan Hota ไดนํ้าเสนอบทบาทและความสาํคญัของกลไกการประสานและ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลความปลอดภยัทางชวีภาพ ทางเลอืกสําหรบัการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงประโยชน์ที่
ประเทศทีเ่ป็นภาคพีธิสีารฯ และทีไ่ม่ใช่ภาคพีธิสีารฯ จะไดร้บัจากการเขา้ถงึศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร
ความปลอดภยัทางชวีภาพ โดยเน้นว่าขอ้มูลทีจ่ะบรรจุไวใ้นศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยั
ทางชวีภาพ สามารถจาํแนกประเภทขอ้มลูทีจ่าํเป็นทีภ่าคพีธิสีารฯ ควรตอ้งพจิารณา ไดแ้ก่  
  1) ขอ้มูลที่ต้องเผยแพร่ทนัทเีมื่อเป็นภาคพีธิีสารฯ ได้แก่ ขอ้มูลการติดต่อระดบัชาต ิ
ประกอบดว้ย ขอ้มลูสาํหรบัการตดิต่อหน่วยชาํนาญการแห่งชาต ิหน่วยประสานงานกลางแห่งชาต ิและ
หน่วยประสานงานศูนย์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ รวมทัง้
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืแนวทางปฏบิตัทิี่มอียู่ภายในประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม  
  2) ขอ้มลูทีต่อ้งเผยแพรเ่มื่อมคีวามคบืหน้าหรอืมกีารเปลีย่นแปลงในการดาํเนินการใดๆ 
เช่น ขอ้ตกลงและความตกลงในระดบัทวภิาค ีพหุภาค ีและภูมภิาค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมขา้มแดน  
  3) ขอ้มูลที่ต้องเผยแพร่เมื่อประเทศมขีอ้ตดัสนิใจ เช่น ขอ้ตดัสนิใจที่เป็นมตสิุดทา้ย
เกี่ยวกบัการนําเข้าและปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมภายในประเทศ และการใช้สิ่งมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยตรงเป็นอาหาร หรอือาหารสตัว์ หรอืใช้ในกระบวนการผลิต ตามกฎระเบียบ
ภายในประเทศ  
  4) ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เมื่อเกิดกรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสิง่มชีีวิตดดัแปลง
พนัธุกรรมโดยผดิกฎหมาย และการแจง้กรณีการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม
อย่างไม่จงใจ รวมถึงขอ้มูลสรุปการประเมนิความเสี่ยงและการทบทวนประเดน็สิง่แวดล้อม ทะเบยีน
รายนามผูเ้ชีย่วชาญ การเสรมิสรา้งสมรรถนะในกจิกรรมต่างๆ  และรายงานทีเ่สนอโดยภาควี่าดว้ยการ
ดาํเนินงานตามพธิสีารฯ ดว้ย 
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สาํหรบัทางเลอืกในการเผยแพร่ขอ้มลูในศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ซึ่งภาคพีธิีสารฯ สามารถพจิารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศ 
ทางเลอืกดงักล่าวไดร้บัการพฒันาโดยสํานักเลขาธกิารอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 
เรยีกว่า “ทางเลอืก 4+1” โดยม ี4 ทางเลอืกที่จําเป็นต้องอาศยัระบบอนิเตอรเ์นตในการลงขอ้มูล ซึ่งมี
ความแตกต่างกนัทีค่วามซบัซอ้นทางเทคนิควธิกีาร ดงัน้ี 

ทางเลอืกที ่1: การลงข้อมูล โดยใช้ศูนย์จัดการข้อมูลข่ าวสาร  ( Information 
Management Centre) ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่ลางของ BCH ทีพ่ฒันาโดย
สํานักเลขาธกิารอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ เป็น
วธิทีีง่า่ยและประหยดัทีส่ดุ  

ทางเลอืกที ่2: การใชศู้นยแ์ลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพของ
ประเทศ (national Biosafety Clearing-House: nBCH) โดยอาศยั
ฐานขอ้มลู Microsoft Access และทางเลอืกน้ีจาํเป็นตอ้งม ีsoftware 
ที่ได้ร ับการพัฒนาโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพ ลกัษณะของขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ใน nBCH จะ
เหมอืนกบัทีม่อียูใ่นพืน้ทีก่ลางของ BCH   

ทางเลอืกที ่3: การลงขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มูลและเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ nBCH ซึง่ม ี
web server ทําหน้าที่ช่วยให้ BCH สามารถดงึขอ้มูลเพื่อนําไป
เผยแพรไ่วใ้นพืน้ทีก่ลางต่อไป โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบอนิเตอรเ์นต
ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วธิกีารน้ีอาจเกดิความล่าช้าของการเผยแพร่ขอ้มูลในพืน้ที่กลาง ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัเขตเวลาของแต่ละประเทศทีแ่ตกต่างกนั  

ทางเลอืกที ่4: การลงขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มลูและเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซต ์nBCH แต่จะ
แตกต่างจากทางเลอืกที ่3 คอื nBCH จะทาํหน้าทีส่ง่ขอ้มลูไปยงัพืน้ที่
กลางของ BCH ไดด้ว้ยตวัเอง วธิกีารน้ีตอ้งมคีวามพรอ้มทางดา้นเทค
โนยสีารสนเทศคอ่นขา้งสงู เน่ืองจากมคีวามซบัซอ้นทางเทคนิคมาก  

นอกจากน้ี ยงัมอีกีหน่ึงทางเลอืก ซึ่งไม่ต้องอาศยัระบบอนิเตอรเ์นตในการจดัส่งขอ้มูล 
โดยเป็นการส่งด้วยวธิกีารส่งจดหมายหรอืโทรสาร เป็นวธิกีารที่จดัทําขึน้สําหรบัประเทศที่ไม่มรีะบบ
อนิเตอรเ์นต หรอืในกรณีทีเ่กดิความขดัขอ้งทางระบบอนิเตอรเ์นต ซึง่สามารถนําไปประกอบใชร้่วมกบั
ทางเลอืกอื่นๆ ได ้
 

 ศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพ่ ่ ของประเทศไทย  
โดย นางภทัรนิทร ์แสงใหส้ขุ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Clearing-House: 
BCH) ของประเทศไทย  จดัทาํขึน้โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ได้เริม่เปิดใช้งานตัง้แต่วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2549 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ 
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การเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพและการตดัสนิใจที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม รวมทัง้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลทัง้ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในประเทศ และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางชีวภาพของสํานักงาน
เลขาธกิารอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  โดยบทบาทการใหข้อ้มลูตามมตสิมชัชาภาคี
พธิสีารฯ สมยัที ่1 (BS-I/3) ของศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย 
พบว่าสว่นใหญ่แลว้ยงัไมม่ขีอ้มลู ปจจุบนัั ขอ้มลูทีม่อียูใ่น BCH ของไทย ไดแ้ก่  กฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
แนวทางระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม 
กฎหมายขอ้บงัคบัและแนวทางระดบัประเทศทีใ่ชอ้ยู่สาํหรบัการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อ
ใชเ้ป็นอาหาร อาหารสตัว ์และในกระบวนการผลติ รายละเอยีดการตดิต่อกบัหน่วยงานทีม่อีาํนาจในการ
กํากบัดูแล หน่วยประสานงานแห่งชาต ิและการตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน ขอ้ตกลงและความตกลงในระดบั
ทวภิาค ีพหุภาค ีและภูมภิาค ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขออนุญาตการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม ขอ้มลูการใชก้ฎและขอ้บงัคบัควบคุมการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมภายในประเทศ  

  จากการรวบรวมแบบสอบถาม เรื่อง ขอ้มูลทีค่วรมกีารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผ่าน 
ศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Clearing-House) ของประเทศไทย 
ซึ่งได้จดัส่งพร้อมกบัการเชญิเขา้ร่วมประชุม มผีู้ตอบแบบสอบถาม 5 หน่วยงาน และ 1 ท่าน ได้แก่ 
สํานักวิจยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร, สถาบันวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น้ํา  
กรมประมง, สํานักวจิยัและพฒันาการปาไม ้กรมปาไม้่ ่ , กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั และอาจารยจ์นิดา จนัทรอ์อ่น สรปุไดว้า่ 

  1. การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรม พบว่า  หนวยงานท่ีมี่ การจดัทําข้อมูลเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของสิง่มชีีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรม ไดแ้ก่ สถาบนัวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์า กรมประมง โดยไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์
Biosafety Clearing-House (BCH) สาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตรจดัทาํขอ้มลู
โดยใชเ้อกสารและแผน่พบั และบรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ช ้PowerPoint เป็นการ
เผยแพรภ่ายในองคก์ร ในสว่นของหนวยงานท่ี่ ไม่มีการจดัทาํขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของสิง่มชีีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ได้แก่ สํานักวจิยัและพฒันาการปาไม้ กรมปาไม้ และกองควบคุม ่ ่

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

  2. ขอ้มูลเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถ
แยกตามระดบัความจาํเป็นในการเผยแพรไ่ด ้3 ประเดน็ ดงัน้ี 

2.1 ข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยู่แล้วใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พนัธุกรรมสตัวน้ํ์า กรมประมง, สาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตร ไดแ้ก่ 

  กฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางระดบัประเทศ 
 ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขออนุญาตการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
 การทบทวนและการเปลีย่นแปลงขอ้ตดัสนิใจเกีย่วกบัการนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติ 

ดดัแปลงพนัธุกรรม 
 การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรม 
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 สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนประเด็นทางสิ่งแวดล้อมของ 
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  
   สถานภาพการวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
   หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีารขออนุญาตใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 ทะเบยีนรายนามผูเ้ชีย่วชาญ 

 2.2 ขอ้มลูทีไ่มม่กีารเผยแพรแ่ละเหน็ควรเผยแพรเ่พิม่เตมิ ไดแ้ก่ 
   กรณกีารเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งไมจ่งใจทีอ่าจ
สง่ผลต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
   กรณกีารเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยผดิกฎหมาย 
   รายการ/กรณสีิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งดาํเนินการตาม 
   กระบวนการขอ้ตกลงในการแจง้ล่วงหน้า (Advance Informed Agreement (AIA) 
Procedure) ในกรณกีารนําเขา้และการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนอยา่งจงใจ 
   สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนประเด็นทางสิ่งแวดล้อมของ
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
   งานวิจยัและประสบการณ์การพจิารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สงัคมจากการใช้
ประโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  ในขณะทีบ่างหน่วยงานเหน็ว่าควรมกีารเผยแพรข่อ้มลูเพิม่เตมิซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่
มกีารเผยแพรจ่ากหน่วยงานอื่นๆ ดงัน้ี 
   ขอ้มลูกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางระดบัประเทศ (สถาบนัวจิยัและพฒันาสตัวน้ํ์า
กรมประมง และบรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั)   
   ทะเบยีนรายนามผูเ้ชีย่วชาญ (สถาบนัวจิยัและพฒันาสตัวน้ํ์า กรมประมง และบรษิทั
อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั)   
   ขอ้มลูความตกลงใน ระดบัทวภิาค ีพหภุาค ีและระดบัภมูภิาค ทีเ่กีย่วขอ้ง (สาํนกัวจิยั
พฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตร)   
   ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารขออนุญาตการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม
(บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั)   
   การทบทวนและการเปลีย่นแปลงขอ้ตดัสนิใจเกีย่วกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสิง่มชีวีติ 
ดดัแปลงพนัธุกรรม (บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั)   
   ความตกลงในระดบัทวิภาคี พหุภาคี และระดบัภูมภิาค ที่เกี่ยวข้อง (บรษิัท อายิ
โนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั)   
   การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรม (บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จาํกดั)   
 
 



-6- 

\\BIO21\Bio21 (D)\Inetpub\BCH52\documents\proceeding\bch_workshop 18-19dec08.doc 

2.3 ขอ้มลูทีไ่มค่วรมกีารเผยแพร ่ไดแ้ก่ 
   การทบทวนและการเปลีย่นแปลงขอ้ตดัสนิใจเกีย่วกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสิง่มชีวีติ    
ดดัแปลงพนัธุกรรม 
   ความตกลงในระดบัทวภิาค ีพหภุาค ีและระดบัภมูภิาค ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  กรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสิง่มชีีวติดดัแปลงพนัธุกรรมอย่างไม่จงใจที่อาจ 
สง่ผลต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
   สถานภาพการวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
   หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีารขออนุญาตใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม    
ไดแ้ก่ การศกึษาทดลอง การทดสอบภาคสนาม และการจาํหน่าย 

  สาํหรบัผลการจดัลําดบัความสําคญัของขอ้มูลทีค่วรมกีารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผ่าน
ศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Clearing-House) ของประเทศไทย 
ใน 5 ลําดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทาง
ระดบัประเทศที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม กระบวนการ
ขอ้ตกลงในการแจง้ล่วงหน้า การนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อใชเ้ป็นอาหาร หรอือาหารสตัว ์
หรอืใชใ้นกระบวนการผลติ ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขออนุญาตการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม และการตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรมการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 อย่างไรก็ตาม มบีางส่วนที่เห็นว่าข้อมูลที่ควรให้ความสําคญัใน 5 ลําดบัแรก ได้แก่  
การเผยแพร่ความรู้ทัว่ไป และสถานภาพการวิจยัและพฒันาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม  
การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกี่ยวกบักจิกรรมการใช้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที่จะมกีารนําเขา้หรอื
สง่ออกเพื่อใชเ้ป็นอาหาร หรอือาหารสตัว ์หรอืใชใ้นกระบวนการผลติ สรุปขอ้มลูการประเมนิความเสีย่ง
และการทบทวนประเดน็ทางสิง่แวดลอ้มของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม และความตกลงในระดบัทวภิาค ี
พหภุาค ีและระดบัภมูภิาค ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โดยเสนอใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูความกา้วหน้า/คบืหน้าของการใชป้ระโยชน์ทัว่โลก และ
มกีารเผยแพร่ทาง Website/E-mail ในรปูแบบของวารสาร/ขา่วสารอเิลก็ทรอนิคส ์โดยใหค้วามสาํคญั 
ในลาํดบัแรกๆ ดว้ย 

  ในลําดบัที่ 6-10 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก อย่างไร 
ก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีารขออนุญาตใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ในเรื่องของการ
ศกึษาวจิยั การทดสอบภาคสนาม และการจาํหน่าย การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรมการนําผา่น
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม และการปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มภายในประเทศ สรุปขอ้มูลการประเมนิ
ความเสีย่งและการทบทวนประเดน็ทางสิง่แวดล้อมของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม รายการ/กรณี
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องดําเนินการตามกระบวนการขอ้ตกลงในการแจง้
ล่วงหน้า ในกรณีการนําเขา้และการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนอยา่งจงใจ ความตกลงในระดบัทวภิาค ีพหุภาค ี
และระดบัภมูภิาค ทีเ่กีย่วขอ้ง และทะเบยีนรายนามผูเ้ชีย่วชาญ 
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 สถานภาพของเครือขาย่ ศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพ่ ่  

ศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพของกรมปศสุตัว ์่ ่  
โดย ดร.วนิดา กาํเนิดเพช็ร ์กองบาํรงุพนัธุส์ตัว ์กรมปศุสตัว ์

  ปจจุบนัเวบ็ไซตข์องศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทาั งชวีภาพของกรมปศุสตัว ์
ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงจากเดมิมากนกั เน่ืองดว้ยเรื่องของสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทยยงัไม่
มกีารนําไปใช ้และการจดัทําศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจจุบนัั

ของประเทศไทยเป็นรูปแบบที่เกดิจากความเขา้ใจกนัในระดบัประเทศ ซึ่งไม่ใช่แนวทางตามที่พธิสีาร 
คารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพตอ้งการใหเ้ป็น  
  สําหรบัขอ้มูลของกรมปศุสตัว์ในเรื่องของผูเ้ชี่ยวชาญจะต้องมกีารทบทวนใหม่อกีครัง้ 
และขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้ตดัสนิใจ แถลงการณ์ และการประเมนิความเสีย่งนัน้ยงัไม่ม ีรวมทัง้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัคิุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525 ไมม่ขีอ้บงัคบัใหต้รวจสอบว่าอาหารสตัว์
ทีใ่ชเ้ป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืไม ่จงึไมม่ใีบกํากบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัคู่คา้ระหว่างประเทศว่าจะทํา
การตรวจสอบหรอืไม่ โดยส่วนใหญ่การนําเขา้อาหารสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะเป็นกลุ่มพชืทีไ่ดท้ําการ
พฒันาแลว้ ถ้าในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกษตรอนิทรยีจ์ะมกีารหา้มใชอ้าหารสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ทัง้น้ี
เมื่อมกีารบงัคบัใช้กฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพแล้ว จะทําให้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 
ของศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพมากขึน้ 
 
ศนูยเ์ผยแพรข้อมลูขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพของศนูยพ์นัธวุศวกรรมและ่ ่ ิ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ่ ิ  
โดย นายสาธนิ คุณวะเสน ฝายความปลอดภยัทางชวีภาพ ่ ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ
แหง่ชาต ิ

  ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาตทิําหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาดา้นวชิาการ
เกี่ยวกบัความปลอดภยัของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม การเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นความปลอดภยั
ทางชวีภาพ การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมฯ ไดจ้ดัทํา
เป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางชีวภาพและเอกสารเผยแพร่ โดยเน้ือหา 
ที่แสดงในเว็บไซต์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม บทความงานวิจยัทัง้ในและ
ต่างประเทศ  รวมทัง้กจิกรรมขา่วสารต่างๆ ทีม่กีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูต่ลอด 

  ในเรื่องของการพฒันาและเชื่อมโยงเครอืขา่ยและขอ้มลูของศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย เห็นว่าควรมีหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกระทรวง 
มหีน้าทีส่รปุได ้ดงัน้ี 
   กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยประสานงานกลาง จดัทํา
ศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย และรวบรวมขอ้มลูต่างๆ 



-8- 

\\BIO21\Bio21 (D)\Inetpub\BCH52\documents\proceeding\bch_workshop 18-19dec08.doc 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวชิาการเกษตร กรมปศุสตัว์ กรมประมง 
สํานักมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มอีํานาจในการกํากบัดูแล ในด้าน
กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตั ิขอ้กําหนดต่างๆ และขัน้ตอนการอนุมตั ิ(การวเิคราะห์
ความเสีย่ง) รวมทัง้การทาํงานวจิยัและพฒันา และเป็นฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
   กระทรวงสาธารณสุ ข  ได้แก่  สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มอีํานาจในการกํากบัดูแล ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรฐาน แนวทางปฏบิตั ิขอ้กําหนดต่างๆ และขัน้ตอนการอนุมตั ิ(การวเิคราะหค์วามเสีย่ง) และเป็น
ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ได้แ ก่  ศูนย์พัน ธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิและสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานทีท่ํางานวจิยั
พฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะ และเป็นฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
   กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานทีม่อีาํนาจในการ
กาํกบัดแูล ดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตั ิขอ้กาํหนดต่างๆ และขัน้ตอนการอนุมตั ิ
(การวเิคราะหค์วามเสีย่ง) และเป็นฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
   กระทรวงพาณชิย ์ ไดแ้ก่ กรมเศรษฐกจิการพาณชิย ์ เป็นหน่วยงานทีม่ขีอ้มลูปรมิาณ 
การนําเขา้และแหล่งทีม่าของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

  ทัง้น้ีประเทศไทยควรทีจ่ะจดัทําศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 
และเครอืข่าย ภายในประเทศใหส้ําเรจ็ก่อนที่จะเขา้ร่วมกบัศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยั
ทางชีวภาพของส่วนกลาง รวมทัง้การให้ขอ้มูลจะต้องมกีารปรบัปรุงข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 
มกีารเขา้ถงึขอ้มลูและเป็นขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
 

 สรปุผลการระดมความคดเหน็ิ ตอ่ ศนูยเ์ผยแพรข้อมูลขาวสารความปลอดภยัทางชีวภาพ่ ่ ของ
ประเทศไทย: แนวทางการดาํเนนงาน การพฒันาและเช่ือมโยงเครือขาย และข้อมลูท่ีต้องการิ ่  

 ในภาคบ่ายผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อระดมความเหน็ต่อศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทยถงึแนวทางการดําเนินงาน การพฒันาและเชื่อมโยง
เครอืขา่ย และขอ้มลูทีต่อ้งการ สรปุผลการระดมความคดิเหน็ไดด้งัน้ี 

 1. การเผยแพรและแลกเปล่ียนข้อมูลผาน่ ่ ศูนย์เผยแพรข้อมูลขา่ ่ วสารความปลอดภยั 
ทางชีวภาพของประเทศไทย 

 1.1 ข้อมลูท่ีควรมีการเผยแพร ่ ไดแ้ก่ 
  1) กฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางระดบัประเทศทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม การนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อใชเ้ป็นอาหาร หรอือาหาร
สตัว ์หรอืใชใ้นกระบวนการผลติ  
  2) การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรมการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีจ่ะ
มกีารนําเขา้หรอืสง่ออกเพือ่ใชเ้ป็นอาหาร หรอือาหารสตัว ์หรอืใชใ้นกระบวนการผลติ 
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  3) การตัดสินใจ /การให้อนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ 
  4) การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรมการนําผา่นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  5) หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิีการขออนุญาตใช้ประโยชน์สิง่มชีวีิตดดัแปลงพนัธุกรรม:  
การศกึษาวจิยั การทดสอบภาคสนาม และการจาํหน่าย  
  6) หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีารขออนุญาตใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  7) ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  
  8) สถานภาพการวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  
  9) ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขออนุญาตการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  10) การตดัสนิใจ/การใหอ้นุญาตเกีย่วกบักจิกรรมการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  11) สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนประเด็นทางสิ่งแวดล้อมของ
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  12) ความตกลงในระดบัทวภิาค ีพหภุาค ีและระดบัภมูภิาค ทีเ่กีย่วขอ้ง  
  13) ทะเบยีนรายนามผูเ้ชีย่วชาญ 
  14)  การตดิต่อระดบัชาต ิ

 1.2 ข้อมลูท่ีควรมีการเผยแพร่เม่ือมีความพร้อม ไดแ้ก่ 
  1)  กฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางระดบัประเทศที่เกี่ยวกบักระบวนการขอ้ตกลง 
ในการแจง้ล่วงหน้า  

  2)  รายการ/กรณีสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องดําเนินการตาม
กระบวนการขอ้ตกลงในการแจง้ล่วงหน้า ในกรณกีารนําเขา้และการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนอยา่งจงใจ 

  3)  งานวิจัยและประสบการณ์การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมจากการใช้
ประโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
  4)  กรณีการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอย่างไม่จงใจที่อาจ
สง่ผลต่อความหลากหลายทางชวีภาพ  

1.3  ข้อมลูท่ีไมควรมีการเผยแพร่  ่
  1) การทบทวนและการเปลีย่นแปลงขอ้ตดัสนิใจเกีย่วกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม ในประเด็นน้ีควรมีทําความเข้าใจให้ตรงกันว่าการพิจารณาตัดสินใจจะมีเพียง 
ครัง้เดยีว ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ในกรณีทีต่อ้งการเผยแพรต่อ้งเน้นใหช้ดัเจนว่าจะมไีดต่้อเมื่อ
พบขอ้มลูใหม ่    

  2) กรณกีารเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยผดิกฎหมาย 

 2. แนวทางทางการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขาย ่ BCH ของประเทศไทย 
  - ควรมหีน่วยงานเครอืข่ายใน 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง โดย



-10- 

\\BIO21\Bio21 (D)\Inetpub\BCH52\documents\proceeding\bch_workshop 18-19dec08.doc 

กระทรวงศกึษาธกิารจะครอบคลุมมหาวทิยาลยัต่างๆ  และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในกระทรวงการคลงั 
ไดแ้ก่ กรมศุลกากร  
  - ควรมีการทบทวนเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทํางานจัดทํากลไกการประสานและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูความปลอดภยัทางชวีภาพใหม้คีรอบคลุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยเพิม่ผูแ้ทน
จากกรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และมหาวทิยาลยัที่ทํางานเกี่ยวขอ้งกบั 
ความปลอดภยัทางชวีภาพดว้ย 

 3. รปูแบบในการเช่ือมโยงเครือขายกบั ่ BCH Central Portal ของสาํนักเลขาธการิ

อนุสญัญาวาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ่  
  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมคีวามเหน็ในเบื้องต้นว่า ประเทศไทยควรเลอืกใช้ทางเลอืกที่ 1 ซึ่ง

เป็นรปูแบบการลงขอ้มลูโดยใชศู้นยจ์ดัการขอ้มลูขา่วสาร (Information Management Centre) ทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีก่ลางของศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของสํานักเลขาธกิารอนุสญัญาว่า
ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ โดยใชเ้พยีงระบบอนิเตอรเ์น็ตในการสง่ขอ้มลู ซึง่ไมต่อ้งใชซ้อฟทแ์วร์
และเครือ่งมอืทีซ่บัซอ้น ใชง้า่ยและสะดวก อกีทัง้ยงัมเีซริฟ์เวอรส์าํหรบัการปกปองขอ้มลู และการจดัเกบ็้

ขอ้มลูของสาํนกัเลขาธกิารอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (Secretariat Convention on 
Biological Diversity: SCBD) จนกว่าประเทศไทยจะมคีวามพรอ้มมากขึน้จงึอาจพจิารณาปรบัไปใช้
รปูแบบอื่น 

 
 การฝึกอบรมเพ่ือเสรมสร้างสมรรถนะิ ในการดาํเนนงานศูิ นยเ์ผยแพรข้อมูลขาวสารความ่ ่

ปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย  
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2551 ณ สาํนักบรการคอมพวเตอร ์มหาวทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯิ ิ ิ  
โดย Dr. Mohammad Ilyas และ Dr. Manoranjan Hota ผูเ้ชีย่วชาญภูมภิาคเอเชยีของ UNEP-GEF 
Biosafety Clearing-House 

 การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของสํานักเลขาธิการ
อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัใินการนําเขา้และแลกเปลีย่นขอ้มลู 
โดยมผีู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในเรื่องของข้อมูลความปลอดภยัทาง
ชวีภาพของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 19 คน 

  ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินงานศูนยเ์ผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย ไดร้บัความรูแ้ละฝึกปฏบิตั ิดงัน้ี 
   เรยีนรูอ้งค์ประกอบในพืน้ที่หน้าเวบ็ไซต์ศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยั
ทางชวีภาพของสาํนกัเลขาธกิารอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  
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   การสบืคน้หาขอ้มูลประเภทต่างๆ และไดฝึ้กปฏบิตัจิากกรณีศกึษาที ่22: A risk 
assessor wants to find information relevant to assessing import of insect resistant papaya  
   ทดลองลงขอ้มลูไวใ้นพืน้ทีก่ลางโดยใชศ้นูยจ์ดัการขอ้มลู (management centre) โดย
ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมได้แบ่งกลุ่มและกําหนดใหส้มาชกิกลุ่มทําหน้าที่เป็นหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 
หน่วยงานประสานงานกลางแหง่ชาต ิและหน่วยงานชาํนาญการในดา้นต่างๆ  
   ทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัพธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพและ
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัทางชีวภาพ จากแบบฝึกหดัสําเร็จรูปที่สํานักเลขาธิการ
อนุสญัญาฯ จดัทาํขึน้  


