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คำนำ
	 	
	 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 เมื่อวันที่	 8	
กุมภาพันธ์	2549	จึงเป็นผลให้มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามพันธกรณีพิธีสารฯ	เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ป้องกันในระดับที่เพียงพอในเรื่องของความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย	ดูแล	และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม	ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่อาจมีผลกระทบเสียหายต่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของ
มนุษย์	และการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามเขตแดน	 		
	 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	มีการพัฒนาและก้าวหน้าตามลำดับ	
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลาง		
แห่งชาติของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ได้จัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม	2550	และได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	เอกชน	สถาบันการศึกษา	และองค์กรอิสระ	ในการจัดทำกลไกการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้บรรลุตามพันธกรณีของพิธีสารฯ	
	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	ในวันที่	15	สิงหาคม	2551	ณ	โรงแรม
รามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	เพื่อนำเสนอ	แลกเปลี่ยน	และระดมความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย		
ทางชีวภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆ	และเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 ในโอกาสนี้	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้จัดทำรายงาน		
การประชุมดังกล่าว	ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากการประชุมจะสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมของประเทศไทย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และสาธารณชนที่สนใจโดยทั่วไป	 	
	 ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้กรุณาได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอการประชุม
และผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้กรุณาสละเวลารับฟัง	พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นตลอดการประชุม	
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หลักการและเหตุผล 
	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร	ธรรมชาติได้จัดทำ
กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ซึ่งเป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	 (UNEP-GEF	Project	on	
Development	 of	National	 Biosafety	 Framework	 for	
Thailand)	 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม	2550	
ด้วยประสงค์หลักเพื่อให้มีการพัฒนากลไกการปฏิบัติงานของ
ประเทศ	ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์และการควบคุมดูแลการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (Living	
Modified	Organisms	–	LMOs)	ให้ปลอดภัยและเหมาะสมใน
ทุกด้าน	 อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและเสริมสร้าง
สมรรถนะของประเทศในการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนด
ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่ง
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้วเมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2549	
นอกจากนั้น	 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามพันธกรณีพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาฯ	 ของประเทศไทย	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก		
คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	 ในการประชุมครั้งที่	 3/
2549	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2549		
	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อม	และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
งานดังกล่าวไปแล้ว	 ได้แก่	การแต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบและ
หน่วยประสานงานแห่งชาติ	การมอบหมายจุดติดต่อ	การจัดทำ
ศูนย์ประสานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย	 และการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมแก่ประชาชน	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะ
ต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินงานในระยะยาว	เช่น	การดำเนิน
งานตามข้อตกลงการแจ้งล่วงหน้า	การสื่อสารการแจ้งการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่นำเข้าโดยตรงเพื่อ
เป็นอาหาร	หรืออาหารสัตว์	หรือใช้ในกระบวนการผลิต	การดำเนิน
งานการประเมินและการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจ	การจำแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในเอกสาร
กำกับสินค้า	เป็นต้น		
	 การประชุมครั้งนี้	 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการ		
นำเสนอ	แลกเปลี่ยน	และระดมความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานตาม
กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ
ไทยในด้านต่างๆ	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่	ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและ		
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบัน

การศึกษาและสถาบันการวิจัย	 องค์กรอิสระ	 สื่อมวลชน	 และ
ประชาชนผู้สนใจ	
 
วัตถุประสงค ์
	 •	นำเสนอ	แลกเปลี่ยน	และระดมความเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	และแนวทางการดำเนิน
งานตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย	
	 •	 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ	
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 •	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพได้รับทราบและ
เข้าใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ		
	 •	 แนวทางการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	
	 •	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต	
 
วิธีการดำเนินการ 
	 •	การบรรยายสาระสำคัญของกรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	และการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับนานาชาติและระดับชาติ		
	 •	 การอภิปรายแนวทางการดำเนินงานตามกรอบงาน		
แห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
 
วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม 
	 วันศุกร์ที่	 15	สิงหาคม	2551	 เวลา	08.30-16.30	ณ	ห้อง		
แกรนด์	ฮอลล์	2	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ		
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
	 ประกอบด้วย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
ทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัย	
องค์กรอิสระ	สื่อมวลชน	และประชาชนผู้สนใจ	จำนวน	150	คน	 	
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วันศุกร์ที่15สิงหาคม2551
โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ

08:30–09:00น.	 ลงทะเบียน	
09:00–11:00น.	 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับนานาชาติและระดับชาติ	
09:00–09:50น.	 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับโลกและระดับภูมิภาค		
	 	 โดย		 Dr.	FeeChon	Chong-	Low	
	 	 	 UNEP	Regional	Coordinator	for	Biosafety	(Asia)		
10:05–11:00น.	 สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	สมัยที่	4	(COP/MOP4)		
	 	 และการดำเนินงานของประเทศไทย	
	 	 โดย	ดร.	วิเทศ		ศรีเนตร	และ	ดร.	วนิดา	กำเนิดเพ็ชร์	
	 	 คณะผู้แทนไทยในการประชุม	COP/MOP	4	
11:00–12:00น.	 กล่าวเปิดการประชุม	และบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย„	
	 	 โดย	 นางสาวสุทธิลักษณ์	ระวิวรรณ	
	 	 	 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
12:00–13:00น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13:00–16:15น.	 แนวทางการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
13:00–13:30น.	 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 โดย	 รศ.ดร.	สุพัฒน์	อรรถธรรม	
	 	 	 คณะเกษตร		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
13:30–14:00น.	 การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 โดย	 ศ.ดร.	วัฒนาลัย	ปานบ้านเกร็ด	
	 	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
14:00–14:30น.	 มาตรการนำเข้า	ส่งออก	และติดตามตรวจสอบสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 โดย	 นางสรรกมล	คูสวัสดิ์	
	 	 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรมศุลกากร	
14:30–15:00น.	 มาตรการกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 โดย	 ดร.	เมธินี	ศรีวัฒนกุล	
	 	 	 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรมวิชาการเกษตร	
15:15–15:45น.	 ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย	
	 	 โดย	 นายเศรษฐบุตร		อิทธิธรรมวินิจ	
	 	 	 คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
15:45–16:15น.	 ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 	 โดย	 ดร.สิริกุล		บรรพพงศ์	
	 	 	 ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 	 	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
16:15–16:30น.	 สรุปผลการประชุม	
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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในระดับโลกและระดับภูมิภาค

ดร.FeeChonChong-Low
UNEPRegionalCoordinatorforBiosafety(Asia)

 บทบาทเริ่มต้นด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต	ิ(United	Nations	
Environment	Programme:	UNEP)	ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพมาหลายปีที่ผ่านมาทั้งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค		
	 ÿ	 ในปี	พ.ศ.	2538	ได้มีการจัดทำ	“แนวทางปฏิบัติทาง		
วิชาการระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพ	
(International	 Technical	 Guidelines	 for	 Safety	 in	
Biotechnology)	ขึ้น	เพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่าง
ที่การเจรจาเรื่องพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพยังไม่แล้วเสร็จ	
	 ÿ	 ในเดือนพฤศจิกายน	2540	กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก			
(Global	 Environment	 Facility:	 GEF)	 เป็นผู้สนับสนุน		
งบประมาณหลักในการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนา		
กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	โดยเน้นถึง
ความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	ประกอบด้วยประเทศ
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	18	ประเทศ	ได้แก่	 โบลิเวีย	
บัลแกเรีย	แคเมอรูน	จีน	ปากีสถาน	คิวบา	อียิปต์	ฮังการี	 เคนยา	
มาลาวี	มอริเตเนีย	มอริเชียส	นามิเบีย	 โปแลนด์	รัสเซีย	ตูนิเซีย	
ยูกันดา	และแซมเบีย		
	 ÿ	 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน	2543	คณะกรรมาธิการ		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้ให้การรับรองยุทธศาสตร์แรกเริ่มเพื่อ

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Initial	
Strategy	on	Capacity	Building	in	Biosafety)	มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ	 ในการเตรียมความ
พร้อมเมื่อพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ		
มีผลบังคับใช้	 โดยมีกิจกรรมหลักในการสนับสนุนประเทศต่างๆ	
จัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
สนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่อยู่ในโครงการนำร่องใน
การดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติที่ได้จัดทำขึ้น	 รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ	มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety	Clearing-
House:	BCH)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและพิธีสารคาร์ตา
เฮนาฯ	ซึ่งกิจกรรมหลักทั้งสามประการนี้	 เปรียบเสมือนกลไกที่
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติใช้เพื่อดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์แรกเริ่มดังกล่าว		
	 ÿ	พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	 ได้รับการรับรองเมื่อวันที่	 29	
มกราคม	2543	ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพวาระพิเศษ	โดยมีประเทศผู้ร่วมลงนาม	103	
ประเทศ	 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 2546		

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในระดับนานาชาติและระดับชาติ



� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

�สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

		 ยุทธศาสตร์แรกเริ่มว่าด้วยการดำเนินงาน
ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ
	 ยุทธศาสตร์แรกเริ่มดังกล่าวประกอบด้วย	2	ระยะ	คือ	1)	
ระยะการพัฒนากรอบงาน	 และ	 2)	 ระยะการดำเนินงานตาม		
กรอบงาน	โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกต้องการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆ	ให้มีการพัฒนากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ผ่านโครงการพัฒนา		
กรอบงานแห่งชาติฯ	 โดยการจัดทำร่างกรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	และเมื่อเข้าสู่ระยะที่	 2	 จะเป็นการ		
ผลักดันให้กรอบงานแห่งชาติฯ	 ได้รับการรับรองและนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน	
	 ปัจจุบันโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก	UNEP-GEF	มีประเทศเข้าร่วมการดำเนินการ
ในระยะต่างๆ	โดยมี	
	 ’	 122	 ประเทศ	 เข้าร่วมโครงการพัฒนากรอบงาน		
แห่งชาติฯ	ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย	
	 ’	 139	ประเทศ	ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ		
การดำเนินงานศูนย์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย		
ทางชีวภาพ	โดยโครงการจะสิ้นสุดเดือนธันวาคม	2551	
	 ’	8	ประเทศจากโครงการนำร่องเข้าสู่ระยะการดำเนินงาน
ตามกรอบงานแห่งชาติฯ	และ	11	ประเทศจาก	3	ภูมิภาค	เข้าร่วม
โครงการการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติฯ	 ประกอบด้วย	
ภูมิภาคแอฟริกา	ได้แก่	อียิปต์	มอริเชียส	แทนซาเนีย	และตูนีเซีย	
ภูมิภาคเอเชีย	 ได้แก่	กัมพูชา	และเวียดนาม	และภูมิภาคยุโรป
กลางและยุโรปตะวันออก	 ได้แก่	 สาธารณรัฐเช็ก	 เอสโตเนีย	
ลิธัวเนีย	มอลโดวา	และสโลวาเกีย	รวมเป็น	23	ประเทศ		
	 กรอบงานแห่งชาติฯ	ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสาระสำคัญ	
5	ประการ	ได้แก่	
	 ’		นโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 การจัดทำนโยบายจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ	บางประเทศ
อาจเน้นเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 ในขณะที่บางประเทศอาจนำเรื่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายระดับชาติใน
ด้านอื่นๆ	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้านสาธารณสุข	และด้านการศึกษา	
เป็นต้น	
	 ’ระบอบการควบคุมและกำกับดูแล
	 การพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับอาจแตกต่างกันไป	ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ภายในประเทศ	 ซึ่งบาง
ประเทศอาจต้องการกฎหมาย	หรือประกาศ	บางประเทศอาจ
ต้องการเพียงเพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่มี		
อยู่แล้ว	
	 ’	ระบบสำหรับดูแลคำร้องขอต่างๆ
	 คำร้องต่างๆ	อาจประกอบด้วย	การขออนุญาตเพื่อปลูก	

จำหน่าย	อุปโภคบริโภค	นำเข้า	ส่งออก	โดยเกี่ยวข้องทั้งในเรื่อง
ของการบริหารงาน	การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	การ
ตัดสินใจ	 และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	เป็นต้น	
	 ’การติดตามการตรวจสอบและการบังคับใช้
	 ให้มีการดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	
	 ’	การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
	 เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วม		
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ	เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็น
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจด้วย	
	
	

 โครงการUNEP-GEFเรื่องการพัฒนา
กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ		
	 โครงการพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	 เริ่มต้นขึ้นในเดือน
มิถุนายน	2544	และสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม	2549	และ		
ได้ขยายต่อไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม	2550	โดยให้ระยะเวลาใน
การดำเนินโครงการของแต่ละประเทศประมาณ	2	ปี	ซึ่งกองทุน		
สิ่งแวดล้อมโลกได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ
เป็นจำนวน	36	ล้านเหรียญสหรัฐ	นอกจากนี้	โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติและประเทศต่างๆ	ที่จัดทำโครงการ	ยังได้ให้		
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มอีกเป็นจำนวน	12	ล้านเหรียญสหรัฐ	
โดยแต่ละประเทศจะได้รับงบประมาณ	100,000-200,000	เหรียญ
สหรัฐ	และงบประมาณเพิ่มเติมอีก	50%	จากรัฐบาลของประเทศ
นั้นๆ	
	 การดำเนินโครงการจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในหลาย
ด้านประกอบกัน	อาทิ	ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค	การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 การสร้าง		
เครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญ	การให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคและ		
วิชาการ	และการส่งเสริมความร่วมมือทั้งระหว่างประเทศและ
ระหว่างภูมิภาค	
	 ปัจจุบันโครงการพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	 (ณ	วันที่	 1	
สิงหาคม	2551)	มีประเทศรับรองโครงการ	126	ประเทศ	โดย	122	
ประเทศ	ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	ไปแล้ว		
103	ประเทศ	 ได้จัดทำร่างกรอบงานแห่งชาติฯ	 แล้วเสร็จ	 (17	
ประเทศจากยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก	 34	ประเทศจาก
แอฟริกา	27	ประเทศจากเอเชียแปซิฟิก	และ	25	ประเทศจากลาติน	
อเมริกาและแคริบเบียน)	 ในที่นี้มี	 70	ประเทศที่มีการดำเนินงาน		
ต่อไปในโครงการการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติฯ	
	 	

	โครงการUNEP-GEFเรื่องการดำเนินงาน
ตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
	 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานตามกรอบงาน
แห่งชาติฯ	 มีทั้งประเทศจากโครงการนำร่อง	 ประเทศที่จัดทำ		
กรอบงานแห่งชาติฯ	แล้วเสร็จ	ทั้งประเทศที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและที่ดำเนินการโดยงบ
ประมาณของตัวเอง	 โดยได้มีการจัดทำโครงการสาธิตภายใต้
โครงการหลัก	ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมโครงการ	12	ประเทศ	ประกอบ
ด้วย	ประเทศเม็กซิโก	และมาเลเซีย	 (ดำเนินโครงการร่วมกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP))	ประเทศโคลอมเบีย
และอินเดีย	 (ดำเนินโครงการร่วมกับธนาคารโลก)	และ	8	ประเทศ
จากโครงการนำร่อง	คือ	ประเทศบัลแกเรีย	แคเมอรูน	จีน	คิวบา	
เคนยา	นามิเบีย	 โปแลนด์	และยูกันดา	และตั้งแต่กลางปี	พ.ศ.	
2549	มีประเทศเข้าร่วมโครงการการดำเนินงานตามกรอบงานแห่ง
ชาติฯ	เพิ่มเติมอีก	11	ประเทศ	รวมเป็นประเทศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น	23	
ประเทศ	
	 ÿลักษณะเด่น
	 	 ลักษณะเด่นของโครงการการดำเนินงานตาม		
กรอบงานแห่งชาติฯ	คือ	
	 	’	 การให้ความสนใจต่อลำดับความสำคัญบน		
พื้นฐานการตัดสินใจของแต่ละประเทศ	
	 	’ การสนับสนุนให้ประเทศสามารถบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าต่อไปได้เอง	
	 	’	การช่วยให้ประเทศสามารถดำเนินโครงการได้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	พันธกรณีของพิธีสาร		
คาร์ตาเฮนาฯ	รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ
อื่นๆ	 เช่น	ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก	 (World	Trade	
Organization:	WTO)	เป็นต้น	
	 ÿ		วัตถุประสงค์
	 	 เมื่อสิ้นสุดโครงการ	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ	มุ่งหวังให้ประเทศต่างๆ	สามารถดำเนินงานตาม
กรอบงานแห่งชาติฯ	 ได้อย่างครบถ้วน	 โดยจัดทำกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่	และให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	และความตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ	มีมาตรการชั่วคราวเพื่อนำไปใช้ระหว่างที่		
กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้จัดทำขึ้นยังไม่มีผลบังคับใช้	และช่วยให้
ประเทศมีสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างยั่งยืน		
 ÿกิจกรรม
	 	 กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการการดำเนินงาน
ตามกรอบงานแห่งชาติฯ	จำแนกได้เป็น	
	 	 ’	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการเจรจาหารือ	

เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเอกสาร
ขั้นสุดท้าย	
	 	 ’ การจัดเตรียมและพัฒนาระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย	รวมทั้งเอกสารทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์	
	 	 ’	การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	
	 	 ’	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัยสูงขึ้น	
	 	 ’ การเสริมสร้างความชำนาญและสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 	 ’	 การสร้างจิตสำนึก	 การให้ความรู้	 และการมี		
ส่วนร่วมของสาธารณชน	
	 ÿบทบาทของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
	 	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)
มีบทบาทที่จะมุ่งเน้นและตอบสนองต่อความจำเป็นของแต่ละ
ประเทศ	โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ	สนับสนุน
ให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประสานงานโครงการทั้งจาก
โครงการพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	และโครงการการดำเนินงาน
ตามกรอบงานแห่งชาติฯ	รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุม
กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ÿความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
	 		 ในระยะของการดำเนินโครงการการดำเนินงานตาม		
กรอบงานแห่งชาติฯ	มี	 8	ประเทศในโครงการนำร่องได้ดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ	 ซึ่งบทเรียนและประสบการณ์จากโครงการ
นำร่องจะมีการนำไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงโครงการ	รวมทั้งจัด
พิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ด้วย	ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
นำร่องอาจพิจารณาได้หลายลักษณะ	เช่น		
	 	 ’ กรอบงานแห่งชาติฯ	ถูกนำไปปฏิบัติและใช้งาน		
	ได้จริง	
	 	 ’	การนำประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าไปสู่
ระบบของนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ	
	 	 ’	การประสบความสำเร็จในการเพิ่มสมรรถนะด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับประเทศ	
	 	 ’	 กระบวนการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนได้รับการพัฒนามากขึ้น	
	 ÿบทเรียนและความท้าทาย
	 	 บทเรียนที่ ได้จากการดำเนินโครงการนำร่องทั้ง			
8	ประเทศ	แสดงให้เห็นว่า		
	 	 ’	ระยะเวลาที่กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้เพื่อดำเนิน
โครงการ	36	เดือน	นั้นไม่เพียงพอ	หลายประเทศจำเป็นต้องขยาย
โครงการต่อไปอีก	 12	 เดือน	 จึงจะสามารถดำเนินโครงการให้		
แล้วเสร็จได้	จึงทำให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการในระยะถัดมามี
เวลาดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น	48	เดือน		
	 	 ’ พบว่ าความท้ าทายในการดำเนินงานตาม		
กรอบงานแห่งชาติฯ	 เกิดขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกันเกือบทุก
ประเทศ	นั่นคือ	ทำอย่างไรที่จะให้เกิดการตัดสินใจและนำไปสู่		
การปฏิบัติได้จริง	
	 จากการดำเนินโครงการโดยร่วมมือกันระหว่างโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกทำให้ได้
บทเรียนและประสบการณ์มากมาย	ซึ่งได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็น
เอกสารเผยแพร่ด้วย	เช่น		
	 ÿการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์และบทเรียน		
จากโครงการ	 UNEP-GEF	 ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ			
(A	Comparative	Analysis	of	Experience	and	Lessons	
from	the	UNEP/GEF	Biosafety	Projects)	ธันวาคม	2549	
	 ÿ	 แนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานตามกรอบงาน		
แห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ:	บทเรียนจากโครงการ
นำร่องของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	
(GuidanceTowards	Implementation	of	National	Biosafety	
Frameworks:	Lessons	Learned	from	UNEP	Demonstration	
Projects)	พฤษภาคม	2551	
	 ÿ	เรียนรู้ประสบการณ์จากโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	
การจัดทำศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพใน

	 นอกจากนี้	ยังมีองค์กรของรัฐบาลประเทศต่างๆ	ด้วย	ที่
สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	ได้แก่	
สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของประเทศเยอรมัน	 (GTZ)	
ศูนย์ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศนอร์เวย์	 (GENOK)	
และเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ		
สวิตเซอร์แลนด์	(RIBios)	เป็นต้น	
	

	 ประเทศไทยกับการสนับสนุนงบประมาณ
GEF-4
	 ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	GEF-4	
เพื่อดำเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2549	เป็นจำนวนเงิน	9.2	ล้านเหรียญสหรัฐ	และในปี	พ.ศ.	2551	
ได้มีการปรับงบประมาณเป็น	9.7	ล้านเหรียญสหรัฐ	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน	
ประเทศไทยได้ใช้จ่ายไปแล้ว	5.234	ล้านเหรียญสหรัฐ	และยังคงมี
งบประมาณเหลือทั้งสิ้น	4.466	ล้านเหรียญสหรัฐ	ดังนั้นอีก	2	ปี
ข้างหน้า	ประเทศไทยควรพิจารณาให้มีการใช้งบประมาณส่วนที่ยัง
คงเหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เนื่องจากสถานภาพการใช้		
งบประมาณในปัจจุบันจะมีผลต่อการของบประมาณในรอบถัดไป
ด้วย	 โดยอาจต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินโครงการต่อไป
ในระยะยาวจากการสนับสนุนงบประมาณรอบที่	 5	ของกองทุน		
สิ่งแวดล้อมโลก	(GEF-5)		


 ทิศทางการดำเนินงานของประเทศไทย
	 ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนากรอบงานแห่งชาติ		
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยแล้วเสร็จ	ดังนั้น
จากโครงการพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	ควรพิจารณาว่าสิ่งที่
ดำเนินการไปแล้วมีอะไรที่สำเร็จแล้วบ้าง	และยังมีสิ่งใดที่ต้อง
พัฒนาให้มากขึ้น	หรือจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป	โดยมีหลาย
กิจกรรมที่สามารถทำได้	เช่น	
	 ’	การจัดทำโครงการใหม่ที่เน้นถึงช่องว่างในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 ’	การจัดทำโครงการที่เน้นเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ	
	 ’		การจัดทำโครงการที่มีประเด็นเกี่ยวข้องหลายเรื่อง	
เช่น	การพิจารณาเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกรานและความปลอดภัย
ทางชีวภาพควบคู่กันไป	หรืออาจพิจารณาเรื่องการเข้าถึงและ		
การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ควบคู่ไปกับเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ	เป็นต้น		
	 ’	 การเข้าร่วมในโครงการระดับภูมิภาค	
	 ’	 การถ่ายทอดบทเรียนหรือประสบการณ์ของประเทศ
ไปยังประเทศหรือสถาบันอื่นๆ		
	 อย่างไรก็ตาม	การเลือกที่จะดำเนินโครงการอย่างไรต่อไป	
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความจำเป็นของประเทศเป็นสำคัญ	

	
	 ข้อคิดเห็น

รศ.ดร.เริงชัยตันสกุล:	หากพิจารณาถึงประเทศใหญ่ๆ	ในเอเชีย	
เช่น	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	และไต้หวัน	การได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพื่อดำเนินโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจะเหมือนหรือต่าง
จากประเทศอื่นๆ	อย่างไร	
ดร. Fee-ChonChong Low:ทั้งสามประเทศเป็นประเทศที่		
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา	 แต่เป็นประเทศค่อนข้าง
ร่ำรวย	จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ		
สิ่งแวดล้อมโลก	 ในทางกลับกันประเทศเหล่านี้จะเป็นผู้ให้เงิน
สนับสนุนมากกว่า	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าทั้งสามประเทศจะไม่ได้รับ
เงินจากโครงการสิ่งแวดล้อมโลก	แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศ
เหล่านี้จะไม่มีกรอบงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	 เช่น	
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ		
มานานพอสมควร	 โดยดำเนินงานผ่านทางกระทรวงต่างๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	ทั้งด้านการเกษตร	การประมง	และด้านสิ่งแวดล้อม	และ
ยังมีการจัดทำระบบการตัดสินใจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ภายในประเทศ	 ในขณะที่เกาหลีใต้มีการใช้สินค้าดัดแปลงพันธุ
กรรม	 โดยไม่มีการผลิตเพื่อการค้า	 แต่เกาหลีใต้ก็มีกรอบและ
แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านั้น	
	

	

ระดับโลก	(Learning	from	Experience	–	The	Global	UNEP-
GEF	BCH	Capacity	Building	Project)	พฤษภาคม	2551	
	

	 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ		
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (GEF)	 ซึ่งได้รับการรับรองจาก		
คณะกรรมาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ใช้งบประมาณ		
รอบที่	 4	 ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (GEF-4)	 สำหรับการ		
ดำเนินงานตลอดระยะเวลา	4	ปี	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2549	ถึง
เดือนมิถุนายน	2553		
	 การยื่นข้อเสนอเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ	แต่ละ
ประเทศจำเป็นต้องส่งรายละเอียดโครงการประกอบด้วย	แนวคิด
ของโครงการ	 ทรัพยากรด้านการเงิน		 และวิธีการใช้จ่ายเงิน		
งบประมาณ	โดยจัดเตรียมตามแบบฟอร์มที่กองทุนสิ่งแวดล้อม
โลกจัดทำขึ้น	(Project	Identification	Form:	PIF)	เพื่อใช้ในการ
พิจารณาประเมินและจำแนกโครงการตามระดับของงบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุน	 โดยโครงการขนาดกลาง	 (Medium-Sized	
Project:	MSP)	จะได้รับการสนับสนุนไม่เกิน	1	ล้านเหรียญสหรัฐ	
ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่	 (Full-Sized	Project:	FSP)	จะได้
รับการสนับสนุนมากกว่า	1	ล้านเหรียญสหรัฐ		
	 ตัวอย่างประเทศที่มี โครงการขนาดใหญ่ด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและได้รับการรับรองโปรแกรมงานแล้ว	เช่น	
ประเทศแคเมอรูน	และประเทศแถบหมู่เกาะแคริบเบียน		 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกยังได้สนับสนุนให้จัดทำ
โครงการระดับภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันตกและแอฟริกา
เหนือ	แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลาง	และหมู่เกาะแปซิฟิก	
ซึ่งขณะนี้กำลังมีการพิจารณาให้มีโครงการในภูมิภาคอาเซียนด้วย		
	

	 โครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายใต้องค์กรอื่น
	 การดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่าน
ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแล้ว	ยังได้รับการ
สนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการจากองค์กรอื่นๆ	ด้วย	 ได้แก่	
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	ธนาคารโลก	(World	
Bank)	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNIDO)	ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างประเทศ	 (ICGEB)	
คณะที่ปรึกษาการวิจัยการเกษตรนานาชาติ	 (CGIARs)	องค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID)	
สมาคมส่งเสริมการวิจัยด้านการเกษตรในแอฟริกากลางและ		
ตะวันออก	(ASARECA)	และองค์การไอซา	(ISAAA)		



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 การประชุมสมัยที่	 4	ของสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา		
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Cartagena	Protocol	 on	
Biosafety)	ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	
มีขึ้นระหว่างวันที่	12	-16	พฤษภาคม	2551	ณ	นครบอนน์	สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี	 โดยมีผู้แทนจากภาคีพิธีสารฯ	 รัฐบาลอื่นๆ	
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ	 องค์กรระหว่างรัฐบาล	
องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGO)	 สถาบันการศึกษา	 และภาค
อุตสาหกรรมทั่วโลก	ประมาณ	1,200	คน	สำหรับประเทศไทยได้
ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	 5	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากกรม
ประมงและกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานกลาง
แห่งชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 การประชุมครั้งนี้	 เน้นการหารือในประเด็นความรับผิด
และการชดใช้ความเสียหายเป็นส่วนใหญ่	 โดยที่สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ	ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรับรองระบอบ
ระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ให้สมบูรณ์	
อย่างไรก็ตาม	 ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะจัดทำและรับรอง
ระบอบระหว่างประเทศฯ	ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย	นอกจากนี้	

ความเป็นมา
	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	มุ่ง
เน้นประเด็นการขนย้าย	การดูแล	และการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม	 (Living	Modified	Organisms:	LMOs)	ซึ่งอาจมี		
ผลเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยคำนึงถึง		
สุขอนามัยของมนุษย์	และมุ่งเน้นพิเศษเรื่องการเคลื่อนย้ายสิ่งมี
ชีวิตดังกล่าวข้ามพรมแดน	รวมถึงระเบียบวิธีการของความตกลง
ที่ได้แจ้งล่วงหน้า	 (Advance	 Informed	Agreement:	AIA)	
สำหรับนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการปล่อยออกสู่		
สิ่งแวดล้อมโดยเจตนา	และสอดแทรกแนวทางการระมัดระวัง		
ล่วงหน้า	และกลไกสำหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ด้วยพิธีสารฯ	ฉบับนี้ได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพวาระพิ เศษ	
(Extraordinary	Meeting	of	the	Conference	the	Parties	to	
the	Convention	on	Biological	Diversity:	ExCOP)	ในวันที่	
29	มกราคม	2543	ณ	นครมอนทรีออล	ประเทศแคนาดา	สมัชชา

ภาคีพิธีสารฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสำหรับพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Intergovern-
mental	 Committee	 for	 the	 Cartagena	 Protocol	 on	
Biosafety:	 ICCP)	 เพื่อจัดเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	
สมัยที่	 1	และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ	 เตรียมการจัดทำ
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety	
Clearing–House:	BCH)	ปัจจุบันพิธีสารฯ	มีภาคี	147	ประเทศ/
องค์กรทั่วโลก		
	 การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	ได้จัดการประชุมมาแล้วทั้งหมด	4	สมัย	คือ	
สมัยที่	 1	 (COP/MOP	1)	ปี	พ.ศ.	 2547	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย	การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็น		
ภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	 2	 (COP/MOP	2)	ปี	พ.ศ.	 2548	ณ	นคร		
มอลทรีออล	ประเทศแคนาดา	สมัยที่	3	 (COP/MOP	3)	ปี	พ.ศ.	
2549	ณ	ปี	พ.ศ.	2549	ณ	เมืองคูริติบา	ประเทศบราซิล	และสมัยที่	4	
(COP/MOP	4)	ปี	พ.ศ.	2551	ณ	นครบอนน์	สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี	 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมประเทศภาคีพิธีสารฯ	ที่มี
ความสำคัญมาก	เนื่องจากตามมติที่สมัชชาภาคีครั้งก่อน	ภาคีต้อง
ตัดสินใจและตกลงการดำเนินงานเรื่องสำคัญตามมาตรา	27	ความ
รับผิดและการชดใช้ความเสียหาย	โดยการออกกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศด้านความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องจาก		
การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้
แล้วเสร็จ	รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	การ
ติดตามตรวจสอบ	การเพิ่มและปรับปรุงสมรรถนะในการดำเนิน
งานตามพิธีสารฯ	ซึ่งการประชุมเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	
ความรู้	ประสบการณ์ของประเทศภาคีพิธีสารฯ	ในการดำเนินงาน
ตามพิธีสารฯ	ตลอดจนแผนการดำเนินงานและงบประมาณใน
ระยะต่อไป	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพสมัยที่4(COP/MOP4)

และการดำเนินงานของประเทศไทย
โดยดร.วิเทศศรีเนตรและดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร

คณะผู้แทนไทยในการประชุมCOP/MOP4

ยังมีการกล่าวถึงการจัดทำพิธีสารเสริม	 (supplementary	
protocol)	 ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย	 และเน้นแนวทางเชิง
บริหารจัดการ	แต่ในขณะเดียวกันได้มีข้อกำหนดในความรับผิด
ทางแพ่ง	ซึ่งต้องใช้แนวทางในการรับผิดทางแพ่งที่ไม่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมายประกอบด้วย	นอกจากนั้นสมัชชาภาคีพิธีสารฯ		
ได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจขึ้น	 เพื่อพิจารณาประเด็นการ
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง	
	
	
	

พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรา27

ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย
	
	 สมัชชาภาคีซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประชุมของภาคีของพิธีสารฯ	 ฉบับนี้	 ในการประชุมครั้งแรก	 จะนำมาใช้ซึ่ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยละเอียด	 เกี่ยวกับกฎและกระบวนการนานาชาติ	 ในด้านความรับผิดและ
การชดใช้	 สำหรับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 โดย
วิเคราะห์และคำนึงถึงกระบวนการด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้	ที่กำลังดำเนินการอยู่	และพยายาม
ดำเนินกระบวนการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาสี่ปี	
	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 นอกจากนี้	 ได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ		
ว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย	 (Working	Group	
of	Legal	and	Technical	Experts	on	Liability	and	Redress:	
WGLR)	โดยได้มีการจัดประชุมมาแล้ว	5	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1	-	4	ใน
ปี	พ.ศ.	2547	-	2549	ณ	นครมอลทรีออล	ประเทศแคนาดา	และ
ในครั้งที่	5	ณ	เมืองคาร์ตาเฮนา	ประเทศโคลอมเบีย	โดยครั้งที่	5	นี้
คณะทำงานฯ	 ได้มีมติให้จัดการประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน	
(friends	of	 the	chair	group)	ขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ	สมัยที่	4	เพื่อทำการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระบอบระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ในประเด็นสำคัญต่างๆ	
รวมถึงมาตรฐานของความรับผิด	สาเหตุความเสียหาย	และการ
สรรหาเครื่องมือ	
	

วิธีดำเนินการประชุม
	 การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	 4	แบ่งเป็นการ
ประชุมรวม	 (plenary)	และการประชุมคณะทำงานย่อย	2	กลุ่ม	
เพื่อแบ่งประเด็นการประชุมให้มีเวลาในการหารือและพิจารณา
เพียงพอ	 โดยในแต่ละคณะทำงานย่อยมีประธานคณะทำงาน		
ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมคู่ขนานกันไป	และจัดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมรวมเป็นระยะๆ	ถ้ามีประเด็นในการ
พิจารณามากจะทำการแบ่งกลุ่มย่อย	 (contact	group)	ภายใต้
คณะทำงานย่อยเพื่อช่วยในการเจรจาต่อรอง		 ในกรณีที่มีบาง
ประเทศที่ตกลงกันไม่ได้	 ประธานจะประนีประนอมโดยแยก
ประเทศที่มีความเห็นขัดแย้งกันมาประชุมหาข้อตกลงกันก่อน	
และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงนำกลับมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง	
เนื่องจากการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	ดำเนินงานโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานที่ว่า	 “จะยังไม่มีสิ่งใดได้รับความเห็นชอบ จนกว่าทุก
ประเด็นจะได้รับความเห็นชอบ”	 	หากผู้เข้าร่วมประชุมคนใด		
คนหนึ่งไม่เห็นด้วย	ประเด็นนั้นต้องมีการพิจารณาใหม่ไปเรื่อยๆ	
จนกว่าจะได้ข้อยุติ	
	 นอกจากนั้น	ยังมีการประชุมในระดับภูมิภาคต่างๆ	 เช่น	
เอเชียแปซิฟิก	ลาตินอเมริกา	อเมริกาเหนือและแอฟริกา	เพื่อตกลง
กันก่อนที่จะเข้าประชุมรวม	 เพื่อให้มีน้ำหนักในการออกเสียงใน		
ที่ประชุม	สำหรับภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ
น้อยและมีท่าทีไม่ชัดเจนเท่ากับกลุ่มอื่น	 เช่น	ยุโรป	หรือแอฟริกา	
เพราะความคิดเห็นของแต่ละประเทศในกลุ่มเอเชียมีความแตก
ต่างกันมาก	รวมทั้งความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากัน	 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ข้อมติที่สำคัญ
	 ÿคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสาร
 (ComplianceCommittee)
	 จากการนำเสนอรายงานของคณะกรรมการฯ	 พบว่า	
รายงานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารฯ	มีจำนวนน้อย	
แต่ที่ประชุมไม่สามารถสรุปได้ว่าการไม่ทำรายงานแห่งชาติ			
ดังกล่าว	 จะเป็นสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตาม	 โดยได้วิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	 เช่น	การเพิ่มสมรรถนะการจัดทำ
รายงานแห่งชาติ	ทั้งนี้คณะกรรมการฯ	ยังไม่พบการรายงานกรณี
การไม่ปฏิบัติตาม	(non-compliance)	ของประเทศภาคี	ทำให้การ
พิจารณาแนวทางการดำเนินงานกรณีการไม่ปฏิบัติตามที่เกิดซ้ำๆ	
(repeated	non-compliance)	ยังไม่สามารถกระทำได้	นอกจากนี้
ได้กระตุ้นเตือนประเทศภาคีพิธีสารฯ	ว่าการจัดทำรายงานแห่งชาติ
เป็นข้อกำหนดสำคัญของการดำเนินงานตามพิธีสารฯ	โดยเฉพาะ
การรายงานมาตรการของประเทศที่ เหมาะสมในการแก้ไข		
การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
อย่างผิดกฎหมาย	และมีหน้าที่ต้องรายงานสู่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	โดยที่ประชุมได้ตัดสินใจเลื่อน
การพิจารณามาตรการที่จะใช้กรณีการไม่ปฏิบัติตามที่เกิดซ้ำๆ			
ไปก่อน	จนกว่าจะมีประสบการณ์และความจำเป็นมากขึ้น		
	 มีการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการการปฏิบัติ
ตามพิธีสารฯ	โดยให้เป็นตัวแทนของภูมิภาค	ซึ่งผู้แทนที่ประเทศ
ไทยเสนอ	คือ	นายบรรพต	ณ	ป้อมเพชร	ซึ่งได้รับการคัดเลือก		
ให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย	นอกจากนั้น	ยังได้ทำการหารือ
และพิจารณากฎระเบียบการออกเสียงของคณะกรรมการฯ			
กันใหม่อีกครั้ง	แต่ตกลงกันไม่ได้	อย่างไรก็ตามได้กระตุ้นให้แต่ละ
ประเทศพยายามเจรจาและตกลงกฎการออกเสียงให้แล้วเสร็จ
เพราะมีผลมากต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	รวมทั้งได้
พิจารณากลไกการแต่งตั้งแทนตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	ที่ว่าง	
เนื่องจากลาออก	หรือหมดวาระ	ของผู้แทนแต่ละภูมิภาค	 เพื่อแก้
ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน	 โดยทบทวนความถี่ของ		
การประชุมคณะกรรมการจากเดิมปีละ	2	ครั้งเป็น	ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อ
ให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้

ร้องขอให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ	 เสนอชื่อผู้แทนใน		
คณะกรรมการแทนผู้แทนที่ลาออกและหมดวาระ	และพิจารณาหา
กลไกการทดแทนระหว่างช่วงเวลาด้วย		
	 ÿ ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(BiosafetyClearing-House:BCH)
	 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	พิจารณาเห็นว่าข้อมูลที่บรรจุไว้ใน	
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	(BCH)	ยัง
ไม่สมบูรณ์	 เช่น	ไม่มีการบันทึกในเรื่องการแจ้งล่วงหน้า	นอกจาก
นั้น	 ยังมีการพิจารณาในเรื่องของการขาดสมรรถนะของภาคี
พิธีสารฯ	ในการจัดทำ	BCH	การปรับปรุงโครงสร้าง	และรูปแบบ
ให้เข้าใจและใช้งานง่ายขึ้น	การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	
การปรับปรุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การค้นหา
ข้อมูล	 การเพิ่มการเชื่อมต่อรายงานแห่งชาติลงในข้อมูลของ
ประเทศต่างๆ	 การปรับปรุงโครงสร้างของรูปแบบและการลง
ทะเบียน	ซึ่งได้มีการร้องขอให้ผู้บริจาคขยายความช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ภาคีพิธีสารฯ	ในการพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยผ่านทางโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการดำเนินตามศูนย์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของกองทุน		
สิ่งแวดล้อมโลก	(UNEP-GEF	BCH	Project)	ด้วย	
	 ÿ	การเสริมสร้างสมรรถนะ(CapacityBuilding)
	 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	 ได้เน้นความสำคัญของการเพิ่ม
สมรรถนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพิธีสารฯ	การพิจารณา
ดัชนีชี้วัด	 (indicators)	ที่เสนอปรับปรุงใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

สมรรถนะ	การกระตุ้นให้จัดหาแหล่งเงินและข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะและสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันในการพัฒนาโปรแกรมศึกษาด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 รวมทั้งการเตรียมรายงานการสังเคราะห์
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการใช้ชุดดัชนีชี้วัดที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่	
	 ÿ	ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(RosterofBiosafetyExperts)
	 พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ	ประกอบด้วย	
การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ	แนวทางการดำเนินงานจัดทำทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญ	และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ	 โดยสนับสนุนการใช้
เกณฑ์การคัดเลือกและร้องขอให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการเสนอชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งนี้ได้เห็นชอบให้ถอนชื่อผู้เชี่ยวชาญเดิมทั้งหมด
ภายในสามเดือนแล้วคัดเลือกขึ้นมาใหม่	 โดยเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์		
ที่กำหนดวาระการทำงานของผู้เชี่ยวชาญไว้คราวละ	4	ปี	ซึ่งจะได้
เริ่มงานระยะนำร่องโดยเชิญชวนให้ผู้บริจาคให้ความช่วยเหลือโดย
การบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 ÿการดูแลการขนส่งการบรรจุหีบห่อและการจำแนก
ระบุ(Handling,Transport,PackagingandIdentification)
	 มีการพิจารณาการใช้เอกสารกำกับตามมาตรา	18	วรรค	
2(b)	และ	 (c)	การพิจารณาความจำเป็นของการจัดตั้งหน่วยงาน
สาขา	 (subsidiary	body)	 เพื่อช่วยพิจารณาเรื่องมาตรฐานการ
ดำเนินงาน	 การหารือการจัดตั้งกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ	 (Ad	 Hoc	
Technical	Expert	Group:	AHTEG)	 เพื่อช่วยเรื่องการเก็บ
ตัวอย่าง	โดยร้องขอให้มีการดำเนินงานตามมาตรา	18	วรรค	2(b)	
และ	(c)	ต่อไปเพื่อทบทวนในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัย
ที่	 6	และกระตุ้นให้ภาคีพิธีสารฯ	หาประสบการณ์ต่อไปในเรื่อง		
ดังกล่าวและร่วมมือกับองค์กรอื่นมากขึ้น	โดยให้ความสำคัญกับ
องค์กรที่ทำงานเรื่องนี้	 ได้แก่	คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐาน
อาหาร	(Codex	Alimentarius	Commission:	CAC)		

พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรา18วรรค2(b)และ(c)

การดูแลการขนส่งการบรรจุหีบห่อและการจำแนกระบุ
	 2.	แต่ละภาคี	จะต้องดำเนินมาตรการกำหนดให้มีเอกสารข้อมูล	กำกับ		
	 (b)	สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ที่มีการนำมาเพื่อการใช้ที่ได้รับการควบคุม	(contained	use)	ต้องจำแนกระบุอย่างชัดเจนว่า
เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	และต้องระบุข้อความการปฏิบัติใดๆ	ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดูแล	การเก็บ	การขนส่ง	และการใช้
อย่างปลอดภัย	จุดสำหรับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม	รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคล	และสถาบัน	ซึ่งเป็นผู้รับมอบสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านั้น	
	 (c)	สิ่งมีชีวิตการดัดแปลงพันธุกรรม	ที่มีเจตนาสำหรับการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมของภาคีผู้นำเข้าอย่างจงใจ	และสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมอื่นใด	ภายใต้ขอบเขตของพิธีสารฯ	ต้องมีการจำแนกระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ต้องระบุ
ชนิดและสายพันธุ์	และ/หรือ	ลักษณะที่เกี่ยวข้อง	ข้อควรปฏิบัติใดก็ตามที่เกี่ยวกับการดูแล	การเก็บ	การขนส่ง	และการใช้อย่าง
ปลอดภัย	จุดสำหรับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม	และเมื่อเหมาะสม	ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก	และจะต้องมีเอกสาร
การแจ้งว่าการเคลื่อนย้ายเป็นไปตามข้อกำหนดของพิธีสารฯ	ฉบับนี้	ในส่วนของผู้ส่งออก	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ÿ การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง(RiskAssessmentandRiskManagement)
	 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	 มีมติให้จัดตั้งคณะผู้ เชี่ยวชาญ		
เฉพาะกิจว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง	
(Ad	Hoc	Technical	Expert	Group	on	risk	assessment	and	
management)	 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสองครั้งก่อนการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	5	และร้องขอให้ส่งข้อมูลที่ใช้
ในการจำแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูล		
ในการพิจารณา	นอกจากนั้น	 ยังสนับสนุนให้มีการจัดประชุม		
เชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมระดับภูมิภาคในเรื่องนี้มากขึ้น	โดย
ได้พิจารณาข้อกำหนดการดำเนินงาน	 (Terms	of	Reference:	
TOR)	สำหรับคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ	
	 ÿหน่วยงานสาขา(SubsidiaryBodies)
	 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	พิจารณาการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์	 วิชาการ	และเทคโนโลยี	 (Subsidiary	Body	on	
Scientific,	 Technical	 and	Technological:	 SBSTTA)	
อย่างไรก็ตาม	 ได้มีมติให้จัดตั้งเพียงคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ	
(AHTEG)	 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญทางเทคนิคและวิชาการ		
บางเรื่องเท่านั้นก่อน	โดยจะพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการตั้ง
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์	วิชาการ	และเทคโนโลยี	อีกครั้งใน
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	6	
	 ÿการติดตามตรวจสอบและการรายงาน
 (MonitoringandReporting)
	 มีการพิจารณาเรื่องการติดตามตรวจสอบจำนวนการ
รายงานของประเทศและความสามารถในการรายงานว่าเพียงพอ
หรือไม่	 รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์การรายงานซ้ำอีกครั้ง	 โดยรวม
รายงานแห่งชาติที่ส่งมาช้ากว่ากำหนดและยังไม่ได้นำมารวมในการ
วิเคราะห์สรุปในครั้งนี้ไว้ด้วย	 และนำเสนอผลการวิเคราะห์		
เผยแพร่ไว้ในกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	รวมทั้งมีการเสนอการปรับปรุงรูปแบบของรายงานให้
เข้าใจง่ายขึ้น	

	 ÿ	ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและสังคม
 (Socio-economicConsiderations)
	 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	 ตระหนักว่าการพิจารณาเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคม	มีความเห็นแตกต่างกันมาก	และมีความ		
ซับซ้อนมาก	จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือกันศึกษา
และวิจัยมากยิ่งขึ้น	โดยเน้นเรื่องการพิจารณาให้มีวิจัยในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย	และการเพิ่ม
สมรรถนะในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการบูรณาการเรื่องการ
พิจารณาเศรษฐกิจและสังคมเข้าในกระบวนการตัดสินใจระดับ
ประเทศ	นอกจากนั้น	ยังมีการพิจารณาการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจ	 (AHTEG)	 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้	ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบร่วมกันในที่สุดว่าจะยังไม่มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ	
ดังเสนอ	และให้มีการทบทวนข้อพิจารณาดังกล่าวอีกครั้งในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	6		
	 ÿ	ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย
 (LiabilityandRedress)
	 ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเป็นประเด็นที่
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ	 ให้ความสำคัญมากที่สุด	ประเด็นที่มีการ
เจรจาต่อรองและหารือกันแยกได้เป็นสองส่วนหลักคือ	1)	ประเด็น
เกี่ยวกับการสรรหาเครื่องมือ	 (choice	of	 instrument)	 โดยผู้เข้า
ร่วมประชุมได้ถกเถียงถึงทางเลือกระหว่างแนวทางที่ไม่มีผล
ผูกพันตามกฎหมาย	 (non-legal	binding)	และระบอบที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมาย	(legal	binding)	และ	2)	การพิจารณาปรับ
แก้เนื้อหาในทางปฏิบัติที่สำคัญ	 (substantive	 operational	
texts)	ซึ่งระบุอยู่ในเอกสารรายงานผลการประชุมคณะทำงาน
เฉพาะกิจว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้	ครั้งที่	5		
	 ในการประชุมได้จัดตั้งกลุ่มย่อย	(contact	group)	เพื่อใช้
เป็นเวทีในการเจรจาต่อรองและดำเนินงานคู่ขนานตลอดการประชุม	
ประกอบด้วย	ผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ	ที่มีท่าทีแตกต่างชัดเจน	โดย
คาดหวังว่าจะตกลงกันในรายละเอียดทั้งหมดของระบอบระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับผิดและความชดใช้ความเสียหายได้ประเด็น
สำคัญในการเจรจาต่อรอง	ได้แก่	

	 ‘	แนวทางที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย(nonlegally
bindingguideline)โดยใช้แนวทางความรับผิดทางแพ่ง
	 ‘	 ระบอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (legallybin-
ding regime) ว่าด้วยการบังคับใช้คำพิพากษาเกี่ยวกับความ
เสียหาย
	 ‘		แนวทางสองขั้นตอน(two-stepapproach)ซึ่งเริ่ม
จากการจัดทำเครื่องมือที่ไม่มีผลตามกฎหมายทำการประเมินผล
กระทบของเครื่องมือดังกล่าวและพิจารณาจัดทำเครื่องมือที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายขึ้นมา
	 	
	 จากประเด็นการต่อรองดังกล่าวมีความเห็นและท่าที		
แตกต่างกันมาก	ที่ประชุมจำเป็นต้องหาแนวทางการประนีประนอม	
เช่น	จัดตั้งกลุ่มโน้มเอียงมาทางเดียวกัน	 (like-minded	friends)	
รวมทั้งพิจารณาทางเลือกอื่นเสริมเพื่อประนีประนอม	 เช่น	กรอบ
การชดเชยเพิ่มเติม	(supplementary	compensation	scheme)		
พิจารณาเนื้อหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางและทางเลือกสำหรับ
กฎระเบียบวิธีการว่าด้วยมาตรการเสริมสร้างสมรรถนะ	 (com-
plementary	 capacity-building	measures)	 และแนวทาง		
เชิงบริหารจัดการที่มีผลตามกฎหมาย	 (legally	 binding	 on	
administrative	approach)	
	 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประชุมในรูปแบบของการ
ประชุมลับ	 (closed	session)		 เพื่อหารือและเจรจาในระหว่าง
ประเทศที่ยังไม่ยอมประนีประนอมกันตามข้อเสนอของกลุ่มโน้ม
เอียงมาทางเดียวกัน	 โดยประธานพยายามลดความกดดันโดย
เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีดำเนินการประชุม	เพื่อดูว่ามีผู้ร่วมประชุมใด
คัดค้านและดูท่าทีที่ชัดเจนว่าจะถึงจุดที่ประนีประนอมกันได้ใน
ลักษณะใด	นอกจากนั้น	 ยังมีประชุมแบบทวิภาคี	 (bilateral	
consultation)	กับบางประเทศ		จนกระทั่งในวันสุดท้ายการเจรจา
ก็ยังไม่ยุติ	แต่มีความคืบหน้า	โดยได้ตกลงกันและประนีประนอม
ว่าจะดำเนินการพิจารณาต่อไปโดยจัดตั้งกลุ่มของเพื่อนประธาน	
(Group	of	 the	Friends	of	 the	Co-chairs)	 เพื่อเจรจาต่อบน			
พื้นฐานของมติการประชุมนี้โดยจัดการประชุม	1	ครั้ง	 ราวต้นปี	
พ.ศ.	2552	และหากมีความจำเป็นก็จะจัดอีก	 1	ครั้ง	 ในปี	พ.ศ.	
2553	ก่อนการประชุมสมัชชาพิธีสารฯ	สมัยที่	5	และให้เสนอผลต่อ
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ	สมัยที่	5	เพื่อพิจารณา	
	 	 เอกสารแนบท้ายของข้อมติการประชุม มี 3 เรื่อง
ได้แก่
	 	 ‘การดำเนินงานผ่านข้อกำหนดที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย โดยใช้กรอบการชดใช้ความเสียหายหลัก (primary
compensationscheme)
  ‘ข้อกำหนดที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายโดยใช้
แนวทางรับผิดทางแพ่ง(civilliability)

  ‘ข้อกำหนดอื่นๆได้แก่การชดเชยความเสียหาย
เพิ่มเติม (supplementary compensation scheme) การ
ระงับข้อพิพาท(settlementofclaims)และมาตรการเสริมใน
การเสริมสร้างสมรรถนะ (complementary capacitybuil-
ding)
	

วิเคราะห์ผลการประชุม
	 การประชุมในครั้งนี้มีวิธีดำเนินการประชุมพร้อมกันสอง
แนวคู่ขนานกันไป	คือ	 การพิจารณาตามวาระการประชุมตาม
โปรแกรมงานของพิธีสารฯ	ส่วนอีกแนว	คือ	การเน้นประเด็นการ
เจรจาต่อรองเรื่องระบอบความรับผิดและการชดใช้	 สำหรับ
ประเด็นการพิจารณาความก้าวหน้าตามโปรแกรมงานของพิธีสารฯ	
หลายเรื่องประสบปัญหาเดียวกันคือ	 การขาดข้อมูล	 ขาด
ประสบการณ์ของประเทศ	และขาดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	
แต่การพิจารณาเรื่องกฎระเบียบและแนวทางความรับผิดและ		
การชดใช้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้แล้วเสร็จในการประชุม		
สมัยนี้	 เพราะได้ชะลอการตัดสินใจเรื่องนี้ตามมาตรา	27	มาตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2543	จึงจำเป็นต้องมีการเจรจากัน	เพื่อยืนยันท่าทีของภาคี
ในประเด็นนี้และหาแนวทางประนีประนอมเพื่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องทางเลือกของเครื่องมือ	ซึ่งในที่สุดการ
ตกลงแนวทางการเจรจาในเรื่องระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย
ความรับผิดและการชดใช้กม็ีความชัดเจนและมีทางเลือกที่
ประนีประนอมกันได้ระดับหนึ่ง	โดยเฉพาะการยอมรับให้พิจารณา
ระบอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในส่วนของแนวทางการบริหาร
จัดการและการอ้างอิงการใช้แนวทางการรับผิดทางแพ่ง	สำหรับ
การทำงานต่อไปเพื่อนำสู่การสรุปเสนอในการประชุมสมัชชา
พิธีสารฯ	สมัยที่	5	นั้นมีความเป็นไปได้	ซึ่งความเป็นไปได้นั้นขึ้น
กับสมรรถนะของประเทศ	ความเข้าใจ	และประสบการณ์ซึ่งจำเป็น
ต่อการยอมรับและนำไปใช้		
	 การดำเนินงานทั้งตามโปรแกรมงานและการจัดทำระบอบ
ว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ประสบปัญหาเดียวกัน	คือ	การ
ขาดสมรรถนะ	องค์ความรู้	การขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	
หลายเรื่องต้องการกลไกช่วยเหลือ	เช่น	การเสนอให้จัดตั้งคณะที่
ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์	 วิชาการ	และเทคโนโลยี	หรือ	คณะผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ	และยอมรับว่ามีความสำคัญและต้องเริ่มใช้ใน
บางเรื่องแล้ว	แม้ว่าจะยังกังวลเรื่องงบประมาณที่จะสูงขึ้นก็ตาม	
โดยการประชุมนี้ได้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศภาคีมากขึ้นว่า
ทุกประเทศกำลังร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การ
ดำเนินงานตามพิธีสารฯ	ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 การดำเนินงานของประเทศไทยในบางเรื่องมีลำดับความ
สำคัญสูง	และต้องเร่งดำเนินงาน	ซึ่งในบางเรื่องเป็นสาเหตุ	และ		
ก่อให้เกิดอุปสรรค	หรือชะลอความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
พันธกรณี	อย่างไรก็ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	 ได้ช่วยกระตุ้นให้
ประเทศไทย	มีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ทุกด้านที่ชัดเจนมากขึ้น	ถึงแม้บางเรื่องยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
และต้องได้รับการช่วยเหลือ	ซึ่งการจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	เปรียบเสมือนการจัดกระบวนงาน		
การดำเนินงานของประเทศ	ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถประสาน
งานและดำเนินการอยู่ในกรอบเดียวกัน	มองเห็นความสำคัญ			
ช่องว่าง	อุปสรรค	และปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้น	
	 กิจกรรมการดำเนินงานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง	คือ	การ
ติดตามมติการประชุมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ภายในประเทศ	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการในเรื่อง	
	 	 ‘	การทบทวนปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของประเทศ	ให้สอดคล้อง	และรองรับกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศในอนาคต	
	 	 ‘	การเพิ่มสมรรถนะของประเทศในประเด็นตาม
โปรแกรมงานของพิธีสารฯ	 เช่น	การประเมินและการจัดการ		
ความเสี่ยง		การดูแล		การขนส่ง	การบรรจุหีบห่อ		และการจำแนก
ระบุ		
	 	 ‘	การเรียนรู้การดำเนินงานของภาคีอื่น	และนำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประเทศไทย	
เช่น	การพิจารณาด้านเศรษฐกิจและสังคม	เป็นต้น	
	
	 นอกจากนั้น	 การมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ	และการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่น	ทำให้ประเทศไทยได้มี
โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศภาคีอื่น	ทั้งในส่วนที่นำ
มาใช้ประโยชน์ได้	และในส่วนที่ควรระมัดระวัง	 ไม่ให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคเช่นที่ เคยเกิดขึ้นแล้ว	 ซึ่งการดำเนินงานตาม		
พันธกรณีพิธีสารฯ	ผ่านขบวนการเรียนรู้และสร้างสมรรถนะของ
ประเทศไปพร้อมกัน	ได้เน้นในเรื่องการสร้างเครือข่ายองค์กร	ผู้มี
ส่วนได้เสียกับการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ
ประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	
	
	

	

ตาราง1สรุปสถานภาพการดำเนินงานของประเทศไทย

หัวข้อสาระ การดำเนินงานก่อนเข้าร่วม การดำเนินงานหลังเข้าร่วม ระดับ ปัญหาอุปสรรค

	 	 	 							เป็นภาคีพิธีสารฯ เป็นภาคีพิธีสารฯ ความสำคัญ	

 นโยบายระดับชาติ + +++ + -

 กฎหมาย ++ ++++ ++++ -

 สถาบัน ++ ++ +++ ++

 ศูนย์เผยแพร่ + ++ +++ -

 ข้อมูลข่าวสาร 

ความปลอดภัยทาง

 ชีวภาพ

 ข้อตกลงในการแจ้ง - - + -

 ล่วงหน้า

	 การขนส่ง - - + +++

 การบรรจุหีบห่อ

 และการจำแนกระบุ

 ความรับผิดและ - ++ + -

 การชดใช้

 การวิเคราะห์ + ++ ++ -

 ประเมินและการจัด

 การความเสี่ยง

 ทะเบียนรายนาม + + +++ -

 ผู้เชี่ยวชาญ

 เศรษฐกิจ–สังคม - + +++ +

 การมีส่วนร่วมของ + ++ ++++ -

 สาธารณชน

 ความตระหนัก - ++ +++ ++

 การเสริมสร้าง ++ ++ +++ ++	

 สมรรถนะ

 ความร่วมมือกับ + + + -

 องค์กรอนุสัญญา

 และการริเริ่มอื่นๆ

 งบประมาณ - + ++ +

 การบังคับให้ปฏิบัติตาม - - ++++ +++

 การยอมปฏิบัติตาม - + + ++

	 ÿการดำเนินงานของประเทศไทย
	 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ
ไทย	เพื่อสนับสนุนข้อกำหนดต่างๆ	ของพิธีสารฯ	มีทั้งก่อนหน้าเข้า
เป็นภาคีพิธีสารฯ	 เมื่อวันที่	 8	กุมภาพันธ์	2549	และหลังเข้าเป็น		
ภาคีพิธีสารฯ	 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานหลายด้านยังต้อง
ปรับปรุง	 เพิ่มเติม	ซึ่งมีทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร	ด้านการ

เพิ่มสมรรถนะทางเทคนิควิชาการ	 และทรัพยากร	 สำหรับ
สถานภาพการดำเนินงานของไทยมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ 
(ตาราง 1)และสามารถพัฒนาต่อไปจากการเรียนรู้และร่วมมือกับ
ประเทศภาคีพิธีสารอื่น	
	



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	

คำกล่าวเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ
กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย	มิใช่การดำเนินงานที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด	ส่วนหนึ่ง
จะเป็นการรวบรวมการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่หน่วยงานต่างๆ	ที่มีการ
ดำเนินงานอยู่แล้ว	และมีการเพิ่มเติมการดำเนินงานในภาพรวม
และส่วนที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาใน
เรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		

กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
โดยนางสาวสุทธิลักษณ์ระวิวรรณ

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม	 เช่น	 การกำหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาพรวม	การจัดทำ
กรอบงานด้านกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 การ
กำหนดกรอบงานด้านสถาบันและองค์กร	และบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ	
	

การดำเนินงานตามพันธกรณีพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	เป็น
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายฉบับแรกที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรม	ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 เมื่อวันที่	 8	กุมภาพันธ์	
2549	ทำให้มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและ		
พันธกรณีของพิธีสารฯ	ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่า		
	 	
	 “จะต้องสนับสนุนให้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอในการ
เคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ที่อาจมีผลกระทบที่ไม่
เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง  
ชีวภาพที่ยั่งยืน อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อ  
สุขอนามัยของมนุษย์และให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามแดน (transboundary movement)„ 
 
	 เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของพิธีสารฯ	 ดังกล่าว	 จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบงานแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกลไกในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ชัดเจน	และครอบคลุมประเด็นปัญหาทุก
ด้านที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน		
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	ได้รับเป็นหน่วยงานดำเนินงานแห่งชาติ
ในการดำเนินโครงการการจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วย		
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	โดยดำเนินการร่วม		
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	กรมวิชาการเกษตร	กรมประมง	
กรมปศุสัตว์	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	สถาบันการศึกษา	และ
องค์กรอิสระ	 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 และ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	และจัด
ทำกรอบงานแห่งชาติฯ	แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	2550	ที่ผ่านมา	
	

กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพคืออะไร
	 กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(National	Biosafety	Framework:	NBF)	คือ	 ระบบที่แต่ละ
ประเทศจัดทำขึ้นมา	 เพื่อเป็นการรวบรวมอุปกรณ์	 เครื่องมือ	และ
กลไกต่างๆ	ทางด้านนโยบาย	กฎหมาย	การบริหารงาน	และวิชาการ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม		

ทั้งหมดของประเทศให้มีอยู่ในกรอบเดียวกัน	 เพื่อดูแลให้เกิด
ความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านลบต่อ		
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์	 ในการดำเนินงานทาง		
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 โดยกรอบงานแห่งชาติฯ	 มี		
องค์ประกอบสำคัญ	5	เรื่องดังนี้		
	 ÿ	 กรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายความปลอดภัย		
ทางชีวภาพ	
	 ÿ	กรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร	สถาบัน	และหน่วยงาน	
ต่างๆ	
	 ÿ	 กรอบงานแห่งชาติด้านกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ			
และการกำกับดูแล	ซึ่งเป็นการรวมกรอบงานแห่งชาติด้านกฎหมาย	
ระเบียบข้อบังคับ	 และกรอบงานแห่งชาติด้านการกำกับดูแล			
เข้าด้วยกัน	 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง	
	 ÿ	 กรอบงานแห่งชาติด้านแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ		
	 ÿ	 การมีส่ วนร่วมของสาธารณชนเกี่ ยวกับความ		
ปลอดภัยทางชีวภาพ	
	

กรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 การจัดทำกรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพได้พิจารณานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในหลายด้าน		
	 ÿ	 ด้านการวิจัยและพัฒนา
	 	 ‘	กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย	พ.ศ.	2547	-	2552	จัดทำโดยคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีแกนหลักมาใช้
เสริมเพื่อเร่งการพัฒนาทางด้านการเกษตร	อาหาร	การแพทย์	และ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	รวมถึงเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	
	 	 ‘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตร	พ.ศ.	2549	 –	 2552	จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร	ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพสูงให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร	ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ	และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้	นอกจากนั้น	
ยังได้เน้นให้มีการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการนำเทคโนโลยี
ชีวภาพ	มาใช้ในการปรับปรุงปัจจัยการผลิตและบริหารจัดการ		
ศัตรูพืช	โรคสัตว์	เพื่อลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร	และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพมาช่วยในการผลิตพลังงานทดแทน		
	 ÿด้านการค้าระหว่างประเทศ
	 	 ‘	นโยบายและยุทธศาสตร์สินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ	

คำกล่าวเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ

กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของประเทศไทย

ดร.บรรพตณป้อมเพชร
Dr.FeeChonChong-Low(UNEPRegionalCoordinatorforBiosafety(Asia)
ท่านผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
	
	 ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยกับการดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นในวันนี้	พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบท่าน
ผู้แทนหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	ซึ่งดิฉันถือว่ามีส่วนสำคัญ		
อย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือในการนำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย		
ไปสู่การปฏิบัติ	
	 ดิฉันของแสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณ	ดร.	บรรพต	ณ	ป้อมเพชร	ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวินทรีย์แห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่กรุณาให้คำปรึกษาและให้เกียรติเป็นประธานคณะทำงานที่ปรึกษาและกำกับโครงการ		
การจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	และที่จะขาดเสียไม่ได้คือ	คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคส่วนต่างๆ	ที่ร่วมยกร่าง	ให้ข้อมูลต่างๆ	ที่จำเป็น	และร่วมในการจัดทำกรอบงานแห่งชาติฯ	ให้เป็นรูปร่างขึ้นมาจนแล้วเสร็จ	และยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาบรรยายพิเศษในวันนี้	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ	ในการประชุมครั้งที่	5/2542	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	
2542	ให้ใช้เป็นกรอบนโยบายในการผลิต	การส่งออก	การนำเข้า	
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	โดย
ยินยอมให้มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม
เข้ามาเฉพาะเพื่อการทำวิจัยเท่านั้น	
	 ÿแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	9	และ
ฉบับที่	 10	กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยให้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ	เพื่อเพิ่มความสามารถในการประยุกต์	ประดิษฐ์	
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความรู้ทางเทคนิค	 โดยให้
ความสำคัญกับการเร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 รวมทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น			
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	
และให้เร่งผลักดันการยกร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์	
กลไก	 และหน่วยงาน	 ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพให้ชัดเจนโดยเร็ว	
	 ÿนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	 ‘	 นโยบาย	มาตรการ	และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ที่ดำเนินการ		
ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2541	จนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่	 3			
(พ.ศ.	2551-2555)	ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการในเรื่อง
ของการควบคุมดูแลการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม		
สู่สิ่งแวดล้อม	และลดการคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	โดยให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	การพัฒนากลไกการ
ประสานงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและสมรรถนะทาง
กฎหมาย	นโยบาย	และการบริหาร	 เพื่อควบคุมดูแลการขนย้าย
และการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะในการประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรม	ที่อาจมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยเน้นให้
มีการพัฒนากลไกในการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 ÿ มติคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกับการทดลองวิจัยพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม
	 	 มติคณะรัฐมนตรีหลักๆ	 ที่มีความสำคัญกับการ
ทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรม	มีดังนี้	
	 	 ‘	 มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	3	 เมษายน	2544	ให้ยุติ
การทดสอบภาคสนามของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในระดับไร่นา
จนกว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 	 ‘	 มติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 31	สิงหาคม	2547	 ให้
เร่งรัดออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพให้แล้วเสร็จก่อน		

ใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนามและ		
เชิงพาณิชย์	
	 	 ‘	 มติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 25	ธันวาคม	2550	 ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการทดลอง
วิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมในระดับแปลงทดลองของทางราชการ	
(ระบุพื้นที่	 ชนิดพืช	กำหนดมาตรการ	 รับฟังความคิดเห็น)	 ใน
ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ	
ยังไม่บังคับใช้		
	 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดทำนโยบายต่างๆ	และ
มติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	 โดยมีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา			
แต่ยังไม่มีนโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเป็น		
การเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม			
ความหลากหลายทางชีวภาพ	ตลอดจนสุขอนามัยมนุษย์	จากความ
เสี่ยงอันเนื่องจากการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม			
กรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพจึงถูก
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	
	 	‘	ทำให้ประเทศสามารถดำเนินงานและมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่
อาจทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	ความหลากหลายทางชีวภาพ	
สุขอนามัยของมนุษย์	และสังคมเศรษฐกิจ	
	 	 ‘	 เน้นความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นต้อง
ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ	ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของประเทศ	ทั้งนี้	 เพื่อนำประเทศสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 	 ‘	 ใช้นโยบายเป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนา
กฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับ	กลไก	มาตรการและแผนงานการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ	 โดย		
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	มีความโปร่งใส	และ		
สอบทานได้	
	 	 ‘	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและ		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	และสร้างสมรรถนะ	 ในเรื่องการใช้		
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่อย่างปลอดภัย		
	 	 ‘	 มีการประเมินความเสี่ยง	และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรม	
	 	 ‘	 ควบคุมและบริหารจัดการลดความเสี่ยงของการ
ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้อยู่ในระดับปลอดภัย	ตั้งแต่		
ขั้นตอนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ		
สมัยใหม่	จากทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศควบคู่กับการ
สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีที่ลดความเสี่ยงเหล่านั้น	
	

	 หลักการสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำกรอบงาน		
แห่งชาติด้านนโยบายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพมีอยู่			
8	ประการ	หรืออาจเรียกสั้นๆ	ว่า	หลักการ	3R-2P-S-C-F	ได้แก่	
	 ‘	 หลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (sustainability)	 ให้มีการคำนึงถึงการรักษาความ		
ยั่งยืนของระบบนิเวศให้มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันได้จากการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพในลักษณะอื่นๆ		
	 ‘	 หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยง (risk
assessmentandmanagement)	ให้มีการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็น		
กรณีๆ	 ไป	 โดยใช้หลักการนี้ในการตัดสินใจบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นลำดับแรก	
	 ‘	 หลักการแยกประเภทความเสี่ยง(risk cate-
gorization)	 ให้มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมให้เหมาะสม	โดยใช้หลักการนี้ในการพิจารณา
จัดระดับและแยกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	
	 ‘	 หลักการสื่อสารความเสี่ยง (risk communi-
cation)	 ให้มีการให้ข้อมูลบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้		
ง่ายต่อความเข้าใจ	และเพิ่มความเชื่อถือของสังคมในด้านการ		

ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	รวมทั้งลดความ
ตระหนกต่อข้อมูลที่อ่อนไหว	หรือขัดแย้ง	 หรือยังพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ได้	
	 ‘	หลักการระมัดระวังล่วงหน้า (precautionary
principle)	ให้มีการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างระมัดระวังล่วงหน้า	
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือผลเสียหายที่คาดยังไม่ได้	
	 ‘	หลักการให้อิสระในการเลือก(freedomofchoice)	
ให้รัฐสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส	ถูกต้องทางวิชาการและ		
ทันสมัย	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีการตัดสินใจเลือกโดยเสรี	
	 ‘	 หลักการเพิ่มสมรรถนะ (capacitybuilding)ให้มี
การเพิ่มสรรถนะในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยี
ชีวภาพควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ	 ความสามารถในการพัฒนาและใช้ประโยชน์	 และการ
ควบคุมดูแลได้อย่างปลอดภัย	
	 ‘	หลักการเพิ่มจิตสำนึกการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (public awareness, education and
participation) ให้มีการส่งเสริมจิตสำนึก	ความรู้ความเข้าใจต่อ
สาธารณชน	 ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่	 และให้สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย	
	 	

ภาพ 1  หลักการสำคัญ 8 ประการในการจัดทำกรอบงานแห่งชาติด้านนโยบายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

6 
หลักการให้อิสระในการเลือก  

(freedom of choice) 

7 
หลักการเพิ่มสมรรถนะ 
(capacity building) 

8 
หลักการเพิ่มจิตสำนึกการศึกษา  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(public awareness, education  

and participation) 

1 
หลักการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 

อย่างยั่งยืน 
 (sustainability) 

2 
หลักการประเมินและจัดการ 

ความเสี่ยง  
(risk assessment and management) 

3 
หลักการแยกประเภทความเสี่ยง 

 (risk categorization)  

4 
หลักการสื่อสารความเสี่ยง 
 (risk communication) 

5 
หลักการระมัดระวังล่วงหน้า 

(precautionary) 

หลักการสำคัญ 
ของนโยบายแห่งชาติ 
policy principle 



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ด้วยหลักการดังที่กล่าวมาข้างต้น	นโยบายแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดทำขึ้นจึงสนับสนุนการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ	ทั้งด้านการผลิต	การค้า	การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 โดยใช้หลักการแยกประเภทความเสี่ยง	ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มสมรรถนะของประเทศในการกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมจากต้นทาง	 เริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการผลิต
และจำหน่ายเป็นสินค้าในท้องตลาด		
	

กรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร สถาบัน
และหน่วยงานต่างๆ
	 การจัดทำกรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร	 สถาบันและ
หน่วยงานต่างๆ	 เป็นการดำเนินการร่วมกันของ	4	กระทรวงหลัก	
ได้แก่	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นหน่วย
ประสานงานกลางแห่งชาติ	 (National	Focal	Point)	ของพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 โดยมีหน่วยงานชำนาญการระดับประเทศภายใต้
กระทรวงต่างๆ	ที่รับผิดชอบการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์สิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในขั้นตอนต่างๆ	อาทิ	กรมวิชาการเกษตร	
กรมปศุสัตว์	กรมประมง	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 เป็นต้น			
มีการบริหารงานโดยใช้กลไกของคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่	
	 กรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร	สถาบัน	และหน่วยงาน
ต่างๆ	สามารถแบ่งการดำเนินการออกได้เป็น	3	ส่วน	ได้แก่	
	 ÿ การประสานงานความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
พันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่ าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	ประกอบด้วย	
	 	 ‘	 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นประธาน	และเลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เป็นกรรมการและเลขานุการ	คณะกรรมการฯ	มีอำนาจหน้าที่	
กำหนดนโยบาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน	โครงการ	และท่าที
ของประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบต่างๆ	รวมถึงการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ		
	 	 ‘	 คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้		
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ	 มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		

สิ่งแวดล้อม	 เป็นประธาน	และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ	มีหน้าที่ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของ		
หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจาก		
การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 เสนอแนะนโยบาย	
มาตรการ	แผนงาน	โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัต
ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	รวมทั้งเสนอแนะและกำหนดท่าทีและ
บทบาทของประเทศไทยในการเจรจาต่อรองข้อตกลงการดำเนิน
การตามพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	
	 ÿ	การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในขั้นตอน
ต่างๆตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
	 เป็นการใช้กลไกของคณะกรรมการความปลอดภัย		
ทางชีวภาพแห่งชาติและหน่วยงานรับผิดชอบใน	 4	 กระทรวง		
หลักตามที่กล่าวข้างต้น	 โดยมีสำนักงานงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นหน่วยประสานงานกลาง	
และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแห่งชาติ	
	 ÿ	 การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการวิจัยและพัฒนา
	 ดำเนินการโดยใช้กลไกของคณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	และคณะกรรมการความปลอดภัย		
ทางชีวภาพระดับสถาบัน		
	 	 ‘	 คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการดำเนินการทดลองด้าน
พันธุวิศวกรรมให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
หรือพันธุวิศวกรรมในหน่วยงานต่างๆ	รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะ
ของสถาบันและของบุคลากรในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 	 ‘	 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน	 ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งแล้วใน	 34	 สถาบัน	ทั้งในหน่วยงาน		
ภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	และบริษัทเอกชน	มีหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจกรรมการวิจัยพัฒนา	และ/หรือ	การสอนของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
ตรวจประเมินและอนุมัติ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาต		
ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ		
นักวิจัยสังกัดสถาบัน	รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน	เกณฑ์ปฏิบัติ	และ
จัดทำทะเบียนเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของสถาบัน	 และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย	สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงได้	
	

	
กรอบงานแห่งชาติด้านกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับและการกำกับดูแล
	 ประเทศไทยมีการพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพมาเป็นระยะเวลานาน	 เริ่มจากการดำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติทางวิชาการในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่ง
จัดทำโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 เป็น
แนวทางปฏิบัติที่นักวิจัยจะต้องดำเนินการโดยสมัครใจ	เพื่อกำกับ
ดูแลความเสี่ยงจากการวิจัยพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
จากเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม	ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายจากหลายหน่วยงานที่
ได้ขยายความให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม	 เช่น	 พระราชบัญญัติกักพืช	 พ.ศ.	 2507	 ซึ่งแก้ไข		
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2542	และ	
พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490	เป็นต้น		
	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีอยู่	อาจแบ่งได้ตามชนิดและขั้นตอน
การใช้ประโยชน์	ดังนี้	
	 ÿกรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
	 	 ‘	พระราชบัญญัติกักพืช	ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	 2542	
ประกาศให้พืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นพืชต้องห้าม	ห้ามนำเข้า
ประเทศ	ยกเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย	
	 	 ‘	พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	 2542	
กำหนดให้พืชที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม	ที่จะขอรับความ
คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่	จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย
ทางชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	หรือ	สวัสดิภาพของประชาชน
ก่อน	
 ÿกรณีสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
	 	 ‘	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	แก้ไข
เพิ่มเติม	พ.ศ.	2542	สามารถนำมาอนุโลมใช้ในการออกระเบียบ		
ข้อบังคับในการนำเข้าหรือส่งออกปศุสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมได้
นอกเหนือไปจากใช้ควบคุมจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบาดสัตว์		
	 	 ‘พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490	การนำเข้า
สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อทุกชนิด	
ที่ห้ามบุคคลครอบครอง	นำเข้าหรือปล่อยสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ	
ตามชนิดของสัตว์น้ำที่กำหนดไว้		
 ÿกรณีจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
	 	 ‘พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	แก้ไข
เพิ่มเติม	พ.ศ.	2542	ใช้ป้องกันโรคระบาด	เขตปลอดโรคระบาด	
เขตโรคระบาดต่างๆ	ตลอดจนการควบคุมการค้าสัตว์หรือซากสัตว์	
และด่านกักสัตว์		
	 	 ‘	พระราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์	พ.ศ.	
2505	สามารถใช้ควบคุมโดยต้องใช้ความระมัดระวังมิให้สิ่งมีชีวิต



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านั้นหลุดสู่สภาพแวดล้อม	หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ		
	 	 ‘ พระราชบัญญัติ เ ชื้ อ โ รคและพิษจากสัตว์			
พ.ศ.	 2525	 กำหนดข้อห้ามมิให้ผู้ใดทำการผลิต	 ครอบครอง	
จำหน่าย	นำเข้า	ส่งออก	หรือนำผ่านเชื้อโรค	หากไม่ได้รับอนุญาต
จากอธิบดี	 เนื่องจากเชื้อโรคนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	
สุขอนามัยพืช	สัตว์	และคนได้	 เชื้อจุลินทรีย์	หรือผลผลิตจากเชื้อ
จุลินทรีย์นั้น	 อาจรวมถึงเชื้อจุลินทรีย์	 หรือผลผลิตจากเชื้อ
จุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
	 ÿ กรณีสินค้ าที่ ประกอบด้ วยสิ่ งมี ชี วิ ตดัดแปลง
พันธุกรรม
	 	 ‘	พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์	พ.ศ.	 2495	
สามารถใช้กำหนดสินค้า	 ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม	 แล้วห้ามหรือจำกัดปริมาณ		
การจำหน่าย	ใช้	และการมีไว้ครอบครอง		
	 	‘	 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	2522	สามารถกำกับดูแลการนำเข้า
พืชที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด	 เพื่อใช้เป็นอาหาร
สำเร็จรูป	ข้าวโพดและถั่วเหลืองในรูปของเมล็ด	 (grain)	ที่นำมา		
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร	 หรืออาหารสัตว์	 หรือใช้ใน
กระบวนการผลิต		
	 	 ‘	 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	2545	
สามารถนำมาใช้รองรับพันธกรณีการคุ้มครองความลับของ		
ผู้นำเข้า	ส่งออก	สินค้าดัดแปลงพันธุกรรม		
	 ÿกรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมแปรรูปเป็นอาหาร
	 	 ‘	 พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	อาหารที่เป็น
หรือมีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	สามารถ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอาหารควบคุมเฉพาะ	หรือ
กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต	นำเข้า	หรือจำหน่าย	หรือกำหนดประเภท
และชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย	นำเข้าเพื่อจำหน่าย	หรือที่
จำหน่าย	ซึ่งจะต้องมีฉลาก	
	 	 ‘	พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	
2525	กำหนดให้มีการควบคุมอาหารสัตว์	โดยประกาศชื่อ	ประเภท	
ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์	ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
นำเข้าเพื่อการจำหน่าย	อาจประกาศห้ามนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
ที่เป็นผลผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต	
	 	
	 อย่างไรก็ตาม	กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นการตีความ
กฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม	แต่ยังไม่มีกฎหมายในเรื่องความปลอดภัย
ทางชีวภาพเป็นการเฉพาะ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อม	 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 เพื่อให้
สามารถดูแลและครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพอย่าง
ชัดเจน	และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ	เมื่อวันที่	22	มกราคม	
2551	
	 กรอบในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์สิ่ งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฯ	มีกลไกกำกับดูแลครอบคลุมหลายเรื่อง	
อาทิ	
		 ‘		การนำเข้า	การส่งออก	การนำผ่าน		
	 ‘		การใช้ในสภาพควบคุม		
	 ‘	การใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจำกัด		
	 ‘		การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม		
	 ‘	 การจำหน่ายเพื่อเป็นอาหาร	หรืออาหารสัตว์	หรือใช้
ในกระบวนการผลิต		
	 ‘	 การดูแล	ขนส่ง	 เคลื่อนย้าย	 เก็บรักษา	บรรจุหีบห่อ	
กำจัด	และจำแนกระบุ		
	 ‘	 การปฏิบัติกรณีฉุก เฉินและ เกิดการ เล็ดลอด		
ปลดปล่อยโดยไม่เจตนา	
	 ทั้งนี้	พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้	 จะเป็นเครื่องมือเสริม
จากกฎหมายที่มีอยู่	ซึ่งได้ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติม	และรับฟังความ
เห็นจากสาธารณะ	รวมทั้งปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในเวทีโลก	ในขณะที่ยังคงคำนึงถึงบริบทและความต้องการ
ของประเทศไทยเป็นสำคัญ	
	
	
	
	
	
	
	

ภาพ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 มาตรา	67	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	
2550	ระบุสิทธิของสาธารณชนในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วม
ไว้ว่า	
 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากการศึกษาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพ
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของตน 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม...„ 
	
	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	กรอบงาน		
แห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	 ได้
กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดย	
	 ÿ	 มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระดับนโยบาย	 โดยมี		
ผู้แทนในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ	 และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน	ซึ่งกลไกของคณะกรรมการจะ
เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน		
กรอบงานแห่งชาติฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	

	 ÿ มีส่วนร่วมในเครือข่ายความปลอดภัยทางชีวภาพ			
โดยหลายหน่วยงานอาจร่วมมือกันสร้างเครือข่ายที่จะช่วยให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจไปสู่ผู้มีส่วนได้ เสีย		
ทุกภาคส่วน	และประชาชนทั่วไป		
	 ÿ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางศูนย์เผยแพร่		
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งสำนักงานนโยบาย		
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และหน่วยงาน		
รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านจัดทำขึ้น	 เพื่อเผยแพร่และแลก
เปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค	วิชาการ	และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัย		
ทางชีวภาพ	


การดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติ
ในอนาคต
	 ในการนำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ	มีสิ่งที่เป็นความท้าทายที่
จะต้องดำเนินการต่อไป	คือ		
	 ÿ การทำอย่างไรที่จะทำให้กรอบงานในด้านต่างๆ			
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ทั้งนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด

	
	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพดังกล่าว	 เป็นแนวทางการดำเนินงาน
โดยสมัครใจ	โดยผู้ขออนุญาตดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม	 เช่น	บริษัทเอกชน	องค์กรอิสระ	จะยื่นขอ
อนุญาตทำการวิจัยกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง		
	 การกำกับดูแลการวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมในปัจจุบัน	 เป็นการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีอยู่	 โดยสถาบันการศึกษา/สถาบัน
การวิจัย	 ที่มีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ		
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม	 ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งต่อคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน	(Institutional	
Biosafety	Committee:	IBC)		ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนิน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ภายในสถาบัน	 โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	 (Technical	Biosafety	Committee:	TBC)	 เป็นที่
ปรึกษาก่อนจะยื่นขออนุญาต	
	 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติทางวิชาการโดยสมัครใจนี้ได้รับการพัฒนาโดย		
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันมี	3	ฉบับ	ได้แก่	

กรอบงานแห่งชาติด้านแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ

คณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับสถาบัน

ผู้ขออนุญาตและดำเนินการวิจัยและ
พัฒนาGMOs

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แจ้ง 
 
 

ขออนุญาต 

แจ้ง/ขอความเห็นชอบ 

ขออนุญาต 

นักวิจัย(ในสถาบันการศึกษา/
สถาบันการวิจัย/บริษัทเอกชน)

ขออนุญาต 

ภาพ 3 กลไกการขออนุญาตทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

	 ÿ	แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัย		
ของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	พ.ศ.	2544		
	 ÿ	แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ		
สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ		
พันธุวิศวกรรม	พ.ศ.	2547	
	 ÿ	แนวทางปฏิบัติในการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม		
ในระดับอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2547	
	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีผลบังคับใช้	แนวทาง
ปฏิบัติทางวิชาการที่มีอยู่จะได้รับการยกระดับจาก “ดำเนินการ
โดยสมัครใจ”	 ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย	ซึ่งการดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการควรเป็นไปเพื่อการสนับสนุน		
การบังคับใช้กฎหมาย	 โดยส่งเสริมการวิจัยด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพให้มีข้อมูลถูกต้องเพียงพอ	และสนับสนุนการจัดทำ
แนวทางปฏิบัติทางวิชาการเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญต่างๆ	ทั้งการ
ทดสอบภาคสนามในสภาพจำกัด	การประเมินความเสี่ยงของ
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม	การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม	
การดูแล	ขนส่ง	 เคลื่อนย้าย	นำผ่าน	เก็บรักษา	บรรจุหีบห่อ	กำจัด	
และจำแนกระบุ	การตรวจสอบสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	รวม
ทั้ งแนวทางและขั้ นตอนปฏิบัติ กรณี เกิด เหตุฉุก เฉินและ		
การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนา	

การมีส่วนร่วมของสาธารณชนด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประสานการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ตามระบบและกลไกที่วางไว้	 โดยการจัดทำหลักเกณฑ์ในส่วนที่		
รับผิดชอบ	 เพื่อให้มีมาตรการและแนวทางในการกำกับดูแล
กิจกรรมการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ		
ความปลอดภัยทางชีวภาพในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา	
การนำไปใช้ในการผลิตและจำหน่าย	การขนส่งและการเคลื่อนย้าย	
ตลอดจนมาตรการในการจัดการอุบัติภัยในกรณีฉุกเฉิน	
	 ÿจะพัฒนากรอบงานแห่งชาติฯ	ต่อไปในทิศทางใดให้		
ครอบคลุมพันธกรณีตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	ซึ่งยังไม่มีกรอบหรือหลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานมากนัก	อาทิ	 การจำแนกระบุ	 การบรรจุหีบห่อ	
ประเด็นในเรื่องของความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย	และ
ข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	
	 ÿ	ทัศนคติในแง่ลบของสังคมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์			
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้		
ความเข้าใจในเรื่องระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	และสร้างความ
เชื่อมั่นในกลไกการควบคุมและกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทั้งที่มีอยู่และที่จะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต	รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการเข้าถึงซึ่งข้อมูล
ต่างๆ	การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ
ในเรื่องการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น	
	 	
	 ดังนั้น	สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อไป	คือ	สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คงต้องนำ
เสนอกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ		
ของประเทศไทย	ต่อคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	และคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	ตามลำดับ	ก่อนที่
จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	และคณะรัฐมนตรีต่อไป	
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการผลักดันกรอบงานแห่งชาติฯ	ที่ได้จัดทำขึ้นให้
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง	สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้และเกิดความสอดคล้อง
ร่วมกัน	
	

	
	
	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความ		
หลากหลายทางชีวภาพ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2549	เป็นผลให้มี
ข้อผูกพันที่ต้องดำเนินตามพันธกรณีที่สนับสนุนให้มีการป้องกัน
ในระดับที่เพียงพอในเรื่องของความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย	
ดูแล	และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ซึ่งเป็นผลมา
จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	ที่อาจมีผลกระทบเสียหายต่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน		ทั้งนี้	
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์และการเคลื่อน
ย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามเขตแดน	
	

ความปลอดภัยทางชีวภาพ(biosafety)หมายถึง
	 ‘	 	 “ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ อันอาจจะเกิดในการวิจัยและพัฒนา
การเคลื่อนย้าย การจัดการ และการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุ์โดย
ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม”
	 ‘ “The policies and procedures adopted to
ensuretheenvironmentallysafeapplicationofmodern
biotechnology”(Persley,GiddingsandJuma,1992)

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม

	
รศ.ดร.สุพัฒน์อรรถธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ความปลอดภัยทางชีวภาพตามคำจำกัดความของ	
Persley,	Giddings	and	Juma	 (1992)	 ได้เน้นการใช้นโยบาย
และระเบียบวิธีการต่างๆ	 ในการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ	
ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำนโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายอื่นๆ	ในระดับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ	นโยบาย
ดังกล่าวจะสร้างสมดุลและลดความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์		
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
และสุขอนามัยของมนุษย์		
	

นโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพกับการจัดการความเสี่ยง
	 นโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	มี
วัตถุประสงค์ในส่วนของการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	โดยกำหนดให้ต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	รวมทั้งควบคุมและลด
ความเสี่ยงของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้อยู่ในระดับ		
ที่ปลอดภัย	ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 จากทั้งภายในประเทศและจาก		
ต่างประเทศควบคู่ ไปกับการสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี		

	

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบงานแห่งชาติ
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ลดความเสี่ยงเหล่านั้น	 โดยนโยบายแห่งชาติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย	 ได้จัดทำขึ้นบนหลักการ		
พื้นฐาน	8	ประการ	ดังนี้	
	 ÿ หลักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร		
ชีวภาพอย่างยั่งยืน	 ในการตัดสินใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่	ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ	และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในลักษณะอื่นๆ	ให้ยอมรับ
และอยู่ร่วมกันได้	(coexistence)	ในสังคมไทย	ซึ่งเรื่องนี้บางกลุ่ม
ไม่ยอมรับ	 เช่น	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	ทำให้การประเมินความเสี่ยง
ดำเนินการได้ยาก	
	 ÿ หลักการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง			
กำหนดให้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกรณีๆ	 ไป	
(case-by-case	assessment)	ว่า	มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
หรือไม่	โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์		
	 ในส่วนของการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า	การประเมิน
ความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 (accep-
table	 risk)	ซึ่งต้องมีการชั่งน้ำหนักกันระหว่างประโยชน์ที่ได้รับ		
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ทั้งนี้ความเสี่ยงนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ			
แต่สำหรับประเทศไทยนั้น	การประเมินความเสี่ยงยังเป็นปัญหา			
ไม่สามารถตกลงกันได้	 และไม่ยอมดำเนินการใดๆ	ทำให้การ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยไม่ก้าวหน้า	จนกระทั่งประเทศ		
เพื่อนบ้าน	 เช่น	ลาว	 เวียดนาม	และกัมพูชา	ดำเนินในการเรื่องนี้
ก้าวหน้ากว่าประเทศไทยมาก	
	 ÿ	หลักการแยกประเภทความเสี่ยง		การแยกประเภท		
ความเสี่ยงที่ชัดเจนจะทำให้การควบคุมดูแลมีประสิทธิภาพ			
ไม่สร้างภาระมากเกินจำเป็นและไม่หละหลวม	จะใช้หลักการนี้		
ในการพิจารณาจัดระดับและแยกประเภทการควบคุมดูแลที่		
เหมาะสม	อย่างไรก็ตาม	ยังมีการถกเถียงและไม่ยอมรับการแบ่ง
แยกประเภทความเสี่ยง	จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า	ซึ่งถ้าการแบ่ง
แยกประเภทความเสี่ยงออกมาแล้วได้รับการยอมรับจะทำให้การ
ทำงานนั้นง่ายขึ้น	
	 ÿ	 หลักการสื่อสารความเสี่ยง	การสื่อสารความเสี่ยง			
หมายถึง	การให้ข้อมูลโดยการอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	
ที่ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจของสังคม	โดยมุ่งลดความเชื่อและความ
กังวลของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อาจได้รับผลกระทบ	 เพิ่มความ		
เชื่อถือของมวลชนต่อข้อมูลจากผลการค้นคว้าวิจัย	 หรือการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์	และลดความตระหนกต่อข้อมูลที่อ่อน
ไหวหรือข้อมูลที่ยังมีความขัดแย้ง1 

	 ÿ	หลักการระมัดระวังล่วงหน้า	หลักการนี้จะให้มีการ		
ปฏิบัติและตัดสินใจอย่างระมัดระวังล่วงหน้า	 เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ลดผลเสียหายที่คาดยังไม่ได้	
	 ÿ	 หลักการให้อิสระในการเลือก	การใช้ประโยชน์สิ่งมี		
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของทุกคน	ได้แก่	ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการ	
นักวิชาการ	เกษตรกร	ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	
จะมีอิสระในการเลือกใช้ประโยชน์	 โดยรัฐต้องสนับสนุนข้อมูล		
ข่าวสารที่โปร่งใส	ถูกต้องทางวิชาการและทันสมัย	 เพื่อให้มีการ
ตัดสินใจเลือกโดยเสรี	
	 ÿ หลักการเพิ่มสมรรถนะ	 การเพิ่มสมรรถนะจะทำ		
ให้ประเทศมีความเข้มแข็ง	ทั้งในเรื่องของการความรู้ความเข้าใจ	
ความสามารถในการพัฒนาและใช้ประโยชน์	และการควบคุมดูแล
ได้อย่างปลอดภัย	และต้องส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะทั้งในภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	 โดยส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย
และพัฒนา	 และการนำไปใช้ประโยชน์	 นำสู่การพึ่งตัวเองของ
ประเทศในอนาคต	
	 ÿ	หลักการเพิ่มจิตสำนึก	การศึกษา	และการมีส่วนร่วม			
ของประชาชน	ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่	การส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกจึงมี
ความจำเป็น	นอกจากนี้	การตัดสินใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่	 ส่งผลต่อสาธารณชนได้กว้างขวาง	ทั้งในด้าน
สังคม	 เศรษฐกิจ	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ดังนั้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้วย
การนำมาวิจัยและพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ในอนาคตว่า
เทคโนโลยีนั้นมีความสมเหตุสมผล	และเปรียบเทียบประโยชน์
และความเสี่ยงก่อน		
	

1จาก รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการการจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย เรื่อง การมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2549 ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
สู่สาธารณชน โดย รศ.ดร. ประสาทพร สมิตะมาน 

ที่มีข้อมูลที่ดีจะช่วยให้มีการประเมินที่ดีและมีคุณภาพ	ซึ่งจะนำไป
สู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อย	สำหรับการติดตามตรวจสอบพบว่า
มีการดำเนินงานที่ไม่ราบรื่น	 เนื่องจากมีงบประมาณน้อย	ในส่วน
ของการสื่อสารความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีกลไกที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการขออนุญาตจะต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลและความเป็นมาในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบกระบวนการ	แต่ระบบนี้อาจมีปัญหาถ้าใช้ในประเทศที่มี
ความขัดแย้งหรือต่อต้านอย่างรุนแรง	ตัวอย่างเช่น	 ประเทศ
อังกฤษ	 เมื่อองค์กรอิสระทราบแหล่งที่ปลูกมันฝรั่งดัดแปลง		
พันธุกรรมว่าอยู่ที่ไหนจะเข้าไปทำลายทันที	

	 ขั้นตอนหลักในการประเมินและจัดการความเสี่ยง	 (ตาราง 
2)	 ในขั้นแรก	 ได้แก่	 การบ่งชี้ความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติ	 คือ	นักวิจัย			
นักวิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญ	มีหน้าที่ที่จะต้องบ่งชี้ให้ได้ว่าความ
ปลอดภัยทางชีวภาพอยู่ในระดับใด	จากนั้นจะเป็นการประเมิน
ความเสี่ยง	ซึ่งมีผู้ปฏิบัติ	คือ	นักวิเคราะห์	 (risk	assessor)	 ใน
ประเทศไทยการประเมินความเสี่ยงจะทำการตรวจสอบตาม
เอกสารที่ได้รับจากภาคเอกชน	ซึ่งตรงกันข้ามกับต่างประเทศที่มี
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด	มีการจัดสรรงานให้กับเจ้าหน้าที่		
อย่างรวดเร็ว	มีการหาข้อมูล	มีระบบฐานข้อมูลที่ดี	 และทำการ
วิเคราะห์ผลออกมาเทียบได้กับการทำวิทยานิพนธ์เลยทีเดียว	การ

ตาราง2แสดงขั้นตอนในการประเมินและจัดการความเสี่ยง
	
 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ
	 การบ่งชี้ความเสี่ยง(riskidentification) นักวิจัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ

 การประเมินความเสี่ยง(riskassessment) นักวิเคราะห์(riskassessor)(รัฐหรือเอกชน)

 การตัดสินใจ(decisionmaking) หน่วยงานที่รับผิดชอบ(รัฐ)

 การติดตามตรวจสอบ(monitoring) หน่วยงานที่รับผิดชอบ(รัฐ)

 การสื่อสารความเสี่ยง(riskcommunication) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	

ขั้นตอนในการประเมินและจัดการความเสี่ยง



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Agency:	US	EPA)	ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	
และองค์การอาหารและยา	 (United	 State	 Food	 and			
Drug	Administration:	USFDA)	ซึ่งเทียบได้กับสำนักงาน		
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย	 ทำหน้าที่ดูแล		
ความปลอดภัยในการบริโภค	 ยกตัวอย่างเช่น	 การประเมิน		
ความเสี่ยงของพืชดัดแปลงสีของดอก	การประเมินจะทำเพียง
เฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการปลูกเท่านั้น	เพราะดอกไม้เปลี่ยน
สีไม่ใช้พืชที่ใช้เป็นอาหาร	จึงไม่จำเป็นต้องประเมินความปลอดภัย
ในการบริโภค		
	

รูปแบบการประเมินและการจัดการความ
เสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ในการประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมของสหรัฐอเมริกา	 (ตาราง 3)	มีสามหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ	ได้แก	่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 (United	
State	Department	 of	Agriculture:	USDA)	 เทียบได้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย	ทำหน้าที่ดูแล		
ความปลอดภัยต่อการปลูก,	องค์กรพิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา	 (United	 State	 Environment	 Protection	

ตาราง3แสดงรูปแบบการประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ
สหรัฐอเมริกา	 
 ลักษณะใหม่/สิ่งมีชีวิต หน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน รายการที่ต้องประเมิน

	 พืชอาหารที่ต้านทานไวรัส USDA ความปลอดภัยในการปลูก
     USEPA ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
     USFDA ความปลอดภัยการบริโภค
 พืชอาหารที่ทนทานต่อยากำจัดวัชพืช USDA ความปลอดภัยในการปลูก
     USEPA การใช้ร่วมกับยากำจัดวัชพืช
     USFDA ความปลอดภัยการบริโภค
 พืชประดับที่ทนทานต่อยากำจัดวัชพืช USDA ความปลอดภัยในการปลูก
     USEPA การใช้ร่วมกับยากำจัดวัชพืช
 พืชอาหารที่ดัดแปลงปริมาณน้ำมัน USDA ความปลอดภัยในการปลูก
 (modifiedoilcontentinfoodcrop) USFDA ความปลอดภัยการบริโภค
 พืชประดับดัดแปลงสีของดอก USDA ความปลอดภัยในการปลูก
 แบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมในดิน USEPA ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 ที่ย่อยสลายสารก่อมลพิษ

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับจังหวัด		
และท้องถิ่น	 จากโครงสร้างดังกล่าวพบว่า	 องค์ประกอบของ		
คณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการมีจำนวนมากทำให้การ
ทำงานเป็นไปอย่างลำบาก	ขาดความคล่องตัว	
	 	
	 ส่วนที่2การกำกับดูแลงานวิจัยและพัฒนา
	 มีคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	
ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำหรับงานวิจัยและพัฒนาแก่คณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับสถาบัน	ซึ่งแต่ละสถาบันแต่งตั้งขึ้นเอง	 โดยสามารถ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสาขาต่างๆ		

	 โครงสร้างการดำเนินงานจากกรอบงานองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 (ภาพ 4) ใช้วิธี	“หนึ่งนโยบายหลายหน่วย
ปฏิบัติ„ 	ทำให้มีจำนวนคณะกรรมการมาก	และเป็นอุปสรรคใน

การทำงาน	 เช่น	การประสานงาน	ความสอดคล้องในการทำงาน	
หรือทำให้มีความซับซ้อนในการทำงานมากขึ้น		
	
	

ภาพ 4 แผนผังกรอบงานองค์กรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Institute Biosafety Framework) 

กรอบงานองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพกับการประเมินความเสี่ยง
	 กรอบองค์กรที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	ที่แบ่งไว้
เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	
	 	
	 ส่วนที่1การกำกับดูแลด้านนโยบาย
	 โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติซึ่ง
มีโครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย	ปลัดจาก	4	กระทรวง,	
อธิบดี	 9	หน่วยงาน,	ผู้อำนวยการ	 2	คน,	ผู้ว่าราชการจังหวัด,	
เลขาธิการ	3	หน่วยงาน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	มีอำนาจในการแต่งตั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวง

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ
(NationalBiosafetyCommittee)



กระทรวงที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้ชำนาญการ

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
เทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน(IBC)



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 กระบวนการตัดสินใจตามโครงสร้างของกรอบงานองค์กร
ด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพเกี่ยวกับการประเมินและ		
การจัดการความเสี่ ย งนั้ น เกิดขึ้ น โดยอยู่ บนพื้ นฐานของ
วิทยาศาสตร์	 (science-based)	ที่มีการพิจารณาเป็นกรณีๆ	ไป	
(case-by-case)	และมีความโปร่งใสที่สามารถให้คนนอกเข้าไปหา
ข้อมูลได้	 สอบถามได้	 รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้		
ส่วนเสีย	แต่บางกรณีการประเมินทำได้ยากและมีความซับซ้อน	
เช่น	การประเมินด้านสังคมและเศรษฐกิจของการปลูกมะละกอ
ดัดแปลงพันธุกรรม	มีคำถามว่าจะทำให้มีผลต่อวิถีชีวิตอย่างไร	
รายได้จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น	 ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผล		
ออกมาได้	 โดยเรื่องนี้ในการร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	ได้มีหลายฝ่ายที่พยายามคัดค้านไม่ให้มีการประเมิน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ	
	
	

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
	 ÿเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีการดำเนินการประเมิน		
ความเสี่ยง	 จึงมีผลการประเมินที่หลากหลาย	 ดังนั้นควรมี		
หน่วยงานอิสระที่ได้รับอนุญาตเป็นทางการที่รวบรวมผู้ประเมิน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ไว้ด้วยกัน	 	
	 ÿ	หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ	 (National	Focal			
Point)	ต้องทำหน้าที่ดังนี้	
	 	 ‘	 ทำหน้าที่รวบรวมคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงให้
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ		 เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้
ประกอบในการประเมินความเสี่ยง		 รวมทั้งรวบรวมนำคำถาม		

เหล่านั้นส่งให้แก่คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแต่ละ
สถาบัน		เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	
	 	 ‘	จัดทำฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน		
ความเสี่ยง	และจัดฝึกอบรมนักวิเคราะห์ความเสี่ยง	
	 	 ‘	จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงอย่างเปิดเผย	
	 ÿ ดำเนินกิจกรรมวิจัยเพื่อใช้ตอบคำถามที่จำเป็น		
เช่น	การอนุญาตให้มีการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะนำ
ไปสู่ข้อมูลพื้นฐานด้านความเสี่ยงที่ช่วยให้มีในการตัดสินใจได้		
ถูกต้องแม่นยำขึ้น	
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ดร. เริงชัยตันสกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:	อยากให้เพิ่ม
เติมในขั้นตอนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบว่า	ถ้ามีการวิจัยหรือ
การทดลองภาคสนาม	ควรให้ชุมชนหรือองค์การบริหารส่วน		
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ระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อพิจารณาตัดสินใจใช้ประโยชน์สิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่	ซึ่งคิดว่ากระบวนการนี้จะรวมผู้รู้
หรือปราชญ์ท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย	
รศ.ดร.สิรินดายุ่นฉลาดมหาวิทยาลัยขอนแก่น:อยากเสนอให้
หน่วยงานกลางนอกจากทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล	น่าจะรับ
ผิดชอบในเรื่องการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับ	1	-	4	
และควรระบุให้ชัดเจน	 เช่น	ถ้าเป็นกรณีการประเมินความเสี่ยง
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม	เช่น	มะละกอ	หรือ	มะเขือเทศที่มีการ
ปลูกไปแล้ว	จะจัดว่ามีความเสี่ยงในระดับใดเพื่อให้ผู้ดูแลความ
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ความเสี่ยงให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล	 เห็นด้วยกับการระบุระดับความเสี่ยง		
ว่าควรระบุลงไปให้ชัดเจนว่าลักษณะของงานประเภทนี้อยู่ใน		

ความเสี่ยงระดับใด	นอกจากนั้น	ยังมีข้อสงสัยในเรื่องความรับผิด
และการชดใช้ความเสียหายของประเทศญี่ปุ่นว่า	ตัวแทนประเทศ
ญี่ปุ่นได้แสดงจุดยืนในการประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	และมีท่าทีไม่ยอมรับการใช้แนวทางที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายในข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องความ
รับผิด	 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต่อต้าน	 ไม่บริโภค	
และไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	แต่เป็นประเทศนำเข้าสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมากที่สุด	
ดร.วิเทศศรีเนตร:	พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	มีเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย			
ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้น	มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ชีวภาพที่บังคับใช้ในประเทศอยู่แล้ว	ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงมีท่าที
ไม่ยอมรับการใช้แนวทางที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในความ
ตกลงระหว่างประเทศ		
	
	

	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	ทำให้
ได้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ซึ่งนำมาใช้พัฒนางานทั้งในด้าน
เกษตร	สาธารณสุข	การแพทย์และอุตสาหกรรม	ผลผลิตและ		
วิธีการที่ได้มาจากการดำเนินงานทางด้านพันธุวิศวกรรมได้เกิดขึ้น	
และมีความก้าวหน้าอย่างมากในระดับห้องปฏิบัติการต่างๆ	ของ
สถาบันวิจัย	มหาวิทยาลัย	และหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชน			
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม	ทั้งในพืช	
สัตว์	และจุลินทรีย์บางชนิด	ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม	ทั้งในการผลิตระดับเล็กและใหญ่	
รวมถึงการทดสอบในสภาพต่างๆ	ด้วย	 ในการวิจัยและพัฒนา
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงตลอดจนอันตรายต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้น	หรือติดตามมา
ภายหลัง	จึงต้องมีการกำกับดูแล	โดยใช้กรอบงานแห่งชาติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	และกลไกของคณะกรรมการเทคนิค
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	โดยมีแนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือใน
การกำกับดูแล	
	
 กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
	 กรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
กำหนดกรอบด้านต่างๆ	ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ประกอบด้วย	

การกำกับดูแลความปลอดภัยชีวภาพของจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม

	
ศ.ดร.วัฒนาลัยปานบ้านเกร็ด

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ÿ กรอบงานแห่ งชาติด้ านนโยบายว่ าด้ วยความ		
ปลอดภัยทางชีวภาพ	
	 ÿ		กรอบงานด้านกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และกำกับดูแล	
	 ÿ	 กรอบงานแห่งชาติด้านองค์กร	สถาบัน	และหน่วยงาน		
	ต่างๆ	
	 ÿ		กรอบงานแห่งชาติด้านแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ	
	

	 กรอบง า น แห่ ง ช า ติ ด้ า น อ งค์ ก ร
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ		
	 	 การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัย
และพัฒนาดำเนินการโดยกลไกของคณะกรรมการหลัก	ดังนี้	
	 	 ‘	คณะกรรมการ เทคนิคด้ าน เทคนิคความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการซึ่งจะมี
คณะอนุกรรมการดูแลเฉพาะเรื่องในด้านจุลินทรีย์	อาหาร	และ		
พืชรวม	3	ชุด	
	 	 ‘	คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน	 (Institution	Biosafety	Committee)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ระดับสถาบัน	 คณะ	 และภาควิชา	 เพื่อกำกับดูแลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสถาบันนั้นๆ	
	

	คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์
	 เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเทคนิคความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	มีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นเลขานุการ	
	 	ÿ	หน้าที่	
	 		 ‘	วางแผน	ประสานงาน	และพิจารณากลั่นกรอง
การดำเนินการทดลองด้านพันธุวิศวกรรมด้านจุลินทรีย์ให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการ
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม	
	 	 ‘	ศึกษาและเสนอแนะคณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทาง	และแนวทาง
การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านพันธุ
วิศวกรรมด้านจุลินทรีย์ ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
อุตสาหกรรม	
	 ÿ	การดำเนินงาน	
	 	 ‘	จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรมในปี	พ.ศ.		 2547		 โดยการใช้
จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมจะไม่ใช้จุลินทรีย์ที่ก่อโรค	แต่
การนำเอาจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้	จะต้องมีการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด	จึงต้องมีการกำกับ	ดูแล
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย	โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทาง
ปฏิบัตินี้ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี		
แห่งชาติที่	www.biotec.or.th/Biosafety/web/db/attach/
radA6AEA.pdf		

	 ‘	 กำหนดจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ		
การเลี้ยงจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม			
โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะจัด		
การประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในเดือนตุลาคม	2551	ต่อจากนั้น		
คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์จะจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายน	 2551	 สาเหตุที่ต้องมีการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น	 เพื่อทำใหทราบว่าขั้นตอนและ		
การดำเนินงานที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุ์กรรมในโรงงาน
อุตสาหกรรม	
	

	กรอบงานแห่งชาติด้านแนวทางปฏิบัติ
ทางวิชาการ
	 การถือปฏิบัติทางวิชาการในกรอบความปลอดภัยทาง
ชี วภาพอยู่ ภ ายใต้ ก ารแนะนำและดำ เนินการจัดทำ โดย		
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	และคณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ	ภายใต้คณะกรรมการฯ	โดยประสานงาน
กับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน	 เพื่อ
ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมในหน่วยงานต่างๆ	 โดยยึดถือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ซึ่งกำหนด		
รายละเอียดถึงวิธีการและการดำเนินงานวิจัยและทดลองกับสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในแต่ละด้านดังนี้	
	 ÿ แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ			
สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ		
พันธุวิศวกรรม	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ÿ	 แนวทางปฏิบัติสำหรับประเมินความปลอดภัยของ		
อาหารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	โดยกำหนดให้ผู้ขอ
อนุญาตจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไขที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด	
	 ÿ	แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ		
การทดลองพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในระดับห้อง
ปฏิบัติการ	
	 ÿ	แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ		
การดำเนินงานด้านพืช	
	 ÿ	แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ		
งานที่มีจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม	
	

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
	 ÿพระราชบัญญัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในประเทศไทย
	 	 พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์	 ได้แก่			
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	 2525	พระราช
บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2544	 และ		
กฎกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2529	ฉบับที่	2	และ	3	
	 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	2525	ได้ให้
ความหมายคำว่า	 “เชื้อโรค”	 ไว้ว่า	 “เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือผลิตผลจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือ
เชื้ออื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”	ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	
จุลินทรีย์ไม่ได้หมายถึงเชื้อโรคเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึง		
จุลินทรีย์ทุกๆ	ชนิด	ซึ่งรวมถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้วย			
	 ÿพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
	 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม	ได้แก่	
พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2535	และร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่	 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อมจากพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2535	
ได้แบ่งโรงงานออกเป็น	108	ประเภทนั้น	พบว่าไม่มีการควบคุม
งานด้านจุลินทรีย์โดยตรง	อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านโรงงาน
อุตสาหกรรมขาดความรู้ในเรื่องจุลินทรีย์	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่		
ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรและไม่มีความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา	ทำให้มี
ปัญหาในการทำงานในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม	
	

 แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพสำหรับงานที่มีจุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม
	 ÿ	จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
	 ภายใต้แนวทางปฏิบัติ ในการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง		
พันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2547	ให้คำจำกัดความว่า	

”จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	หมายถึง	 จุลินทรีย์ที่ได้รับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมให้แตกต่างไปจากสารพันธุกรรมเดิม	ซึ่งไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ	 โดยใช้เทคนิคการดัดแปลง
สารพันธุกรรม	 (genetic	modification	 technique)„	ทั้งนี้โดย			
กำหนดให้	 “จุลินทรีย์”ครอบคลุมถึง	แบคทีเรีย	ยีสต์	 รา	 ไวรัส	
และไวรอยด์	รวมทั้งเซลล์เพาะเลี้ยงที่มาจากเซลล์พืช	หรือ	 เซลล์
สัตว์	 เพื่อให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการ	และ
ยังรวมถึงการผลิตเซลล์ลูกหลานที่ ได้รับการถ่ายทอดการ
แสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงนั้น	จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม		
มีชื่อเรียกต่างๆ	 กันไป	 อาทิ	 Genetically	 Modified	
Microorganisms	 (GMMs)	 Genetically	 Modified	
Organisms	 (GMOs)	 หรือ	 Live	 Modified	 Organisms	
(LMOs)	
	 นอกจากนี้	ยังได้กำหนดเทคนิคการดัดแปลงสารพันธุกรรม
ให้ครอบคลุม	
	 ‘	การใช้		recombination	DNA	Technology	
	 ‘	การนำชิ้น	DNA	 เข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านโดยวิธี	micro-
injection,	macro-injection	และ	micro-encapsulation	
		 ‘	การหลอมเซลล์	 (cell	 fusion)	 หรือการหลอม		
โปรโตพลาสต์	 (protoplast	 fusion)	ซึ่งหมายถึงการหลอมเซลล์
หรือการหลอมโปรโตพลาสต์กับสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มอนุกรมวิธาน
หรือนอกกลุ่มกัน	แต่ในงานด้านจุลชีววิทยา	สามารถทำการหลอม
เซลล์ที่อยู่ต่างสกุล	หรือหลอมเซลล์ที่อยู่สกุลเดียวกันแต่ต่างชนิด
กันนั้น	จะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเช่นกัน	
	 ÿระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ(BiosafetyLevel:
BSL)และห้องปฏิบัติการ
	 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Biosafety	 Level:	
BSL)	หมายถึง	ระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
ทำงาน	 ซึ่งรวมถึงการออกแบบห้องปฏิบัติการ	 อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย	ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน	แบ่งเป็นดังนี้	
		 ‘	Biosafety	 Level	 1	 (BSL1):	 สำหรับงานที่ใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	 ‘	Biosafety	 Level	 2	 (BSL2):	 สำหรับงานที่ใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุโรคในคนซึ่งสามารถ
ป้องกันและรักษาได้	
	 ‘	Biosafety	 Level	 3	 (BSL3):	 สำหรับงานที่ใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อโดยแพร่
กระจายได้ทางการหายใจและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคร้าย
แรงหรือเสียชีวิตแต่ยังพอรักษาได้	
		 ‘	 Biosafety	Level	4	 (BSL4):	สำหรับงานที่มีการใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีอันตรายร้ายแรงไม่มีทางรักษา
ทางการแพทย์ใดๆ	(เฉพาะไวรัสบางชนิด)	ซึ่งประเทศไทยยังไม่มี
ห้องปฏิบัติการในระดับนี้	

	 สำหรับประเทศไทย	สามารถตรวจสอบรายชื่อจุลินทรีย์ใน
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพต่างๆ	 ได้	 ในฐานข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุข	 (ภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์)	 โดยรายชื่อจุลินทรีย์ของประเทศไทยอาจมีแตกต่างกับ
จุลินทรีย์ในประเทศอื่น	เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพสังคม	และสภาพ
ภูมิประเทศของประเทศนั้นๆ	 	
	 ลักษณะของห้องปฏิบัติการแบ่งระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพออกเป็น		
	 ÿ	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1
(LS1)
	 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่หนึ่งนี้สามารถ
ใช้ได้กับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ประเภท
ที่	1	ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองควรเป็นกลุ่มที่ไม่ก่อให้เกิด

ภาพ 6 แสดงภาพห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 2 

ภาพ 5 แสดงภาพห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 1 

โรค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใหญ่ที่สุขภาพสมบูรณ์	มีอันตรายต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด		
	 สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีในห้องปฏิบัติการระดับนี้	คือ	 โต๊ะ
ปฏิบัติการ	อ่างล้างมือ	อุปกรณ์วิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
ทั่วไป	ดังภาพ 5 
 ÿห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2
(LS2)
	 ระบบความปลอดภัยระดับทางชีวภาพที่สอง	 (ภาพ 6) 
สามารถใช้ได้กับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ประเภทที่	1	และประเภทที่	2	หรือบางลักษณะของงานประเภทที่	3	
โดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัย	มีความเสี่ยงในระดับ
ต่ำถึงปานกลาง	 เช่น	มีลักษณะการแพร่กระจายในรูปของการฟุ้ง
กระจาย	 (aerosol)	 ในระดับต่ำ	หรือถ้ามีในระดับสูงก็ควรดำเนิน



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในตู้ชีวนิรภัย	 สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจัดหาและปฏิบัติในห้อง		
ปฏิบัติการในระดับนี้	คือ	
	 ‘	 การฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรค			
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	
	 ‘	 เครื่องมือและครุภัณฑ์ตามแบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับที่	1	เป็นอย่างน้อย	
		 ‘	 ตู้ชีวนิรภัย	 (biological	 safety	cabinet	class	 I	
หรือ	II)	และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง	(autoclave)	
	
	 ÿห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3
(LS3)
	 ระบบความปลอดภัยในระดับที่สามนี้	 (ภาพ 7)  สามารถ
ใช้ได้กับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภท
ที่	3	รวมไปถึงการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ก่อโรคร้ายแรง	และมีโอกาส
แพร่กระจายผ่านระบบทางเดินหายใจ	สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจัดหา
และปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในระดับนี้	คือ	
	 ‘	ข้อปฏิบัติในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ		
ที่	2	ทั้งหมด	
	 ‘	ระบบไหลเวียนในห้องปฏิบัติการควรเป็นระบบที่ลด
การเล็ดลอดของจุลินทรีย์ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมมากที่สุด	
	 ‘	 การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือที่ไม่เกี่ยวข้อง		
เข้ามาในสถานที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ	
 
	 ÿ	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 4
(LS4)
	 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่สี่นี้	 สามารถ
ใช้ได้กับการทดลองเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม			
ประเภทที่	3	รวมไปถึงการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด	

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจัดหาและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในระดับนี้	
คือ	
	 	 ‘	 ข้อปฏิบัติในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับที่	3	ทั้งหมด	
																		‘	 ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ	
	 						‘	 มีที่อาบน้ำก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ	
	 	 ‘	 อาคารหรือห้องปฏิบัติการควรแยกออกมา		
ต่างหาก	
	 	 ‘	 ตู้ชีวนิรภัย	ระดับ	III	
	 การใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมจัดแบ่งระดับความ
ปลอดภัยตามประเภทของเซลล์เจ้าบ้าน	(host,	recipient	cell)	ซึ่ง
หมายถึง	 เซลล์ที่ใช้ในการรับชิ้น	DNA	หรือยีน	 โดยลักษณะการ
ทำงานจะมีเครื่องหมายแสดงเตือน	ซึ่งจะแสดงในระดับความ
ปลอดภัยที่	3	และ	4	ดังภาพ	8	
	
	
	
	
	
	
 
 
	

	 ÿ	ขอบเขตการขออนุญาตทำงานที่มีการใช้จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม
	 	 ‘	การทำงานในระดับห้องปฏิบัติการ
	 	 ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการความปลอดภัย
ชีวภาพของแต่ละสถาบัน	 เมื่อนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจะต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน	มิฉะนั้นจะทำการทดลองไม่ได้	
	 	 ‘	การทำงานในระดับอุตสาหกรรม
	 	 ต้องได้รับการประเมินว่ามีความปลอดภัยจาก		
คณะอนุกรรมการ	 เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์			
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชั่วคราวภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (NSTDA)	สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	
	 ÿ	การใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
		 	 ‘	ในห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วๆไป
	 	 จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้าน	 ส่วนใหญ่เป็น
แบคทีเรียในระดับ	BSL	1	เช่น	E.coli,	B.subtilis,	Stretomyces 
lividans	หรือ	yeast	เช่น	S.	cerevisiae,	Pichia pastoris	และ
ใช้สายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง	 (laboratory	adapted	strains)	
ซึ่งจะไม่เจริญเติบโตนอกห้องปฏิบัติการ	ในส่วนของ	vector	ที่ใช้
ในการคัดเลือกมักมียีนดื้อยา	แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ดึงเอา
ยีนนี้ออกไปได้แล้ว	สำหรับการกำจัดเชื้อจะใช้เครื่อง	autoclave	
ในการกำจัด	
	  ‘	ในระดับอุตสาหกรรม
	 	 	 Â	จะต้องมีการขออนุญาตทำงานที่มีการใช้			
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมโดยกรอกรายละเอียดตามแบบ		
ขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ	ดังนี้	
	 	 	 •		 ข้อมูลทั่วไป	(ของผู้ขออนุญาต)	
	 	 	 •		 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ขออนุญาต	
(กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้ง)	
	 	 	 •		 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดประเภท
ของงานและระดับสภาพควบคุม	
	 	 	 •	 รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพขององค์กร/สถาบัน	(มีข้อกำหนด		บทบาทและหน้าที่)	
	 	 	 •	 จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 	 •		 หลักฐานการอบรมเจ้ าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	ผู้ปฏิบัติงาน	และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงาน	
	 	 	 •	 วิธีการกำจัดของเสียที่อาจมีจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม	
	 	 	 •	 มาตรการการรับเหตุฉุกเฉิน/วิธีและ		
ขั้นตอนการจัดการกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่หกรั่วไหลใน

ภาพ 7 แสดงภาพห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 3 

ภาพ 8  เครื่องหมายแสดงเตือน (มักแสดงในห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 และ 4) 
ที่มา: องค์การอนามัยโลก 

ปริมาณมาก	และหลักฐานการฝึกซ้อมปฏิบัติ	
	 		 Â	 ต้องมีระบบการจัดการในการทำงาน	 เช่น	
ห้องเตรียมเชื้อมีระบบอย่างไร		
	 	 	 Â	 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและการกำจัด		
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการรั่วไหล	ซึ่งมี	 	ข้อกำหนด	คือ	
ห้ามคัดลอกเชื้อ	และ	DNA	รวมทั้งมีการตรวจเช็คทางเทคนิค	
PCR	 (Polymerase	Chain	Reaction)	ก่อนนำของเสียไปทิ้ง
ภายนอก		
	

 การครอบครอง เคลื่อนย้าย นำเข้า
และส่งออกจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
	 ในการนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในระดับความปลอดภัย
ระดับทางชีวภาพระดับที่	2	ขึ้นไปจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ที่ออกโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด	 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะมีใบอนุญาต			
6	ประเภท	คือ	 ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรค,	ผลิตและครอบครอง,	
จำหน่าย,	ส่งออก,	นำเข้า	และนำผ่าน	ใบอนุญาตมีอายุ	1	ปี	ราคา
ใบละ	500	บาท	โดยใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ได้ต่อ	1	เชื้อเท่านั้น		



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 กรณีที่มีการขนย้ายจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	หรือ
จุลินทรีย์ที่เป็นพิษ	ต้องอยู่ในภาชนะปิด	 (ภาพ 9)	 	มีฉลากระบุ
ชัดเจน	 เพื่อป้องกันการหลุดรอด	อย่างไรก็ตาม	ในมุมมองของ
อุตสาหกรรม	การหลุดรอดของจุลินทรีย์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก
เพราะเป็นความลับทางธุรกิจ	 ซึ่งบริษัทกลัวการลักลอบเอา
จุลินทรีย์ของตนไปใช้	
 

สรุป
	 การสร้างจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ก่อโรคและ		
ผลเสียนั้น	เป็นเรื่องที่อันตรายมาก	โดยทั่วไปนักวิจัยจะไม่เสี่ยงทำ
จุลินทรีย์ที่มีอันตรายและความเสี่ยงสูง	 ในวงการอุตสาหกรรมจะ
ไม่เลือกใช้เชื้อที่ก่อโรค	ส่วนในวงการวิจัยนั้นจะทำเฉพาะกรณี
จำเป็น	เช่น	ทำวิจัยเชื้อไข้หวัดนก	เพื่อต้องการศึกษากลไกการเกิด
โรค	และจะไม่มีการตั้งใจให้เชื้อหลุดรอดออกมาเด็ดขาด	แต่การ
หลุดรอดโดยไม่ตั้งใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้	 จึงต้องมีการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความ
ปลอดภัยด้านจุลินทรีย์	 โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล	
	

ข้อคิดเห็น
รศ.ดร.ประสาทพรสมิตะมานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขอให้
อธิบายเรื่องการหลอมโปรโตพลาสต์	 เนื่องจากเซลล์พืชเมื่อแยก
โปรโตพลาสต์ออกมาแล้วไม่นานจะสามารถงอกใหม่ ได้	
(regenerate)	 กลายเป็นแคลลัส	 (callus)	 ซึ่งแตกต่างกับ	

นอกวงศ์„	 ดังนั้นหากเป็นการหลอมรวมกันของเซลล์จึงจัดว่า		
เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม		
	 สำหรับเรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ		
เห็นด้วยว่า	 ยังไม่มีความชัดเจน	ซึ่งในปัจจุบันการขออนุญาต		
ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชต้อง
ไปขอผ่านกรมวิชาการเกษตร	 ถ้าเป็นอาหารสัตว์ต้องขอผ่าน		
กรมปศุสัตว์	และถ้าเป็นยาต้องขอผ่านสำนักคณะกรรมการอาหาร
และยา	
ดร. เริงชัย ตันสกุล	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ขอให้		
เพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ	ในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย			
พ.ศ.	2550	 ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	
(Environmental	Impact	Assessment:		EIA)	และการประเมิน
ผลกระทบด้านสังคม	 (Social	 Impact	Assessment:	SIA)	มี
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชน	โดยเห็นว่า	ควรจะให้ชุมชน	เช่น	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	หรือตำบลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย	
	 ในเรื่องการขออนุญาตเห็นด้วยกับ	รศ.	ดร.	ประสาทพร	
สมิตะมาน	ว่ายังขาดความชัดเจน	ส่วนในเรื่อง	vector	gene	ที่ใช้
ในการคัดเลือกจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	 ขอให้รวมถึง	
promoter	gene	ด้วย	
ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด:	 เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ		
ของดร.เริงชัย	 ตันสกุล	 ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน			
และควรจะให้ความรู้แก่ประชาชน	 ซึ่งปัจจุบันการทำงานของ		
คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์	
มีหน้าที่กำกับดูแลเท่านั้น	การดำเนินงานขั้นต่อไปคือการให้ความ
ช่วยเหลือ	การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ	และการติดฉลากสินค้า	
เพื่อประชาชนสามารถมีสิทธิ์ในการเลือก	และที่สำคัญคือต้องมีนัก
สื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพที่จะคอยให้ความรู้	 ข้อมูล	และเผยแพร่	
รวมทั้งนักกฎหมายที่ต้องทำงานติดต่อกับต่างประเทศ		
	 ในเรื่องประเด็นตามกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ	ใน
เรื่องของ	 vector	 gene	 นั้น	 คำว่า	 “gene„ ได้รวมความถึง			
Vector	gene	และ	promoter	gene	ไว้ด้วยกัน	เพราะ	gene	ทุก	
gene	จะมี	promoter	gene	ติดไปด้วย	มิฉะนั้น	gene	จะไม่
สามารถทำงานได้	
ดร.บรรพตณป้อมเพชรศูนย์วิจัยควบคุมพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:	 ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า			
ในอดีต	 คำว่า	 Genetically	 Modified	Microorganisms	
(GMMs)	นั้นทางองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	
(UNIDO)	จะใช้คำว่า	Genetically	Engineered	Microorganism	
(GEM)	ส่วนคำว่าความปลอดภัยทางชีวภาพในบริบทของพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพจะเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 และสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เป็นอาหาร	 หรืออาหารสัตว์	 หรือที่ใช้		

แบคทีเรีย	รา	หรือ	สาหร่าย	แต่คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพด้านพืชได้นำเรื่องการหลอมโปรโตพลาสต์รวมไว้ด้วย	
ซึ่งการทำการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ในเรื่องของพืชนั้นเป็นการ
ทำเพื่อปรับปรุงพันธุ์	ฉะนั้นคำจำกัดความของเทคนิคการดัดแปลง
พันธุกรรมนี้สำหรับจุลินทรีย์กับพืชจึงไม่เหมือนกัน	
	 ร่ างพระราชบัญญัติที่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่างไว้	 เรื่องการติดตาม		
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์
นั้นยังขาดความชัดเจน	นอกจากนั้น	 ในส่วนของร่างพระราช
บัญญัติที่ เกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ		
แห่งชาติ	มีคำถามว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นเป็นใคร	และจะนำใครมาเป็นคณะกรรมการ	
และถ้าทำเรื่องขออนุญาตต้องผ่านใครบ้าง	จะสังเกตได้ว่ากรอบ
การประสานงานแต่ละระดับยังขาดความชัดเจน	ถ้าสมมติทำการ
ทดลองในสภาพแวดล้อมของไทยจะต้องทำการขออนุญาต		
คณะกรรมการระดับจังหวัด	 หรือท้องถิ่นหรือไม่	 จึงขอให้ทาง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วยจัดทำรายละเอียดในเรื่องความเชื่อมโยงของคณะกรรมการ
แต่ละระดับให้ชัดเจนด้วย	
ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด:	 ในเรื่องของจุลินทรีย์	 การทำ
หลอมรวมเซลล์แบคทีเรียคนละสายพันธุ์หรือคนละสกุลกันนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	แต่ในด้านพืชตามพระราช
บัญญัติที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อมร่างไว้นั้น	 ใช้คำว่า	 ”การรวมตัวกันของเซลล์ที่อยู่		

ในกระบวนการผลิต	(LMOs-FFP)	เท่านั้น	ไม่เน้นความปลอดภัย
ในการทำงานในห้องปฏิบัติการ	สำหรับเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมในบริบทองค์การอนามัยโลก	จะเน้นในเรื่องของเชื้อ		
ก่อโรคและความปลอดภัยต่อบุคลากร	
ศ.ดร.วัฒนาลัยปานบ้านเกร็ด:	 ในเรื่องของความปลอดภัยทาง
ชีวภาพด้านจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม	 จะจัดระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Biosafety	Level)	 เหมือนกันกับองค์การ
อนามัยโลก	ถ้านำเอาเชื้อที่อยู่ในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับที่	1	มาใส่	gene	เข้าไป	ถือว่าอยู่ในระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับที่	1	เหมือนกัน	
รศ.ดร.สิรินดายุ่นฉลาดมหาวิทยาลัยขอนแก่น:	ขอบข่ายงาน
ของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์	 ใน
กรณีการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชได้ดูแลครอบคลุมไปถึงการการหลอม
รวมเซลล์โปรโตพลาสต์ที่อยู่นอก	taxon	ที่ทำการเพาะเลี้ยงในห้อง
ปฏิบัติการ	ซึ่งอยู่ในระดับเนื้อเยื่อแต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นต้น		
ด้วยหรือไม่	 เช่น	กรณีเซลล์พืชปลูกถ่ายด้วยวิธี	acrobacterium	
และการหลอมรวมเซลล์สัตว์ เซลล์พืชจะต้องพิจารณาโดย		
คณะกรรมการชุดใด	
ศ.ดร.วัฒนาลัยปานบ้านเกร็ด:	การทำวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์จะทำ
ในห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว		ซึ่งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพด้านจุลินทรีย์	จะดูแลการหลอมรวมเซลล์ในระดับเนื้อเยื่อ
ในห้องปฏิบัติการที่ยังไม่มีการพัฒนาการเป็นต้น	 เมื่อโตเป็นต้น
แล้วจะอยู่ในความดูแลของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพด้านพืช	ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีคณะอนุกรรมการที่
ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสัตว์	
	

	

ภาพ 9 การบรรจุแบบ triple package system 
ที่มา: องค์การอนามัยโลก 



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 กรมศุลกากรเป็นที่รู้จักว่าเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
อากร	ในอดีตกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากร
เป็นหลัก	และถือเป็นรายได้อันดับ	 1	 ของประเทศ	แต่ปัจจุบัน		
กรมศุลกากรมีการปรับเปลี่ยนบทบาท	 เนื่องจากการค้าระหว่าง
ประเทศเจริญก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้น	 ภาษีอากรจึงกลายเป็น		
รายได้หลักอันดับ	 3	 ของประเทศ	 โดยมีการเก็บภาษีศุลกากร
ประมาณ	30	%	ภาษีสรรพากรประมาณ	50-60	%	ภาษีเงินเฟ้อของ
กระทรวงมหาดไทย	5	%	และภาษีสรรพสามิต	5%		
	 ในส่วนของการติดตามตรวจสอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมนั้น	กรมศุลกากรนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	กรมวิชาการเกษตร	
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และกรมปศุสัตว์	 เป็นต้น			
ที่จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบสินค้านั้นว่าเป็นสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม
หรือไม่	และเป็นผู้อนุมัติใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกให้แก่
ผู้ประกอบการ	ซึ่งหน้าที่หลักของกรมศุลกากรในปัจจุบัน	ได้แก่
การจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ	ได้แก่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษี
สรรพสามิต	ภาษีมหาดไทย	 เป็นต้น	การสืบสวน	ป้องกัน	และ
ปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงทางศุลกากร	การส่งเสริมการ
ส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากร	และการเสนอแนะและกำหนด
นโยบายและมาตรการทางภาษี	 นอกจากนั้น	 มีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร	 ได้แก่	พัฒนาระบบงานศุลกากรให้

มาตรการนำเข้าส่งออกและติดตามตรวจสอบสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม

นางสรรกมลคูสวัสดิ์
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากร

เป็นมาตรฐานโลก	พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มสมรรณะ:	
การแข่งขันของประเทศ	พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากร
ด้วยมาตรฐานสากล	และบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดี	
	 จากที่กล่าวมาเป็นการแนะนำกรมศุลกากรในบทบาทใหม่	
เป็นที่มาว่าปัจจุบันกรมศุลกากรใช้ระบบ	e-Custom	 เป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	Technology:	 IT)	 เข้ามา
จัดการการนำเข้า	(e-Import)	และส่งออกสินค้า	(e-Export)	ซึ่งได้
มีการดำเนินการแล้ว		
	

ระบบพิธีการศุลกากร
	 สืบเนื่องจากกรณีที่ทางกรมศุลกากรได้นำระบบการผ่าน
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร	 (paperless)	ซึ่ง
เป็นระบบที่ดำเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	หรือเรียกว่า			
e-Custom	มาใช้แทนระบบเดิม	 ที่ใช้ควบคู่กันระหว่างระบบ	
manual	กับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	
Data	Interchange:	EDI)	ซึ่งภายใต้ระบบ	e-Customs	ให้บริการ
ในรูปแบบ	one	stop	service	และระบบไร้เอกสาร	(paperless)	
โดยระบบใหม่นี้จะเริ่มให้บริการภายในเดือนมกราคม	2550	โดย
เริ่มพร้อมกับการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ใหม่ฉบับปี	ค.ศ.	2007	
ซึ่งเปลี่ยนการสำแดงพิกัดศุลกากรจากเดิม	7	หลักเป็น	10	หลัก	

พร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ	ในเบื้องต้นได้
นำร่องใช้ระบบดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ	เพื่อเป็นการรองรับระบบ
พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน	(ASEAN	Harmonized	Tariff	
Nomenclature:	ANTH)	แต่ระบบเดิมคือ	 ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Data	Interchange:	EDI)	ไม่
สามารถรองรับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนได้	การผ่าน
พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งของออกจึงต้องดำเนินการภายใน
ระบบพิธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร			
(e-Customs)	แทน	
	 นอกจากนั้นการบริหารงานของกรมศุลกากรในปัจจุบัน	
จะเป็นระบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งจะมีความคล่องตัว	 ลดงานที่		
ซ้ำซ้อนลง	ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีหลายขั้นตอนให้เหลือ		
ขั้นตอนน้อยที่สุด	 พัฒนาระบบงานของศุลกากรไปสู่ระบบ			

e-Customs	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรให้
เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ	 เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
บริการเข้าสู่ระบบไร้เอกสาร	 (paperless)	โดยศุลกากรได้นำระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Customs	มาใช้ในการควบคุม
การนำเข้า	และส่งออก	ในหลายรูปแบบ	
	 ทั้งนี้	 จากตาราง	4	และตาราง	5	แสดงการเปรียบเทียบ
พิธีการศุลกากรการนำเข้า	 และส่งออกระบบเดิมกับระบบใหม่	
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นจะต้องมาให้ข้อมูลต่อ		
เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรโดยตรง	 เพียงแค่ส่งข้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร	 จึงทำให้ผู้ประกอบการได้รับ		
ความสะดวก	รวดเร็วแล้ว	ยังเป็นการประหยัดทรัพยากร/เวลา	
และขจัดปัญหาของการติดต่อระหว่างคนด้วยกันรวมทั้งลดต้นทุน
ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย	
	














ตาราง4เปรียบเทียบการนำเข้าระบบเดิมกับNewDesign(e-Import)
	
 ขั้นตอน ระบบเดิม NewDesign

 •ส่งข้อมูลManifest 

 •ส่งข้อมูลบัญชีราคาสินค้าและใบขนสินค้า  

 •ชำระค่าภาษีอากร 

 •พบเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนตัดบัญชีสินค้าและออกใบสั่งปล่อย 

 •ตรวจสั่งปล่อยสินค้า/ส่งมอบสินค้าGreenLine 

   RedLine 
		
หมายเหตุ:			 		หมายถึง	การให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง
																		 	 		หมายถึง	การส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์

ตาราง5เปรียบเทียบการส่งออกระบบเดิมกับNewDesign(e-Export)
	
 ขั้นตอน ระบบเดิม NewDesign
	

 • ส่งข้อมูลบัญชีราคาสินค้าและใบขนสินค้าขาออก  

 • พบเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนบรรจุสินค้า    - 

 • ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า - 

 • ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายณSubgate 

 • รับรายงานเรือออก/Manifest 

 • รับบรรทุกและการรับรองการส่งออก 


หมายเหตุ:			 			หมายถึงการให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง
  หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


	

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร(e-Import)
	 การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร	 (e-Import)	คือ	ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลบัญชีราคาสินค้า	
(invoice)	และใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตาม
มาตรฐานสากล	(ebXML	Format)	โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและการ
ลงลายมือชื่อในกระดาษจะทำให้การชำระเงินค่าภาษีอากรสามารถ
ชำระผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ภาพ 10)ซึ่งมีคลังสินค้าที่
สนามบินสุวรรณภูมิอยู่	2	คลัง	คือ	คลังของการบินไทย	และคลัง
ของ	Bangkok	Airway	โดยมีขั้นตอนดังนี้	
	 ÿ	 คลังสินค้าจะเตรียมข้อมูลรายงานอากาศยานเข้า		
สำหรับท่าอากาศยาน	หรือบัญชีสินค้าสำหรับท่าเรือ	 โดยส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราฐานที่ศุลกากรกำหนด	 (ebXML)	มาที่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกรมศุลกากร	 เพื่อตรวจสอบ		
ความถูกต้อง	และกำหนดเลขที่รับรายงานนำเข้าจะแจ้งกลับไปที่
คลังสินค้า	เพื่อเปิดระวางอากาศยาน	
	 ÿ	 เมื่อผู้ประกอบการเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว	
ส่งข้อมูลรายละเอียดตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด	 (ebXML)	
ไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้อง

ตรงกับที่คลังสินค้า	 แล้วดำเนินการตัดบัญชีสินค้า	 กำหนดสั่ง		
การตรวจ	ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้า	 เมื่อตรวจสอบข้อมูล		
ถูกต้องทุกขั้นตอน	คำนวณค่าภาษีอากรและเลขที่ชำระอากร			
และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและเลขที่ชำระอากรกลับไปที่ผู้นำเข้า	
	 ÿ	ทำการชำระค่าภาษีอากรโดยตัดผ่านบัญชีธนาคาร
และตัดบัญชีประกันลอย	
	 ÿ	ผู้ประกอบการต้องติดต่อกับคลังสินค้า	ดำเนินการ		
สั่งการตรวจ		
	 	 ‘กรณี	Green	Line		ก็ไปรับสินค้าได้เลย	ไม่ต้อง
ผ่านตรวจของศุลกากร		
	 	 ‘	 กรณี	 Red	 Line	 หมายถึง	 สินค้าติดเงื่อนไข		
ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบพิกัด	ราคาและของ	 เช่น	กรณีสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม	ต้องติดต่อหน่วยงานตรวจปล่อย	เพื่อดำเนิน
การสั่งการตรวจแล้วแต่กรณี	 เช่น	X-Ray	หรือเปิดตรวจ	ซึ่งต้อง
แสดงใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไข		
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	กรมวิชาการเกษตร	กรมปศุสัตว์			
ต่อเจ้าหน้าที่	หากผู้ส่งออกได้ขออนุญาต/อนุมัติถูกต้องหรือไม่พบ
ข้อสงสัยจะอนุญาตให้นำของผ่านเข้าไปได้	แต่กรณีพบความผิดจะ
ทำการจับกุมและบันทึกผลการตรวจสินค้า	

	
พิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร(e-Export)
	 การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร	 (e-Export)	คือ	ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลบัญชีราคาสินค้า	
(invoice)	และใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 (digital	signature)	 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรตามมาตรฐานสากล	 (ebXML	Format)	 แทนการยื่น
เอกสารและการลงลายมือชื่อในกระดาษ	ผู้เกี่ยวข้องในการบรรจุ
สินค้าจะส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าโดยอัตโนมัติทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 เช่นกัน	เมื่อตู้คอนเทนเนอร์หรือพาหนะที่ใช้ขนย้าย
สินค้ามาถึงสถานีรับบรรทุก	 (Sub	Gate)	 เจ้าหน้าที่จะบันทึกการ
ตรวจปล่อยสินค้าด้วยการตรวจสอบกับข้อมูลใบขนสินค้า   
(ภาพ 11) 
		 ÿ	 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของเตรียมบัญชีราคา		
สินค้าและใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์	โดยส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด	 (ebXML)	พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (digital	 signature)	มาที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร	
	 ÿ	 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความ		
ถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง	 และกับข้อมูลการอนุมัติ/
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	กรมวิชาการเกษตร	เป็นต้น	หากไม่พบข้อผิดพลาด	
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออก

ทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน	14	หลัก	ในสถานะพร้อมชำระค่าภาษี
อากร	 (ถ้ามี)	 และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล	(ตาม	XML	User)		
	 ÿ	การชำระภาษีอากร	บันทึกข้อมูลการชำระภาษีอากร		
ผ่านธนาคารโดยการตัดผ่านบัญชี	เมื่อผู้นำของออกชำระภาษีอากร
แล้วระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขชำระค่าภาษีอากร	
พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาออกเป็น	 “ใบขนสินค้าที่
ชำระค่าภาษีอากรแล้ว„		โดยอัตโนมัติ	
	 ÿ	 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูล		
เลขที่ชำระอากร	และเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแก่ผู้ส่งออกหรือ
ตัวแทนออกของ	(ตาม	XML	User)	
	 ÿ	 ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์			
สามารถบรรจุนอกเขตอารักขาได้	
	 ÿ	 ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ	จัดทำข้อมูลใบกำกับการ		
ขนย้ายสินค้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด	แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร	ก่อนการ
ขนย้ายของมาถึงสถานีรับบรรทุก	หรือจุดรับบรรทุกที่กำหนดของ
ท่า	ที่	หรือสนามบิน	เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	
	 ÿ	คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับใบกำกับการ		
ขนย้ายสินค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากถูกต้อง
ระบบจะออกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าแล้วตอบกลับไปให้		
ผู้ส่งข้อมูล	(ตาม	XML	User)		

ภาพ 10 ระบบพิธีการนำเข้าแบบไร้เอกสาร (e-Import) ภาพ 11 ระบบพิธีการส่งออกแบบไร้เอกสาร (e-Export) 



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ÿ	 ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุดำเนินการ	 สั่งพิมพ์ใบ		
กำกับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์	 หรือทำสำเนา
ภาพถ่ายใบกำกับการขนย้ายสินค้า	หรือแสดงเลขที่ใบกำกับการขน
ย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กำหนดให้ใน
เอกสารอื่นใด	เพื่อมอบให้พนักงานขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อกำกับสินค้าที่ทำการขนย้ายนั้น		
	 ÿ	 เมื่อขนส่งสินค้ามาถึงสถานีรับบรรทุก	 ให้ผู้ขนย้าย		
ทำการแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางเรือให้
แสดง	EIR	ด้วย	และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเลขที่ตู้คอนเทนเนอร์	
(ทางเรือ)	/เลขทะเบียนรถยนต์	(ทางบก)	/Airway	Bill	(ทางเครื่อง
บิน)	จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งตัดบัญชี	
	 ÿ	 ในกรณีของส่งออกที่ขนย้ายมายังสถานีหรือจุดรับ			
บรรทุกติดเงื่อนไขความเสี่ยงที่ต้อง	ตรวจสอบพิกัด	ราคา	และของ	
เช่นกรณี	ใบขนสินค้าขาออกใบสุทธินำกลับ,	ของ	re-Export,	ผัก/
ผลไม้,	 สัตว์มีชีวิต	 หรือเป็นสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมจะต้อง		
นำของไปจุดตรวจ	เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งการตรวจแล้วแต่กรณี	เช่น	
X-Ray	และบันทึกผลการตรวจสินค้า	กรณีของส่งออกต้องมีการ
อนุมัติ/อนุญาตในรูปแบบเอกสาร	 เช่น	 เอกสารแสดงการได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ	 ใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมวิชาการเกษตร			
กรมปศุสัตว์ต้องยืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่	 หากผู้ส่งออกได้		
ขออนุญาต/อนุมัติ	ถูกต้องหรือไม่พบข้อสงสัยจะอนุญาตให้นำของ
ผ่านเข้าไปได้	แต่กรณีพบความผิดจะทำการจับกุม	
	 ÿ	 หน่วยควบคุมเรือออก	จะรับรายงานเรือออกและ		
บันทึกวันที่เรือออกจริงการรับบรรทุกการส่งออกไปนอกราช
อาณาจักร	

	 ÿ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวล
ผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้	และรับรอง
การส่งออก	
	

พิธีการทางศุลกากรกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม
	 จากที่กล่าวมาเป็นการอธิบายระบบการนำเข้าและส่งออก
ทางศุลกากรในปัจจุบัน	ซึ่งตามหน้าที่ของกรมศุลกากรนั้นมีหน้าที่
ตรวจสอบพิกัดศุลกากร	 แต่ในส่วนของการตรวจสอบสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม	จะเป็นสินค้าควบคุมที่ติดเงื่อนไขเป็นสินค้า
ประเภท	Red	 Line	 จะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมวิชาการเกษตร	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 กรมปศุสัตว์	 ฯลฯ	 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ด่าน
ศุลกากรต่างๆ	หากไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานเหล่านี้		
ก็จะไม่ได้รับใบอนุญาต	เมื่อเข้าด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ผ่าน	
จะต้องไปรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
เหล่านั้นเสียก่อน	 เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ผ่านด่านจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงปล่อยของผ่านไปได้	 ในส่วนของ
สินค้าประเภท	Green	Line	ซึ่งสามารถผ่านด่านศุลกากรไปได้
ทันทีนั้น	ทางศุลกากรประเมินว่าผู้ประกอบการย่อมทราบดีว่า		
ตนนำสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาในประเทศหรือไม่	แม้ด่าน
ศุลกากรอนุญาตให้ผ่านไปได้แต่ผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้าไป
ตรวจสอบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย	เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจาก
หน่วยงานนั้นๆ		
	 นอกจากนี้	กรมศุลกากรมีหน่วยงานสองหน่วยงานสำหรับ
กำกับดูแลสินค้าที่ปล่อยผ่านจากด่านศุลกากร	 ไปเก็บไว้ที่คลัง

สินค้า	หรือแม้จะขายสินค้าไปแล้วก็ตาม	หากมีสายแจ้งหรือกรม
ศุลกากรตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือ
การควบคุมต่างๆ	หรือไม่มีใบอนุญาต	กรมศุลกากรก็สามารถ
ตรวจจับและให้ดำเนินคดีภายหลัง	 ซึ่งทำให้สินค้าดัดแปลง		
พันธุกรรมมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะหลุดรอดออกไปสู่ภายนอก	
		

ข้อคิดเห็น
ดร.จวงจันทร์ดวงเนตรสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย:ถ้า
ผู้นำเข้าต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมหรือสิ่งอื่นใด
ที่เป็นสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	แต่ผู้นำเข้าไม่ยอมบอกว่าเป็น
สินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	ทางกรมศุลกากรจะทราบได้อย่างไร	
นางสรรกมลคูสวัสดิ์:หน้าที่ตามกฎหมายของกรมศุลกากร	คือ
การจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ	 เช่น	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษี
สรรพสามิต	 ในการตรวจสอบสินค้าของกรมศุลกากรจะใช้พิกัด
สินค้า	ยกตัวอย่างเช่น	ถ้าสินค้าเป็นพริกเข้าพิกัด	1202	ศุลกากร		
จะตรวจว่าเป็นพริกหรือไม่	 แต่ไม่สามารถตรวจว่าดัดแปลง		
พันธุกรรมหรือไม่	 เพราะไม่มีศักยภาพในการดำเนินการ	ประกอบ
กับปัจจุบันมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่โดยตรง	 เช่น	
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กรมวิชาการเกษตร			
กรมปศุสัตว์	 เป็นต้น	จะมีหน้าที่ประจำทุกด่านศุลกากร	ซึ่งเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้ที่จะอนุญาตให้สินค้าผ่านด่านศุลกากร
ได้	 หากไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานเหล่านี้	 ศุลกากรจะไม่
อนุญาตให้ผ่านด่านออกไปจะต้องนำสินค้าไปรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานเหล่านี้ก่อน	และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แล้วอนุญาตให้ผ่านด่านได้	ทางศุลกากรจึงจะปล่อยสินค้าผ่านไป	
นางสาวศันสนีย์ชวนะกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:จากการที่
ผู้นำเข้าจะต้องนำสินค้าไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง	ตั้งแต่ส่งเมล็ดพันธุ์ไปตรวจจน
กระทั่งทราบผลการตรวจสอบ	จึงอยากทราบว่า	จะต้องใช้ระยะ
เวลาในการตรวจสอบนานเท่าไรจนกว่าจะปล่อยสินค้าเข้ามาใน
ประเทศไทย	
นางสรรกมลคูสวัสดิ์:	 ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นั้นมีการควบคุม
อัตราการงอก	หากมีการนำเข้ามาต้องมีการชักตัวอย่าง	 เพื่อนำส่ง
กรมวิชาการเกษตรไปตรวจพิจารณาอัตราการงอกก่อน	 เมื่อมี
เอกสารตอบกลับมาว่าอนุญาตให้นำเข้าได้ศุลกากรจึงจะตรวจ
พิกัดอากร	หากตรวจสอบแล้วถูกต้องก็สามารถผ่านไปได้	ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาประมาณ	2	สัปดาห์	 ในกรณีสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	
ผู้นำ เข้ าจะต้องมี เอกสารจากผู้ ขายในต่ างประเทศว่ า เป็น			
“Non-GMOs„นำมาแสดงเพื่อเป็นการรับรอง	
ดร.วิเทศศรีเนตร:กระบวนการวิธีทางศุลกากร	เป็นเรื่องสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
อย่างมาก	และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของพิธีสารฯ	ใน
เรื่องเอกสารกำกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม	ซึ่งมีความจำเป็นใน

การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้แก่ประเทศผู้นำเข้า	 เพื่อพิจารณา		
การอนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว	 จึงอยากเรียนถามเกี่ยวกับ		
กระบวนการทางศุลกากรในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกำกับ
สินค้าและตรวจสอบว่า	หากมีการนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม
แต่ไม่มีข้อมูลของสินค้าอย่างเพียงพอแล้ว	 กรมศุลกากรจะ
อนุญาตให้นำเข้าหรือไม่	และหากจะขอความร่วมมือกรมศุลกากร
เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มภาระให้ศุลกากร
หรือไม่		
นางสรรกมลคูสวัสดิ์: ในการนำเข้าระบบเดิมมีการใช้ใบขนสินค้า
จะมีช่องให้กรอกเลขที่ใบอนุญาต	หากสินค้าชนิดนั้นเป็นของ
ควบคุมของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีใบอนุญาตและ
เลขที่ใบอนุญาตแนบมาด้วย	 แต่กรณีของ	 e-Import	 หรือ			
e-Export	 ซึ่งใช้ในปัจจุบัน	 จะปรากฏในรายงานที่ส่งให้กรม
ศุลกากรว่าเป็นของที่มีการควบคุมอะไร	มีใบอนุญาตเลขที่เท่าไร	
และเมื่อมาถึงคลังสินค้าเพื่อนำสินค้าเข้า	จะต้องนำเอกสารตัวจริง
มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู	 และต้องนำสินค้าไปตรวจที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ประจำที่ด่านศุลกากรด้วย	 เพราะทางศุลกากรไม่ใช่		
ผู้ตรวจสอบ	 ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องเข้ามา		
ตรวจสอบเอง	หรือตัวแทนออกสินค้าต้องนำเอกสารต่างๆ	ไปที่
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสินค้าประเภทนั้น	 สินค้าดัดแปลง		
พันธุกรรมจึงไม่น่าจะหลุดรอดออกไปได้	
นายอมรินทร์นันทวิทยาภรณ์สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา:	 เนื่องจากเป็นหัวหน้ากองงานด่านอาหารและยาที่ท่าเรือ		
ในอดีต	ขอให้ข้อมูลในเรื่องสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมว่า	 เจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมือจาก		
กรมศุลกากรในเรื่องของการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า
ประเภทอาหาร	 หากสินค้าที่นำเข้ามาเข้าพิกัดนี้จะเป็นสินค้า
ประเภทอาหาร	ซึ่งต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของอาหาร
นั้น	แต่ในทางกฎหมายเกี่ยวกับอาหารมีบทบัญญัติที่ควบคุมสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมโดยควบคุมข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ข้าวโพด	
ดังนั้น	ตามกฎหมายถ้ามีการนำเข้าส่วนต่างๆ	ของข้าวโพด	 เช่น	
เมล็ด	ฝัก	ข้าวโพดคั่ว	ข้าวโพดแผ่นกรอบ	หรือสินค้าที่มีข้าวโพด
เป็นส่วนประกอบจะต้องมีใบรับรองจากประเทศส่งออกว่า		
ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม	หากไม่มีใบรับรองสำนักงาน		
คณะกรรมการอาหารและยาจะไม่ให้นำสินค้าเข้า	 อย่างไรก็ตาม
ผู้นำเข้าสามารถส่งสินค้านั้นเข้ารับการทดสอบได้	หากวิเคราะห์
แล้วไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะอนุญาตให้ผ่านด่านได้	ในการวิเคราะห์อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์	 ณ	 ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตกำแพงแสน	
	
	

	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ประเทศไทยมีความสนใจด้านเทคโนโลยีและและให้		
ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาหาร		
มาโดยตลอด	สังเกตได้จากมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่		
ดำเนินการมาเกือบสามทศวรรษ	ซึ่งระบุอยู่ใน	”รายงานกรอบงาน
แห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย„		
นอกจากนั้น	มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ	มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 ได้เห็นชอบในหลักการ	
“ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
พืชดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย”	 เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2549	ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์	 เพื่อให้เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเองตลอด
กระบวนการวิจัยพัฒนาและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไทย	 โดย		
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชหลายๆ	ชนิด	จนถึงระดับที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ	กำหนดให้ดำเนินการในระยะ
เวลา	3	ปี	(พ.ศ.	2549-2551)	วงเงิน	240	ล้านบาท	
	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน	4	เรื่อง	ได้แก่	
	 ÿการเสริมสร้างความสามารถของนักวิจัยไทยให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	และสามารถแข่งขันได้ในลำดับ
ต่อไป	
	 ÿ	 การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีความสำคัญ		
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

มาตรการกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม
	

ดร.เมธินีศรีวัฒนกุล
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตร

	 ÿ	 การสร้างความสามารถในการทดสอบและควบคุม		
ความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามและไร่นา	
	 ÿ		การสร้างความเข้าใจต่อสังคม	
	 เห็นได้ว่าประเทศไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพและพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์
อย่างปลอดภัยมาตลอด	ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะไม่
อนุญาตให้นำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์	แต่ก็มี
งานวิจัยเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต		เพื่อความเหมาะสมของประเทศเป็นกรณีไป	


มาตรการระหว่างประเทศ
	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(Cartagena	Protocol	on	Biosafety)	ถือเป็นมาตรการที่สำคัญ
ในการกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	ในระดับ
ระหว่างประเทศ	 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตา		
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 เมื่อวันที่	 8	กุมภาพันธ์	
2549	การเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ภารกิจที่ประเทศ
ไทยจะต้องมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพคงไม่
เฉพาะเพียงภายในประเทศ	แต่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง		
กับกรอบแนวทางของนานาประเทศ	ที่กำลังมีการพัฒนาแนวทาง
การดำเนินงานในเรื่องนี้	 เพื่อให้มีการป้องกันที่เพียงพอในการ
เคลื่อนย้าย	นำผ่าน	จัดการ	และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม	 (GMOs)	บนพื้นฐานของแนวทางระมัดระวังล่วงหน้า	
(precautionary	approach)	

	
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

	 กฎหมายภายในประเทศมีอยู่หลายฉบับที่สามารถนำมาใช้
เป็นมาตรการกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม	ได้แก่	
	 ÿ	พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	 2542		พืช		
ดัดแปลงพันธุกรรมที่จะขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่			
จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม	
	 ÿ	พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาใน		
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	2522	กำกับ	ดูแล	การนำเข้าพืชที่เป็น
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูป	และข้าวโพด
และถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบ	
	 ÿ	 พระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 กำกับ	 ดูแล			
ตรวจสอบ	วิเคราะห	์และออกใบรับรองสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปแล้ว	
	 ÿ	 พระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	 2507	 แก้ไขเพิ่มเติม		
โดยพระราชบัญญัติกักพืช	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2542	และพระราช
บัญญัติกักพืช	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2551	กำกับดูแลการนำเข้าพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมจากแหล่งกำหนดที่เป็นสิ่งต้องห้าม	หรือ		
สิ่งกำกัด	
	

การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติกักพืช
	 ในที่นี้จะเน้นการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติกักพืช	ซึ่ง
อยู่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตร	วัตถุประสงค์ของพระราช
บัญญัติกักพืช	 คือเพื่อควบคุมการนำเข้าพืชจากต่างประเทศ			
ด้วยการประกาศชื่อพืช	ศัตรูพืช	หรือพาหะให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือ		

สิ่งกำกัด	ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร	และควบคุมพืช	จุลินทรีย์	
และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์	 (beneficial	organisms)	บางชนิด			
	 กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาในการควบคุมพืชดัดแปลง
พันธุกรรมเป็นการเฉพาะ	 แต่ได้นำมาใช้ควบคุมการนำเข้าพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม	 เพราะขณะนั้นไม่มีกฏหมายฉบับใดที่จะใช้
ควบคุม	ดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้โดยตรง	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	
2551	มีการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกักพืชให้มี
ความสอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคต	ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกในการนำเข้าหรือส่งออกให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับ
สถานการณ์	จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติกักพืชให้สามารถใช้ใน
การกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้มากขึ้นโดยปรับข้อความ
ในมาตราต่างๆ	ดังนี้	
	 ÿ	ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา	6	แห่งพระราช		
บัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ		
กักพืช	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2542	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน		
 ”มาตรา 6 เมื่อมีกรณีจำเป็นจะต้องป้องกันศัตรูพืชชนิดใด  
 มิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชน์ใน  
 การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม หรือ  
 สุขภาพของมนุษย์ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ  
 คณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา			
	 กำหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่ง  
 กำกัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยประกาศนั้น 
 จะระบุชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดหรือแหล่งกำเนิด  
 ของพืช ศัตรูพืช หรือพาหะดังกล่าว หรือจะกำหนด  
 ข้อยกเว้นหรือ เงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้„ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ซึ่งข้อความ	 ”หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม	หรือสุขภาพของมนุษย„	มีเจตนาให้เกี่
ยวข้องกับเรื่องพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้วย	
	 ÿ	เพิ่มเติมการนำเข้าให้ครอบคลุมการนำเข้าเพื่อการค้า		
และการแสดงทางวิชาการ	นอกเหนือจากการนำเข้ามาเพื่อการ
ทดลองหรือการวิจัย	ตามที่กำหนดไว้เดิม	เพราะในอดีตสามารถนำ
เข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาเพื่อการทดลอง	หรือการวิจัยเท่านั้น	
การนำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อแสดงในงานวิชาการ	หรือ
เพื่อการค้านั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับ	จึงมีการเพิ่มเติมขึ้นมา	ใน
การปรับปรุงพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2551	โดยระบุ
ไว้ใน	มาตรา	8	ว่า	
	 ”บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามต้องได้รับ  
 อนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) การนำเข้าหรือนำผ่านเพื่อการทดลองหรือวิจัย ต้องมี  
 ใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาด้วย หรือในกรณีการ  
 นำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้ามซึ่งเป็นศัตรูพืชหรือพาหะที่  

	 นอกจากนั้น	ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับ
ที่	2)	พ.ศ.	2542	ได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา	4	ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาใน
พระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2551	ว่า	
	 ”สิ่งต้องห้าม„ หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่  
 รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น  
 สิ่งต้องห้าม  
 ”สิ่งกำกัด„ หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่  
 รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น  
 สิ่งกำกัด 
	 ซึ่งการกำหนดสิ่งต้องห้ามและสิ่งกำกัดนั้น	 ได้นำแนวคิด
มาจากมาตรฐานสากลคือ	 มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช	 (International	 Standards	 for	
Phytosanitary	Measures	 -	 ISPMs)	 ในหัวข้อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของศัตรูพืช	 (Pest	Risk	Analysis:	 PRA)	ซึ่งอยู่ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ	 (International	
Plant	Protection	Convention:	IPPC)	ซึ่งครอบคลุมพืชทั้งหมด
ไม่เฉพาะกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมเท่านั้น	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ปร ะกาศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บพื ช ดั ด แปลง
พันธุกรรม
	 จากกรอบของพระราชบัญญัติกักพืช	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและ
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507	จำนวน	2	ฉบับ	
เพื่อกำหนดว่าพืชชนิดใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกำกัด
ตามพระราชบัญญัติฯ	 โดยการกำหนดพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่
เป็นสิ่งต้องห้ามรวมกัน	 89	 ชนิด	 แต่มีการยกเว้นในกรณีของ
อาหารสำเร็จรูป	และข้าวโพดและถั่วเหลือง	 เนื่องจากข้าวโพดและ
ถั่วเหลืองมีความจำเป็น	และมีความต้องการในด้านอุตสาหกรรม
มากจึงจำเป็นต้องมีข้อยกเว้นตามสมควร	อย่างไรก็ตาม	ยังคงต้อง

ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางด้านอาหารจากสำนักงาน		
คณะกรรมการอาหารและยาก่อน	ซึ่งเป็นผลให้มีประกาศกรมวิชา
การเกษตร	 เรื่อง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตนำเข้า	
หรือนำผ่านสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	ที่
แก้ไขแล้ว	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2544	ลงวันที่	 7	มีนาคม	2544	และ	
กรมวิชาการเกษตรก็ได้จัดพิมพ์	 “คู่มือการขออนุญาตนำเข้าและ
ศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม”	 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่
ต้องการนำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม	ภายในหนังสือจะอธิบายถึง
การขออนุญาตนำเข้าและศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม	
ได้แก่	
	 ÿ	 ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม	
	 ÿ	 ขั้นตอนการนำพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาใน		
ราชอาณาจักรไทย	
	 ÿ	 ขั้นตอนการศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม	
	 ÿ	 ผู้ประสงค์นำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม	ขอแบบ	พ.ก.	1		
และแบบเสนอข้อมูลการศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม			
ณ	สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร	
	
	
		
		
	
	
	
	
	
	

 ไม่ใช่พืช ต้องมีหนังสือรับรองสิ่งต้องห้ามของหน่วยงาน  
 ผู้มีอำนาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นกำกับมา  
 ด้วย 
 (2) การนำเข้าหรือนำผ่านเพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการ  
 อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ  
 คณะกรรมการ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ  
 มาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และ  
 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี  
 กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโดยประกาศ  
 ในราชกิจจานุเบกษา„ 
	 	
ทั้งนี้การนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกำกัดจะนำมาได้โดย
ผ่านด่านตรวจมีประกาศไว้	3	ด่านคือ	ทางไปรษณีย์	ทางเรือ	และ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไข	ซึ่งถ้าไม่ทำตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ก็มีบท
ลงโทษในมาตรา	21	
		

พระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ.2507,(ฉบับที่2)พ.ศ.2542,(ฉบับที่3)พ.ศ.2551

มาตรา4
	 “พืช”		หมายความว่า	พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก	พืชน้ำ	และพืชประเภทอื่น	รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช	เช่น	ต้น	ตา	
ตอ	แขนง	หน่อ	กิ่ง	ใบ	ราก	เหง้า	หัว	ดอก	ผล	เมล็ด	เชื้อ	และสปอร์ของเห็ด	ไม่ว่าที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว	และให้หมายความ
รวมถึงตัวห้ำ	ตัวเบียน	ตัวไหม	ไข่ไหม	รังไหม	ผึ้ง	รังผึ้ง	และจุลินทรีย์ด้วย
		 “ศัตรูพืช”		หมายความว่า	สิ่งซึ่งที่เป็นอันตรายแก่พืช	เช่น	เชื้อโรคพืช	แมลง	สัตว์หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่พืช
 “พาหะ”		หมายความว่า	เครื่องปลูก	ดิน	ทราย	ภาชนะ	หรือสิ่งอื่นที่ใช้ห่อหุ้มมาพร้อมกับพืช	ปุ๋ยอินทรีย์หรือสิ่งอื่นใด	
ที่อาจเป็นสื่อนำศัตรูพืช
 “การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช”หมายความว่า	กระบวนการประเมินหลักฐานด้านชีววิทยา	หรือด้านวิทยาศาสตร์อื่น	
และด้านเศรษฐกิจเพื่อบ่งชี้ว่าศัตรูพืชชนิดใดควรจะต้องมีการควบคุม	และระดับความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะ	
นำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น
	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”	หมายความว่า	หนังสือสำคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช	
เชื้อพันธุ์พืช	หรือพาหะเพื่อรับรองว่าพืช	เชื้อพันธุ์พืช	หรือพาหะที่ส่งออกปลอดจากศัตรูพืชตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า

มาตรา10
	 การนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกำกัดนั้น	จะต้องนำเข้าหรือนำผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงาน	
เจ้าหน้าที่ตรวจ	และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโดยประกาศ	
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา21
	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	8	มาตรา	10	มาตรา	15	ทวิ	วรรคสอง	หรือมาตรา	15	ฉ	หรือฝ่าฝืนมาตรา	14	ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ



�0 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
	
	 ÿ	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้ามข้อยกเว้นและเงื่อนไข		
ตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	ลงวันที่	17	มีนาคม	2543:	กำหนดพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม	40	รายการจาก
ทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม	
	 โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูป	และข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำหรับ
มนุษย์	หรืออาหารสัตว์	หรือใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม	
	 ÿ	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม	ข้อยก	เว้นและเงื่อนไข		
ตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	 (ฉบับที่	 4	 )	พ.ศ.	2546	ลงวันที่	 14	ตุลาคม	2546:	กำหนดพืชที่ได้รับการตัดต่อ		
สารพันธุกรรมเพิ่มเติมอีก	49	รายการจากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม	ทั้งนี้	อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากพืชตามรายการข้างต้นได้รับ
การยกเว้น	ไม่เป็นสิ่งต้องห้าม	
	 ÿ	ประกาศกรมวิชาการเกษตร	 เรื่อง	 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้าม		
ตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	ที่แก้ไขแล้ว	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2544	ลงวันที่	7	มีนาคม	2544:	กำหนดให้ผู้ประสงค์จะนำ
เข้าพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม	ที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	2507	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติกักพืช	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2542	มาศึกษา	ทดลอง	 ในราชอาณาจักรจะต้องยื่นคำขออนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาใน		
ราชอาณาจักร	ต่อกรมวิชาการเกษตร	โดยกำหนด	
	 	 ‘	เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา	อาทิ	วัตถุประสงค์และเหตุผลในการนำเข้า	ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง	
และเอกสารวิธีการศึกษาทดลอง	เป็นต้น	
	 	‘		 เงื่อนไขในการศึกษาทดลอง	
	 	‘		 ขั้นตอนการอนุญาตให้นำเข้า	
	 	‘		 ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้า	
	 	‘	ขั้นตอนการดำเนินการในการศึกษาทดลอง	
	 	‘		 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเพื่อการศึกษาทดลองและวิจัยเท่านั้น	
	

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยกรมวิชาการเกษตรได้
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร	
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานอื่นที่มีความสามารถในด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม	
มีหน้าที่กำหนดมาตรการ	แนวทาง	และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
วิจัยและการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ประสานงานกับ
หน่วยงานหรือผู้ควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
เพื่อติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำและแก้ปัญหา	 เมื่อมีการนำเข้า
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อันตรายหรือสงสัยว่าอันตราย			
และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและนอกประเทศในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่นักวิชาการ
และสาธารณชน	
	 ทั้งนี้ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว	 ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งมีหน้าที่ให้
ความเห็นในการอนุญาตนำเข้ าพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อ		
คณะกรรมการดังกล่าว	 พิจารณาแผนการศึกษาทดลองพืช

ดัดแปลงพันธุกรรม	ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการศึกษา
และผลการศึกษาทดลองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	และคณะ
ทำงานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนาม	มีหน้าที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของงานวิจัย	และความ
เหมาะสมของสภาพการดำเนินงานวิจัย	 เสนอแนะมาตรการ
ควบคุมและควบคุมดูแลการดำเนินการวิจัยเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน	และสรุปและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอคณะกรรมการดังกล่าว	
	

การเฝ้าระวังและตรวจติดตามพืชดัดแปลง
พันธุกรรม
	 ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามพืชดัดแปลงพันธุกรรม
จากกรอบกฎหมายที่มีอยู่	กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตรวจ
ติดตามพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยมาโดยตลอด	ซึ่งได้
มีการกำหนดแผนประจำปี เรื่องการเฝ้าระวังและตรวจติดตาม
พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้แก่แผนการตรวจติดตามพืชดัดแปลง

พันธุกรรมในประเทศไทย	 โดยเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าต้องมีใบรับรอง
ว่าไม่เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	ถ้าไม่มีใบรับรอง	 กรม		
วิชาการเกษตรจะไม่อนุญาตให้นำเข้ามา	 และจะต้องผ่านการ		
ตรวจจากห้องปฏิบัติการก่อนว่าเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม		
หรือไม่	หากพบว่าไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมจึงจะให้นำเข้า		
มาได้	หรือถึงในกรณีที่	 แม้มีใบรับรอง	กรมวิชาการเกษตรก็มี		
การสุ่มตรวจ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่พืชดัดแปลง
พันธุกรรม	โดยมีการสุ่มตรวจตัวอย่างจากเมล็ดพันธุ์นำเข้า	พืชใน
แปลงปลูก	และตลาดขายเมล็ดพันธุ์	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับ
ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในระดับที่ควบคุมได้ในประเทศ	
	 ทั้งนี้กฎหมายที่พยายามปรับปรุงในอนาคต	ทั้งพระราช
บัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2551	รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่
จะประกาศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติกักพืชฉบับนี้	ต้องมีการ
ปรับปรุงต่อไป	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยตามกำลัง
ความสามารถที่มีอยู่	 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	พ.ศ.	 ....	จะ
เป็นกรอบที่สะท้อนให้เกิดภาพของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	
ในอนาคตมีภารกิจที่รออยู่จึงต้องมีการประสานงานและร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	 เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ	รวมถึง
สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า
เกษตร	 ขณะเดียวกันสามารถช่วยปกป้องความหลากหลาย		
ทางชีวภาพรวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพและสุขอนามัยของ
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี	
	

ข้อคิดเห็น
ดร. บรรพตณ ป้อมเพชร ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวินทรีย์แห่งชาติ:	พระราชบัญญัติกักพืชเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ	 (International	
Plant	Protection	Convention:	 IPPC)	ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	 (FAO)	อนุสัญญามีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน	
พ.ศ.	2495	(ค.ศ.	1952)	แก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งแรกปี	พ.ศ.	2522	
(ค.ศ.	 1979)	 มีการแก้ไขล่าสุดและบังคับใช้ในปี	 พ.ศ.	 2534			
(ค.ศ.	1997)		
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	 2538	มีการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ		
อุรุกวัยทำให้เกิดความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและสินค้า	
(General	Agreement	on	Tariffs	and		Trade:	GATT)	ภายใต้
ความตกลงนี้มีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร	คือ	ความ
ตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	
(SPS)	ซึ่งให้การยอมรับอนุสัญญา	 IPPC	ในการกำหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศโดยให้ความมั่นใจแก่ประเทศภาคีว่า	มาตรการที่
ใช้ปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยพืช	 (phytosanitary	measures)	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
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จากศัตรูพืชร้ายแรงจะมีความกลมกลืน	 และไม่นำไปใช้โดย		
ปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จนเป็นอุปสรรคทางการค้า		
	 อนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
โดยตรง	 เพราะภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศจะมีการจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช	 (International	 Standards	
Phytosanitary	Measures:	 ISPMs)	ซึ่งมีทั้งหมด	29	ฉบับ	ได้
แปลให้กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 รวมทั้งเนื้อหาของอนุสัญญา		
ว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศปี	 ค.ศ.	 1997	 และ	
Recommendation	1	ฉบับ	ซึ่งมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช	 ฉบับที่	 2	 (ISPM	 No.	 02	 (2007):	
Framework	 for	 pest	 risk	 analysis)	 ได้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม	(Living	Modified	Organisms:	LMOs)	ไว้
ในหัวข้อ	 1.2.4	ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีความร่วมมือระหว่างอนุสัญญา		
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	และอนุสัญญาว่าด้วยการ
อารักขาพืชระหว่างประเทศ	ในประเด็นข้างต้น	
	 ในส่วนของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ		
สุขอนามัยพืช	ฉบับที่	3	 (ISPM	No.	03	(2005):	Guidelines	for	
the	export,	shipment,	 import	and	release	of	biological	
control	agents	and	other	beneficial	organisms)	ซึ่งส่วนนี้
เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่โดยตรง	ได้เริ่มมีข้อกำหนดให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 โดยมีการประเมินผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม	คือผลกระทบของศัตรูพืชต่างๆ	และ		
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs,	 LMOs)	 ที่จะมีต่อ		
สภาพแวดล้อม	
	 อย่างไรก็ตาม	อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่ง
อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	และ
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศนั้น	กล่าวถึงความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในแง่มุมที่ต่างกัน	นอกจากนั้นยังมีองค์การ
การค้าโลก	 (WTO)	ที่มีข้อตกลงการค้าโลกว่าด้วยการบังคับใช้
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	(WTO:	SPS	Agreement)	
ซึ่งสำคัญมากและเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ	 (IPPC)	และพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ท่านควรจะเข้าใจและ
ต้องดึงเข้ามาใช้ร่วมกันพร้อมทั้งตระหนักเสมอ	คือ	กฎหมาย
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม	 (Multilateral	 Environmental	
Agreement:	MEA)	ทั้งหลายดังกล่าวแล้วข้างต้น	โดยอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	
และอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ	และ	SPS	
Agreement	 เกี่ยวข้องกับการค้า	 (trade	related)	ซึ่งอยู่ภายใต้	
กรอบ	WTO			

	 ทั้งนี้อนุสัญญาทุกฉบับในโลกนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ	
ยกเว้นข้อตกลงในส่วนขององค์การการค้าโลก	 เมื่อมีกรณีโต้แย้ง
เกิดขึ้น	การตัดสินขั้นสุดท้ายจะต้องใช้	national	decision	แต่ใน
กรณีขององค์การการค้าโลกจะต้องใช้	WTO	rule	 เพราะฉะนั้น
หากประเทศไทยไม่มีกฎหมายภายในประเทศรองรับในเรื่องของ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	เมื่อเกิดปัญหาขึ้นประเทศไทยจะต่อสู้
กับนานาประเทศไม่ได้	 ทำให้จะต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วย		
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของ
ประเทศไทยเอง	
	 สำหรับมติคณะรัฐมนตรีวันที่	3	เมษายน	2544	ที่ห้ามการ
ทดลองภาคสนาม	หากพิจารณารัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ส่วนที่	8	
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	มาตรา	50	“บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
ทางวิชาการการศึกษาอบรมการเรียนการสอนการวิจัยและ
การเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง
ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน„	 ส่วนนี้ เคยระบุในมาตรา	 42	 ของรัฐธรรมนูญ			
พ.ศ.	2540	เพราะฉะนั้นการที่คณะรัฐมนตรีห้ามทดสอบภาคสนาม
จึงขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
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ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย


นายเศรษฐบุตรอิทธิธรรมวินิจ
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็น
ประเด็นสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ	 ซึ่งการกำหนด		
บทลงโทษที่ชัดเจน	 การหาผู้รับผิดและชดใช้ความเสียหาย		
หากมีการละเมิดและเกิดความเสียหายขึ้น	 จะเป็นการประกัน
ความปลอดภัยทางสังคม	ซึ่งสามารถปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้	


กฎหมายระหว่างประเทศ
	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ได้
ให้ความสำคัญกับความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายที่เกิด
จากการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามแดน	โดยจาก
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ	สมัยที่	4	ณ	นครบอนน์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

ระหว่างวันที่	12	-16	พฤษภาคม	2551	ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์หลัก
ของการประชุมดังกล่าว	คือ	การหารือในรายละเอียดการจัดทำ		
กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดและ
การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมข้ามแดน	 โดยพิจารณาจากรายงานการประชุมของ		
คณะทำงานเฉพาะกิจผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและวิชาการว่าด้วย
ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย (Open-ended	Ad	Hoc	
Working	Group	 of	 Legal	 and	Technical	 Experts	 on	
Liability	and	Redress)	 ในบริบทพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	คณะทำงานดังกล่าวได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามมติสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	สมัยที่	 1	 เพื่อจัดทำทางเลือกองค์ประกอบของกฎเกณฑ์
และข้อปฏิบัติระหว่างประเทศดังกล่าว	ซึ่งอ้างอิงตามมาตรา	27	
ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	

พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรา27

ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย
	 สมัชชาภาคีซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประชุมของภาคีพิธีสารฯ	ฉบับนี้	 ในการประชุมครั้งแรก	จะนำมาใช้ซึ่งกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยละเอียด	 เกี่ยวกับกฎและกระบวนการระหว่างประเทศในด้านความรับผิดและการชดใช้
สำหรับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมข้ามแดน	 โดยวิเคราะห์และคำนึงถึง
กระบวนการด้านกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้	ที่กำลังใช้ดำเนินการอยู่	และจะพยายามดำเนินกระบวนการนี้
ให้เสร็จสิ้น	ภายในเวลาสี่ปี	

	
กฎหมายภายในประเทศ

	 ในส่วนของกฎหมายภายในประเทศที่สามารถนำมาปรับ
ใช้ในความรับผิดและการชดใช้นั้น	หลักกฎหมายที่เป็นพื้นฐานใน
การชดใช้เยียวยา	คือ	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย
การละเมิด	 ได้มีการบัญญัติไว้ว่า	ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	
ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี			
แก่ร่างกายก็ดี	 อนามัยก็ดี	 เสรีภาพก็ดี	ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดี	ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด	จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น	 โดยค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่	 การคืนทรัพย์สิน		
อันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด	หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น	

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


บรรพ2หนี้ลักษณะ5ละเมิดหมวด1ความรับผิดเพื่อละเมิด
มาตรา420

	 ผู้ใด	จงใจ	หรือ	ประมาทเลินเล่อ	ทำต่อบุคคลอื่น	โดยผิดกฎหมาย	ให้เขาเสียหาย	ถึงแก่ชีวิต	ก็ดี	แก่ร่างกาย	ก็ดี	อนามัย	
ก็ดี	เสรีภาพ	ก็ดี	ทรัพย์สิน	หรือ	สิทธิ	อย่างหนึ่งอย่างใด	ก็ดี	ท่านว่า	ผู้นั้น	ทำละเมิด	จำต้องใช้	ค่าสินไหมทดแทน	เพื่อการนั้น	
	

บรรพ2หนี้ลักษณะ5ละเมิดหมวด2ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
มาตรา438

	 ค่าสินไหมทดแทน	จะพึงใช้	 โดยสถานใด	 เพียงใดนั้น	 ให้ศาลวินิจฉัย	ตามควรแก่พฤติการณ์	 และความร้ายแรง			
แห่งละเมิด	
	 อนึ่ง	ค่าสินไหมทดแทนนั้น	 ได้แก่	การคืนทรัพย์สิน	อันผู้เสียหาย	ต้องเสียไป	 เพราะละเมิด	หรือ	ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น	
รวมทั้งค่าเสียหาย	อันจะพึงบังคับให้ใช้	เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ	อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย	

รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ	
ซึ่งความหมายของ	“ค่าสินไหมทดแทน”	นั้นกว้างกว่า	“ค่าเสียหาย”	
ในการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาภายใต้หลักกฎหมายละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	สรุปได้ว่า	 ”ผู้ใดเป็นผู้กล่าว		
อ้างว่าเกิดความเสียหายขึ้น	ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าได้รับ		
ความเสียหายอย่างไร	เพราะอะไร	ต้องมีภาระในการพิสูจน์	มีหน้าที่
ในการนำสืบว่าอีกฝ่ายมีความจงใจ	ประมาท	เลินเล่อ	อย่างไรทำให้
เสียหาย„	
 ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีกฎหมายที่สำคัญ	คือ	พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องความรับผิดและการชดใช้
ความเสียหายได้	 แต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากแหล่งกำเนิด
มลพิษ	โดยระบุว่าแหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่ง
กำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้		
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย	หรือเป็น
เหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ	
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น	มีหน้าที่ต้อง		
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น	 แต่		

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้		
มีความหมายแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
เพราะหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้อง		
รับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่ เกิดขึ้นนั้นด้วย	 ซึ่งเป็น		
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติ เพิ่มเติมขึ้นมาเนื่องจากเมื่อทรัพยากร	
ธรรมชาติถูกทำลายลงต้องได้รับการเยียวยาต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นในทรัพยากรธรรมชาติ	ดังนั้น	พระราชบัญญัติฉบับนี้จึง
กำหนดให้ผู้ที่กระทำความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	มีหน้าที่
ในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าของทรัพยากรทั้งหมดที่
สูญหายหรือถูกทำลายไป	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 นอกจากนี้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551	 ซึ่งเป็นพระราช
บัญญัติฉบับใหม่	จะมีผลบังคับใช้ในวันที่	20	กุมภาพันธ์	2552	ก็
สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องความรับผิดและการชดใช้ความ		
เสียหายได้	ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกต่างกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 เนื่องจากตามหลักกฎหมายทั่วไป	
ภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทำ
ผิดของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหาย	
แต่ในบางกรณีการพิสูจน์ความผิดนั้นเป็นเรื่องยาก	ตัวอย่างเช่น	
ถ้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์	 แต่ถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน		
หากต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย	ผู้เสียหายต้องมีหน้าที่พิสูจน์ว่า		
ผู้ผลิตประมาทอย่างไร	มีผลเสียหายอย่างไร	นับเป็นเรื่องยาก		
ที่จะพิสูจน์	 เพราะกระบวนการผลิตในสินค้าหลายประเภทต้องใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง	การที่ผู้บริโภคจะตรวจ
พบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นกระทำได้ยาก	แต่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535


หมวด6
ความรับผิดทางแพ่ง

มาตรา96
	 แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้
รับอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	หรือสุขภาพอนามัย	หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ	เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น	มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น	 ไม่ว่าการ		
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง		
แหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม	เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก	
	 (1)	เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม	
	 (2)	การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ	
	 (3)	การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง	หรือของบุคคลอื่น	ซึ่งมีหน้าที่		
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม	ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น	
	 ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย	ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง	
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย	


มาตรา97

	 ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด	โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือ		
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ	หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	มีหน้าที่	ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ	ที่ถูกทำลาย	สูญหาย	หรือเสียหายไปนั้น		

ฉบับนี้นำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้	ซึ่งมีผลให้ผู้เสียหาย
ไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	ตลอดจนได้รับการ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม	 โดยผู้เสียหายพิสูจน์เพียงว่าได้		
รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือ		
การเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา	แต่ไม่ต้องพิสูจน์
ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการผู้ใด		
	 ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย		
ที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 	 นอกจากจะกำหนดให้ผู้		
ประกอบการต้องเสียค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว	 ยังกำหนดค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมา
จากความเสียหายต่อร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัยของผู้เสียหาย	
และกำหนดให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
ลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
กำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร	แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหม
ทดแทนที่แท้จริงนั้น	นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติความลับ
ทางการค้า	พ.ศ.	2545	ซึ่งมีบทบัญญัติในทำนองนี้เช่นกัน	
		



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ.2551


มาตรา4

	 ”สินค้า„	 หมายความว่า	 สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย	 รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม	และให้		
หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า	ยกเว้นสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	
	 ”ผลิตผลเกษตรกรรม„	หมายความว่า	ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมต่างๆ	เช่น	การทำนา	ทำไร่		
ทำสวน	เลี้ยงสัตว์	เลี้ยงสัตว์น้ำ	เลี้ยงไหม	เลี้ยงครั่ง	เพาะเห็ด	แต่ไม่รวมถึงผลิตผลที่เกิดจากธรรมชาติ	
	 ”ผลิต„	หมายความว่า	ทำ	ผสม	ปรุง	แต่ง	ประกอบ	ประดิษฐ์	แปรสภาพ	 เปลี่ยนรูป	ดัดแปลง	คัดเลือก	แบ่งบรรจุ			
แช่เยือกแข็ง	หรือฉายรังสี	รวมถึงการกระทำใดๆ	ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน	
	 ”ผู้เสียหาย„	หมายความว่า	ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	
	 ”ความเสียหาย„	 หมายความว่า	ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย	สุขภาพ	อนามัย	จิตใจ	หรือทรัพย์สิน	ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น	
	 ”ความเสียหายต่อจิตใจ„	 หมายความว่า	 ความเจ็บปวด	ความทุกข์ทรมาน	ความหวาดกลัว	ความวิตกกังวล			
ความเศร้าโศกเสียใจ	ความอับอาย	หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน	
	 ”สินค้าที่ไม่ปลอดภัย„	 หมายความว่า	สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุ		
จากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ	หรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้	วิธีเก็บรักษา		
	 คำเตือน	หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า	หรือกำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร	ทั้งนี้	โดยคำนึงถึงสภาพของ
สินค้า	รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้	
	 ”ขาย„	หมายความว่า	จำหน่าย	จ่าย	แจก	หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงให้เช่า			
ให้เช่าซื้อ	จัดหา	ตลอดจนเสนอ	ชักชวน	หรือนำออกแสดงเพื่อการดังกล่าว	
	 ”นำเข้า„	หมายความว่า	นำหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย	
	 ”ผู้ประกอบการ„	หมายความว่า	
	 (1)	ผู้ผลิต	หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต	
	 (2)	ผู้นำเข้า	
	 (3)	ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต	ผู้ว่าจ้างให้ผลิต	หรือผู้นำเข้าได้	
	 (4)	ผู้ซึ่งใช้ชื่อ	ชื่อทางการค้า	 เครื่องหมายการค้า	 เครื่องหมาย	ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ	อันมีลักษณะที่จะทำให้
เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต	ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้นำเข้า	

มาตรา5
	 ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	และสินค้านั้นได้มี
การขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว	ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือ
ไม่ก็ตาม	

มาตรา6
	 เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดตามมาตรา	 5	ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา	 10	ต้องพิสูจน์ว่า		
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา	แต่
ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการผู้ใด	

มาตรา11
	 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ศาลมีอำนาจกำหนด		
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย	
	 (1)	ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกายสุขภาพ	หรืออนามัยของ		
ผู้เสียหาย	และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย	สามี	ภริยา	บุพการี	หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหาย
สำหรับความเสียหายต่อจิตใจ	
	

	 (2)	หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต	นำเข้า	หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย	หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต	นำเข้า	หรือ
ขายสินค้านั้นแล้วไม่ดำเนินการใดๆ	ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่าย		
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร	แต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น	ทั้งนี้	 โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ	เช่น	ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหาย		
ได้รับ	การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า			
การดำเนินการของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ	สถานะ
ทางการเงินของผู้ประกอบการ	การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น	ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้
เกิดความเสียหายด้วย	
	 หมายเหตุ:	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่สินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือ
นำเข้า	มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นลำดับ	การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่
ปลอดภัยกระทำได้ยาก	เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	สุขภาพ	อนามัย	จิตใจ	
หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้	แต่การฟ้องคดีในปัจจุบันเพื่อเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยาก	เนื่องจากภาระในการ
พิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทำผิดของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลัก
กฎหมายทั่วไป	 เพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมีการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง	จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความ		
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	โดยนำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้	อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึง
ความไม่ปลอดภัยของสินค้า	ตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	
	

		
		

กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 31	สิงหาคม	2547	ให้เร่งรัด
ดำเนินการออกกฎหมาย	และพัฒนาวางกฎระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการใช้ประโยชน์
สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนามและเชิงพาณิชย์	
นอกจากนั้นยังมีพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการใน
ฐานะที่เป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จึงพิจารณา
ความจำเป็นของการจัดทำกฎหมายที่จะใช้ในการควบคุมกำกับ	
ดูแลการดำเนินการใดๆ	ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 โดยแต่งตั้งคณะทำงาน		
ยกร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ซึ่งประกอบด้วย		
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียด
หมวดมาตรการ	ที่สมควรบรรจุในพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พ.ศ. ....			
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน		
หลักการเมื่อวันที่	 22	มกราคม	2551	สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้พิจารณานำร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	บรรจุในแผนนิติบัญญัติ	
พ.ศ.	 2551-2554	 แล้วเมื่อเดือนเมษายน	 2551	 และขณะนี้	
(สิงหาคม	 2551)	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในส่วนรายละเอียดสาระของกฎหมาย	

	 ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นั้น	ได้บรรจุเรื่องของความรับผิดและ
การชดใช้ความเสียหาย	 ในหมวด	8	ซึ่งให้ความหมายของคำว่า			
”ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย„	ไว้ว่า	”หมายถึง	ผู้ใดซึ่งมี	สถานะใน		
การควบคุมการดำเนินการขณะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อความเสียหาย	
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดและชดใช้ความเสียหาย	กรณี
ที่เจตนา	ประมาท	เลินเล่อหรือละเลย	และทำให้เกิดความเสียหาย
ที่ร้ายแรงจากการดำเนินการใดๆ	ของตน„	เช่น	หากขณะการนำเข้า
มีความเสียหายเกิดขึ้น	ผู้นำเข้าก็คือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
และต้องเป็นผู้รับผิด	และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	นอกจากนั้น	
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการการฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อม
คล้ ายคลึ งกับพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ		
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	คือหน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดให้ผู้ก่อให้
เกิดความเสียหายต้องรับผิดและชดใช้ความเสียหาย	 โดยการ
แก้ไขฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม	แต่
หากว่าผู้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ดำเนินการดังกล่าว	หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้ดำเนินการ	 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ		
หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย	 นอกจากนี้ผู้ เสียหายที่ได้รับความเสียหายใน
ลักษณะเดียวกันสามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เสียหาย		
อื่นได้	
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พ.ศ.....


หมวด8
ความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย

มาตรา81
	 ความเสียหาย	ตามหมวดนี้	หมายรวมถึง		
	 (1)	ความเสียหายต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	การลดลงของจำนวน	ปริมาณของ
องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพธรรมชาติหรือก่อนหน้า		
	 (2)	ความเสียหายต่อสุขอนามัยของมนุษย์	การสูญเสียชีวิต	การบาดเจ็บ	การเสื่อมของสุขภาพ	ค่าใช้จ่ายจากการรักษา
สุขอนามัย	
	 (3)	ความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	การสูญเสียรายได้จากการใช้สิ่งแวดล้อมหรือเป็นผลจาก		
สิ่งแวดล้อมเสื่อม	การสูญเสียความมั่นคงด้านอาหาร	ความเสื่อมลงของสังคมและวัฒนธรรม	การลดลงหรือสูญไปของความ
สามารถในการแข่งขันของชุมชน		
	 ความเสียหายตามวรรคหนึ่งต้องก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง		
	

มาตรา82
	 ผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย	หมายถึง	ผู้ใดซึ่งมีสถานะในการควบคุมการดำเนินการขณะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อความเสียหาย	
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดและชดใช้ความเสียหาย	กรณีที่เจตนา	ประมาท	 เลินเล่อหรือละเลย	และทำให้เกิดความ		
เสียหายที่ร้ายแรงจากการดำเนินการใดๆ	ของตน	
	 กรณีที่มีผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์หนึ่งมากกว่าหนึ่งราย	ความรับผิดจะแบ่งกันตามสัดส่วนของความ		
เสียหายร่วมกัน	และการประเมินค่าความเสียหายก็จะแบ่งตามสัดส่วนการดำเนินการของผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ละราย
ด้วย	
	

มาตรา84
	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดให้ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดและชดใช้ความเสียหายโดยดำเนินงานปฏิบัติการ
แก้ไขและป้องกัน	การฟื้นฟูคืนสภาพเดิมเพื่อควบคุมและเยียวยาความเสียหายตามความเหมาะสม	และเท่าที่เป็นไปได้	หากผู้
ก่อให้เกิดความเสียหายไม่สามารถดำเนินงานดังกล่าวได้ทันที	หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องดำเนินงานก่อนเพื่อควบคุมและ
เยียวยาได้ทันการณ์	และให้ใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ต้องรับผิดและชดใช้ความเสียหายได้	
	

มาตรา87
	 ในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามพระราชบัญญัตินี้	
โดยมีข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างเดียวกัน	ให้ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี
แบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เสียหายอื่นได้	
			

	
ข้อคิดเห็น

นางพวงทองอ่อนอุระกรมประมง:	แสดงความเป็นห่วงในการ
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดย		
ยกตัวอย่างร่างพระราชบัญญัติการประมงว่า	ขณะที่เข้ารับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา	จำเป็นต้องแก้ไขพระราช
บัญญัติจากร่างเดิม	70-80%	เนื่องจากพระราชบัญญัติทั้ง	2	ฉบับนี้
ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคอย่างมากเช่นกัน	จึงแนะนำให้
เตรียมพร้อมในการอธิบายชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดย

ตั้ ง เป็นกลุ่ มผู้ เ ชี่ ยวชาญเพื่ อชี้ แจงและทำความเข้ า ใจกับ		
คณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างจริงจัง	
	 ขอถามถึงความหมายของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย		
ตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 ซึ่งได้กล่าวว่า	 ”ผู้ก่อให้เกิดความ		
เสียหาย	หมายถึง	ผู้ใดซึ่งมีสถานะในการควบคุมการดำเนินการ
ขณะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อความเสียหาย„	 ซึ่งคำว่า	 ”ขณะ„	 เป็น		
เรื่องของการพิสูจน์ว่าต้องเห็นขณะกระทำ	แต่ถ้าเป็นความเสียหาย
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พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพต้องการใช้		
คำว่า	 ”operator„	 เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง	 ไม่เฉพาะ		
เจาะจง	จากการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพนั้น	ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งต้องการให้ใช้		
คำว่า	 ”operator„	 ไปก่อน	 เนื่องจากไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งมีชีวิต		
ดัดแปลงพันธุกรรมจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร	แต่ก็มีผู้เข้า
ร่วมประชุมบางส่วนที่อยากจะให้ใช้คำให้ชัดเจนว่าเป็น	”importer„		
หรือ	 ”ผู้นำเข้า„	 บางส่วนคิดว่าน่าจะเป็น	 ”developer„	 หรือ			
”ผู้ที่พัฒนาขึ้นมา„	 ที่ควรเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหา
ยซึ่งสะท้อน	 ให้เห็นจุดอ่อนในการตีความกฎหมายหลายเรื่องว่า
เป็นเรื่องปกติ	 มิใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาในการ
ตีความหมาย	แต่ในเวทีโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน		
	 ส่วนความหมายของคำว่า	 ”ความเสียหาย„	 ซึ่งในร่าง		
พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่ได้เปิดกว้างไว้ว่าเป็น	 ”ความเสียหายต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ	สังคม	วัฒนธรรม	สุขภาพอนามัย	สังคม	
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม„	 	 โดยคงความหมายให้กว้างไว้ก่อน	ซึ่ง		
ในบางประเทศจะไม่กำหนดความหมายว่าเป็น	 ”ความเสียหาย		
ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม„	 แต่จะกำหนดไว้ว่าเป็น		
ความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น	 เพราะฉะนั้น
ความแตกต่างของความคิดในนานาประเทศมีความแตกต่างกัน		
อยู่บ้าง	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ		
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่จึงเป็นกรอบในทางกฎหมายที่จะ
บังคับใช้	
นายเศรษฐบุตรอิทธิธรรมวินิจ:แม้ประเทศไทยเองยังมีความคิด
เห็นในเรื่องความรับผิดและการบังคับใช้ที่ต่างกันอยู่บ้าง	 และ		
ต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นไม่ตรงกัน	ทำให้เราต้องตั้งคำถามไว้ว่า	
จะกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดกับการชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างไรที่จะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	
ดร.จวงจันทร์ ดวงเนตร สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย:			
มีข้อสังเกตว่า	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นั้น	 ในเรื่องของความ		
เสียหาย	ข้อ	 (3)	ความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม			
การสูญเสียความมั่นคงด้านอาหาร	ถือเป็นกรณีที่พิสูจน์ได้ลำบาก	
และจะเป็นภาระของกรมวิชาการเกษตร	ซึ่งไม่ทราบว่าจะพร้อม
หรือไม่	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นมา		
ขายและโฆษณารับรองไว้อย่างดี	เมื่อมีผู้ซื้อไปเพาะปลูก	แต่ไม่เป็น
ไปตามที่โฆษณาไว้	 เช่น	ปลูกแล้วเป็นโรค	และเก็บเกี่ยวผลผลิต		
ไม่ได้	อาจเนื่องจากดินฟ้าอากาศ	ถ้าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้แล้วเขาจะเรียกร้องความเสียหายใน	ข้อ	 (3)	ของร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้หรือไม่	ต้องมีการพิสูจน์หรือไม่	มากน้อย
เพียงไร	และกรมวิชาการเกษตร	จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร	

นายเศรษฐบุตรอิทธิธรรมวินิจ:	กรณีนี้เข้าในหลักกฎหมายทั่วไป	
ถ้าปลูกแล้วเมล็ดพันธุ์ดีตรงตามที่ผู้ผลิตมีการรับรองไว้แล้ว	แต่
ปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิต	 เนื่องจากดินฟ้าอากาศ	โดยส่วนตัวเห็นว่า
เป็นเรื่องไกลเกินกว่าเหตุ	ไม่ใช่ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์
นี้	 ไม่น่าจะก่อให้เกิดความรับผิดต่อผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	และคงต้อง
พิสูจน์โดยผู้กล่าวอ้างว่าเกิดความเสียหาย	ซึ่งผู้กล่าวอ้างเป็น		
ผู้มีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์	 และผู้ตัดสินคือศาล	 แต่เป็นประเด็นที่		
ค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์อย่างไรให้ศาลเชื่อ	ซึ่งจะไปเข้าในหลักการ
เดิมคือ	ผู้เสียหาย	(ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์)	ต้องเป็นผู้พิสูจน์ตามหลักการ
ทั่วไป	 โดยศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าน้ำหนักของหลักฐานฝ่ายไหน		
มากกว่ากัน	
	
	

	
	
	
	
	

ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นขณะใด	แต่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับ		
ความเสียหาย	จึงขอความเห็นทางวิชาการจากอาจารย์เศรษฐบุตร
ว่า	ในทางปฏิบัติจริงนั้นการพิสูจน์ความเสียหายมีปัญหาอย่างไร	
นายเศรษฐบุตรอิทธิธรรมวินิจ:	ภายในร่างพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	มีบางประเด็น
ของความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายที่ต้องปรับปรุงให้
ชัดเจนเพิ่มขึ้น	ซึ่งในมาตราต่างๆ	เป็นความเห็นของคณะกรรมการ
จัดทำร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพหลายท่าน	 โดย		
ส่วนตัวมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในบางประเด็น	ในกรณีที่
เกิดความเสียหาย	ยกตัวอย่าง	 เช่น	 ในระหว่างการนำเข้าสินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมหากมีความเสียหายเกิดขึ้น	ข้อสันนิษฐานตาม
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยี

ชีวภาพสมัยใหม่นั้น	 ”ผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย„	 คือ	 บุคคล		
ผู้นำเข้า	 อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น		
เช่นกัน	 เพราะเมื่อนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมแล้วนำไปขาย	
และมีผู้บริโภคนำมาใช้ประโยชน์	ซึ่งผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายคือ	
ผู้ที่มีสถานะในการควบคุมการดำเนินการขณะเกิดเหตุการณ์ที่		
ก่อให้เกิดความเสียหาย	จึงมีอีกหลายประเด็นที่ควรต้องพิจารณา		
เพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	
ดร.วิเทศศรีเนตร:	 ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 คำว่า	 ”ผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหาย„	มาจากคำในทางสากลว่า	”operator„	 ในเรื่องของ		
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	คำว่า	 ”operator„	มีความหมายถึง		
บุคคลใดบ้างนั้นมีแนวคิดแตกต่างกันไป	 แต่ความตั้งใจของ		



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	ตาม
มาตรา	20	ระบุให้มีการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	และ
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพิธีสาร		
ของภาคี	และเป็นกลไกระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ		
	

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BiosafetyClearing–House“BCH”)

	
โดยดร.สิริกุลบรรพพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BCHคืออะไร
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(Biosafety	Clearing-House	หรือ	BCH)	หมายถึง	แหล่ง
แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคีพิธีสารฯ	ใน
การดำเนินงานและเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
	

วัตถุประสงค์
	 ÿ เอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์			
วิชาการ	สิ่งแวดล้อม	กฎหมาย	และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม	
		 ÿ	ช่วยเหลือให้ภาคีพิธีสารฯ	ดำเนินงานได้ตามพันธ
กรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	
	

องค์ประกอบ
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(BCH)	เป็นศูนย์กลางและเครือข่ายประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง	ผู้สนใจ	และผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งเปรียบเสมือน
ตลาดข้อมูลส่วนกลาง	 เพื่อให้ผู้ใช้และผู้นำเข้าได้แลกเปลี่ยน		
ข้อมูลกัน	มีองค์ประกอบดังนี้	
	
	

	 ÿ	พื้นที่กลาง (centralportal)และฐานข้อมูลกลาง
เป็นพื้นที่กลางให้ทุกกิจกรรมของศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	(BCH)	ซึ่งดูแลโดยสำนักงานเลขาธิการ
อนุสัญญา	และเป็นแผนที่เว็บไซด์	(site	map)	ที่ช่วยในการใช้และ
ท่องเว็บไซต์ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(BCH)	นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลกลางที่มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายของฐานข้อมูลในระดับชาติ	ภูมิภาค	และนานาชาติ	และมี
ฐานข้อมูลกลางที่ใช้เก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆ	
	 ÿ	 ศูนย์จัดการข้อมูลข่าวสาร(informationmanage-
mentcentre)
	 เป็นพื้นที่ลงทะเบียน	(register)	ข้อมูลลงในฐานข้อมูล	ซึ่ง
สามารถเข้าได้เฉพาะหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ	 (National	
Focal	Point)	ของแต่ละประเทศ	 เป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เว็บไซต์ที่แต่ละประเทศจะเข้ามาใส่และแก้ไขข้อมูลได้	 รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ	ที่ช่วยค้นหาข้อมูล	
	 ÿ ระบบกระจายจากศูนย์กลาง(decentralized
system)
	 ทำหน้าที่เชื่อมพื้นที่กลาง	(central	portal)	กับฐานข้อมูล
หรือเครือข่ายระดับประเทศ	ภูมิภาค	และนานาชาติ	 เพื่อที่จะ
สามารถรวบรวมและเรียกค้นหาข้อมูลข่าวสาร	และเพื่อกระจาย
ความรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลออกไปตามเครือข่าย	
	 ÿ รูปแบบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน (common formats
forinformation)
	 รูปแบบข้อมูลข่าวสารร่วมกันจะออกแบบแยกเป็นส่วนๆ	
(modular)	 เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาในชุดข้อมูล	
(record)	และมีการใช้ศัพท์บัญญัติ	 (controlled	vocabulary)	
สำหรับข้อมูลที่ใส่ในชื่อที่ใช้แทนรายละเอียดต่างๆ	(field)	
	

รูปแบบและลักษณะที่เหมาะสม
	 สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในการประชุมสมัยที่	1	 (COP/MOP	1)	 ได้มีมติให้จัดทำ
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (BCH)	
และเห็นชอบรูปแบบลักษณะที่เหมาะสมของกลไก	ดังนี้	
	 ÿ	จัดให้มีการเข้าถึงทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญและ		
เน้นการเปิดเผยข้อมูล	
	 ÿ	มีความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน	
	 ÿ	 จัดให้มีการเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยเหลือ		
ประเทศต่างๆ	ในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะ	
	 ÿ	ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นกลไกกลางในการเข้าถึงข้อมูล			
ข่าวสาร	และใช้กลไกอื่นๆ	สำหรับภาคีพิธีสารฯ	ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต	
	 ÿ	ใช้รูปแบบร่วมกันในการรายงาน	
	 ÿ	ใช้ศัพท์บัญญัติ	(controlled	vocabulary)	
		 ÿ บันทึกข้อมูลในรูปแบบ	meta	data	คือ	สร้างเป็น
หมวดหมู่เกี่ยวโยงกัน	



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ÿ	ใช้ระบบการจำแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม			
(GMOs)	
	 ÿ เอื้ออำนวยการท่องเว็บไซต์ของพื้นที่กลาง	 (central			
portal)	ในภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ	
	 ÿ	 กำหนดให้ข้อมูลต่างๆ	ที่แลกเปลี่ยนเป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ	
	 ÿ	 สนับสนุนให้ภาคีพิธีสารฯ	และประเทศอื่นๆ	ให้ความ		
ร่วมมือแปลเอกสารข้อมูลต่างๆ	 ในศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	(BCH)	เป็น	ภาษาทางการขององค์การ
สหประชาชาติ	
	 ÿ	 หน่วยประสานงานกลางของประเทศ	ต้องให้ข้อมูล		
การประเมินความเสี่ยงของตน	หรือบทพิจารณาทบทวนผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs)	ที่
ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของตน	และดำเนินการสอดคล้อง
กับมาตรา	15	ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดังกล่าว	 เช่น	ผลิตภัณฑ์		
ที่มีต้นกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs)	ซึ่งมีการ
ผสมผสานที่แปลกใหม่	และสารพันธุกรรมที่สามารถทำซ้ำได้จาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่สามารถตรวจหาได้		
	 ÿ	 ข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่อาจลงในศูนย์เผยแพร่		
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (BCH)	 โดยอาจจะ		
แลกเปลี่ยนผ่านข้อตกลงแบบทวิภาคี	(bilateral)		
	 ÿ สร้างหน้าที่และกิจกรรมของศูนย์เผยแพร่ข้อมูล		
ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ให้ตรงกับความต้องการ		
ตามประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่	
	 ÿ	 ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการ		
นำประสบการณ์	และความชำนาญของหน่วยนั้นๆ	มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	
	 ÿขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องใน		
ทุกระดับ	รวมถึงองค์กรเอกชนและภาคเอกชน	
	

บทบาท
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(BCH)	มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs	หรือ	LMOs)	 เพื่อดำเนินงาน
ตามพันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ	สมัชชาพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในการประชุมสมัยที่	1	 (COP/MOP	1)	ได้กำหนดให้ศูนย์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพควรมีบทบาท		
ในการให้ข้อมูลอย่างน้อย	17	เรื่อง	ดังนี้	
	 ÿ	กฎหมาย	ข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่ใช้		
อยู่สำหรับกระบวนการข้อตกลงในการแจ้งล่วงหน้า	

	 ÿ	 กฎหมายข้อบังคับและแนวทางระดับประเทศที่ใช้		
อยู่สำหรับการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs)	 เพื่อ		
ใช้เป็นอาหาร	หรืออาหารสัตว์	หรือใช้ในกระบวนการผลิต	
	 ÿ	 ข้อตกลงและความตกลงในระดับทวิภาคี	พหุภาคี			
และภูมิภาค	
	 ÿ	 รายละเอียดการติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจใน			
การกำกับดูแล	 (Competent	National	Authority)	 หน่วย
ประสานงานแห่งชาติ	 (National	Focal	Point)	และการติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน	
	 ÿ	รายงานที่เสนอโดยภาคีพิธีสารฯ	ว่าด้วยการดำเนินงาน		
ตามพิธีสารฯ	
	 ÿ	ข้อตัดสินใจ	 (decision)	ของภาคีพิธีสารฯ	ว่าด้วย		
การนำผ่าน	(transit)	สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
	 ÿ	 กรณีการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม		
(GMOs)	ข้ามแดนอย่างไม่จงใจ	ที่อาจส่งผลต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	
	 ÿ	กรณีการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม			
(GMOs)	ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย	
	 ÿ	 ข้อตัดสินใจเป็นมติสุดท้ายเกี่ยวกับการนำเข้าและ		
ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	ภายในประเทศ	
	 ÿ	 ข้อมูลการใช้กฎและข้อบังคับควบคุมการนำเข้าสิ่งมี		
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	ภายในประเทศ	
	 ÿ ข้อตัดสินใจและมติสุดท้ายของการใช้สิ่ งมีชีวิต		
ดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	โดยตรงเป็นอาหาร	หรืออาหารสัตว์
หรือใช้ในกระบวนการผลิต	
	 ÿ	 ข้อตัดสินใจและมติสุดท้ายการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรม	 (GMOs)	 เพื่อเป็นอาหาร	หรืออาหารสัตว์	หรือใช้ใน
กระบวนการผลิตตามกฎระเบียบภายในประเทศ	
	 ÿ แถลงการณ์	 (declaration)	 เกี่ยวกับการใช้สิ่งมี		
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	อย่างจงใจ	เพื่อเป็นอาหาร	หรือ
อาหารสัตว์	หรือใช้ในกระบวนการผลิต	
	 ÿ	การทบทวนและเปลี่ยนแปลงข้อตัดสินใจการ			
เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMOs)	ข้ามแดนอย่าง
จงใจ	
	 ÿ	กรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	ที่ได้รับ		
การยกเว้นโดยภาคี	
	 ÿ กรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนสิ่งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรม	 (GMOs)	 อย่างจงใจ	 ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะเดียวกับ		
การแจ้งการเคลื่อนย้ายโดยประเทศผู้นำเข้า	
	 ÿ ข้อมูลสรุปการประเมินความเสี่ยงและการทบทวน			
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมของสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
(GMOs)	


ศู นย์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	
(BCH)	 ของประเทศไทย	 ใช้เป็นกลไกตามกรอบงานแห่งชาติ		
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(GMOs)	
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล
ระหว่างหน่วยประสานงานกลางของประเทศ	หน่วยงานชำนาญการ
ระดับประเทศ		หน่วยงานวิจัย	และพื้นที่กลาง	 (central	portal)	
ของศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	และ		
สิ่งสำคัญที่สุดในพิธีสารฯ	คือ	 เรื่องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีผลต่อความหลากหลาย		
ทางชีวภาพ	ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานกลางและศูนย์กลางการ		
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่ องสิ่ งมีชีวิตดัดแปลง		
พันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพตามบทบัญญัติของ		
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	จะทำหน้าที่
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์	
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ประเทศอื่น
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ			
(BCH)	 ของประเทศอื่น	 มีเนื้อหาในเว็บไซต์คล้ายคลึงของ		
ประเทศไทย	ซึ่งการให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสมัชชา		
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพในการประชุม	
สมัยที่	 1	 (COP/MOP	1)	 ได้แก่	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ	ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	และข้อตัดสิน
ใจ	เป็นต้น		
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศอื่น	เช่น	
	 	 ‘	 ประเทศจีน	(http://english.biosafety.gov.cn/)	
	 	 ‘	ประเทศเกาหลีใต้	 (http://www.bch.or.kr/BIS/
NationalBCH)	
	 	 ‘	ประเทศอินเดีย	(http://indbch.nic.in/)	
	 	 ‘ ประเทศอินโดนีเซีย	 (http://www.indone	
siabch.org/index_en.php)	
	 	 ‘	ประเทศญี่ปุ่น	 (http://www.bch.biodic.go.jp/
english/e_index.html)	
	 	 ‘	 ประเทศเบลเยียม	 (http://www.biosafety	
protocol.be/)	
	 	 ‘ ประเทศนอร์เวย์	 (http://bch.dirnat.no/
hoved.aspx?kontroll=velkommen)	
	 	 ‘	ประเทศอียิปต์	(http://www.egbch.com)	
	
	

	

เว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับศูนย์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 ÿ	 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(http://www.cbd.int/biosafety/bch.shtml)
	 เว็บไซด์ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	เป็นเว็บไซด์พื้นที่กลาง	ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ	ประกอบด้วย	
รายละเอียดของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	ข้อมูลของภาคีพิธีสารฯ			
ผลการประชุม		ข้อมูล	และข่าวสาร	เป็นต้น	
	 ÿประเทศไทย
	 ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางและหน่วยงานเครือข่าย	ได้แก่	
	 ‘	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(http://bch-thai.onep.go.th/)
	 เว็บไซต์ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ		
สิ่งแวดล้อม	เป็นเว็บไซด์ของหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ	ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ	ประกอบด้วย	กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ	มติ,	ประกาศ,	และรายละเอียดต่างๆ	เกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	สถานภาพสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
(GMOs)	 ของไทย	 การเพิ่มขีดสมรรถนะ	 ทะเบียนรายนาม		
ผู้เชี่ยวชาญ	และเอกสารเผยแพร่	
	 ‘ กรมประมง (http://www.fisheries.go.th/
genetic/indexBiosafety.htm)
	 เว็บไซต์ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของกรมประมงเป็นหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	(BCH)	ซึ่งข้อมูลที่อยู่ใน
เว็บไซด์ของกรมประมง	เน้นเกี่ยวกับกฎหมาย	ระเบียบเกี่ยวข้อง
กับสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยของกรมประมง	และการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน	
	 ‘กรมปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th/biosafety/
appoint%20command.htm)
	 เว็บไซต์ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของกรมปศุสัตว์	 เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ	(BCH)	ซึ่งข้อมูลที่อยู่ใน
เว็บไซด์กรมปศุสัตว์	 เน้นเกี่ยวกับ	กฎหมายกรมปศุสัตว์	รายนาม
ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์	งานวิจัย	และข้อมูลข่าวสาร	
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61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

ดร. สุรางค์เธียรหิรัญ
	 กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2561-4293	ต่อ	487

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900

นางกฤษณาพงษ์พานิช
	 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
	 โทรศัพท์	0-2561-4292-3	ต่อ443	โทรสาร	0-2579-9576	
	 e-mail:	kpongpanich@gmail.com

กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
นางสรรกมลคูสวัสดิ์
	 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
	 โทรศัพท์	02-134-9720	โทรสาร	02-134-3715
นางสาวพีระนุชนานา
	 สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
	 โทรศัพท์	0-2249-4339		โทรสาร	0-2249-4097	
	 e-mail:	peeranuch.na@	customs.go.th
นายนาวินรุจิศาสตร์
	 สำนักสืบสวนและปราบปราม
	 โทรศัพท์	0-2671-7887	โทรสาร	0-2240-1814	
	 e-mail:	106549@customs.go.th

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถ.ท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายธงชัยสุปราการ
	 โทรศัพท์	0-2269-5227		โทรสาร	0-2269-5114-5	
	 e-mail:	tsuprakarn@yahoo.com
นางเก็จบงกชเอี้ยวซิโป
	 โทรศัพท์	0-2269-3558		โทรสาร	0-2269-3091

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000	
	 นางสาวอุมากรณ์อาภรณ์พัฒนพงศ์
	 โทรศัพท์	0-2547-4714-5	โทรสาร	0-2547-4718
	 e-mail:	umakorn@hotmail.com

	 นางสาวนฤมลเดชอนันทวิทยา
	 โทรศัพท์	0-2547-4714-5	โทรสาร	0-2547-4718	
	 e-mail	:		narumols@moc.go.th
 นายพิษณุธนดลเสถียร
	 โทรศัพท์	0-2547-4714-5	โทรสาร	0-2547-4718	
	 e-mail:	zealiga@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อาคาร20 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนิน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 นางสาวสรียากาฬสินธุ์
	 โทรศัพท์	0-2629-7078	โทรสาร	0-2629-7076	
	 e-mail:	sareeya.g@ocpb.go.th
 นางสุกัญญาสันทัด
	 โทรศัพท์	0-2629-8244	
	 e-mail:	sugunya.s@ocpb.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 นางสาวขานขนิษฐอัมพุประภา
	 สำนักมาตรฐานทางการค้า	
	 โทรศัพท์	0-2547-4840	โทรสาร	0-2547-4736	
	 e-mail:	khankhanita@moc.go.th
 นางสาวอรรัตน์นิ่มเปีย
	 สำนักมาตรฐานทางการค้า	
	 โทรศัพท์	0-2547-4840	โทรสาร	0-2547-4736	
	 e-mail:	onrutn@moc.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 นางสุรางค์เดชศิริเลิศ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	
	 โทรศัพท์	08-1832-6115	โทรสาร	0-2951-0000	ต่อ	99408		
	 e-mail:	surang.dej@yahoo.com

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 นางสาววรรณิการ์เกิดประดิษฐ์
	 โทรศัพท์	0-2507-7456		โทรสาร	0-2547-5616	
	 e-mail:	kanikak@dtn.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นางชนนันท์ศรีทองสุขศรีพันธุ์
	 โทรศัพท์	0-2222-0206-9	โทรสาร	0-2226-5158

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113   อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน 
ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดร.บุญญานาถนาถวงษ์
	 โทรศัพท์	0-264-6700	โทรสาร	0-2564-6707	
	 e-mail:	nathwong@biotec.or.th
นางสาวปริญ์ญาภรณ์เต็งประสริฐ
	 โทรศัพท์	0-264-6700	ต่อ	3644	โทรสาร	0-2564-6586	
	 e-mail:	pariyaporn@biotec.or.th
นายสาธินคุณะวเสน
	 โทรศัพท์	0-2564-6700	ต่อ	3374	โทรสาร	0-2564-6703	
	 e-mail:	sathin@biotec.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
35 หมู่ 3  คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120	
ดร.อนวัชสุวรรณกุล
	 โทรศัพท์	0-2577-9043	โทรสาร	0-2577-9164	
	 e-mail:	anawat@tistr.or.th
ดร.บัณฑิตฝั่งสินธุ์
	 โทรศัพท์	0-2577-9043	โทรสาร	0-2577-9164	
	 e-mail:	bundit@tistr.or.th
ดร.สุภาพอัจฉริยศรีพงศ์
	 โทรศัพท์	0-2577-9058-1	โทรสาร	0-2577-9058	
	 e-mail:	suparp@tistr.or.th

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	
54 หมู่ 4  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดร.ยอดสร้อยคณินธรกุล
	 โทรศัพท์	0-2574-0622	ต่อ	3706	โทรสาร	0-2574-2027	
	 e-mail	:	yodsoi@hotmail.com
ดร.สุวิทย์ล้อประเสริฐ
	 โทรศัพท์	0-2574-0623	ต่อ	3817	โทรสาร	0-2574-2027	
	 e-mail:	suvit@cri.or.th

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
619/43 อาคารเกียรติงามวงศ์ ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000

นางสาวปัญจพรสิทธิบุญล้อม
	 โทรศัพท์	0-2580-0934	โทรสาร	0-2580-0934	
	 e-mail	:	actnel@ksc.th.com

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท  
กรุงเทพฯ 10400  

นางสาวสุทธิลักษณ์ระวิวรรณ
	 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร	
	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 โทรศัพท์	0-2265-6512
นางสิริกุลบรรพพงศ์
	 ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 โทรศัพท์	0-2265-6637	โทรสาร	0-2265-6638
นายวิเทศศรีเนตร
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6741	โทรสาร	0-2265-6636
นายธีรพงษ์เหล่าพงศ์พิชญ์
	 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6769
นางสาวมยุราเนินหาด
	 งานประชาสัมพันธ์
	 โทรศัพท์	0-2265-6531
นายวิโรจน์ประพิณจำรูณ
	 งานนิติการ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6835-36
นางมิ่งขวัญธรศิริกุล
	 กองติดตามประเมินผล
	 โทรศัพท์	0-2265-6537
นางสาวสิริพรเหลืองสุชนกุล
	 กองติดตามประเมินผล
	 โทรศัพท์	0-2265-6538	โทรสาร	0-2265-6636	
	 email:	lifelity@hotmail.com
นางไรวินท์ชมพูกูล
	 สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6630
นางภัทรินทร์แสงให้สุข			
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6741	โทรสาร	0-2265-6636



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวดาลัดเส้นทอง
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6741	โทรสาร	0-2265-6636
นางสาวโสมวรรณสุขประเสริฐ
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6741	โทรสาร	0-2265-6636
นางสาวชมพูนุทส่งข่าว
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6741	โทรสาร	0-2265-6636
นางสาวศศิวิมลไชยณรงค์
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	0-2265-6500	ต่อ	6741	โทรสาร	0-2265-6636
นายพุทธพงษ์สีสะอาด
	 สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
	 โทรศัพท์	 0-2265-6500	 ต่อ	 6640	 โทรสาร	 0-2265-6636		
	 email:	seebud@gmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจินดาจันทร์อ่อน
	 407	ลาดพร้าว71	กรุงเทพ10310
	 โทรศัพท์	0-2538-3891	
	 e-mail:	jjanorn@yahoo.com
นายทวีศักดิ์ปิยกาญจน์
	 6	ซอยร่วมมิตร	ถ.	ย่านสินค้า	พหลโยธิน	พญาไท	
	 กรุงทพฯ	10400
	 โทรศัพท์	0-2271-0990

UNITEDNATONSENVIRONMENTPROGRAMME
UNBulding,2rdFloor,BlockBRadjodamnern
Nok Avenue Bangkok 10200	
Dr.FeeChonChong-Low
	 โทรศัพท์	0-2288-2102	โทรสาร	0-2288-3041	
	 e-mail:	chongf@un.org

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประทศไทย
ชั้น 7 ห้อง 731 อาคารอมรภูมิรัตน์ ม.เกษตรศาสตร์  
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายพิพัฒน์แก้วปลั่ง
	 โทรศัพท์	0-2940-6393	
	 e-mail	:	seedasso@loxinfo.co.th
รศ.ดร.จวงจันทร์ดวงพัตรา
	 e-mail:		mailto:seedasso@loxinfo.co.th,	seedasso@	
	 loxinfo.co.th,	agrjua@nontri.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50201

รศ.ดร.ดาวรุ่งกังวานพงศ์
	 สำนักงานอธิการบดี	
	 โทรศัพท์	0-5394-1005	โทรสาร	0-5394-3600	
	 e-mail:	vpr@chiangmai@ac.th
รศ.ดร.ประสาทพรสมิตะมาน
	 คณะเกษตรศาสตร์	
	 โทรศัพท์	0-5394-4080	โทรสาร	0-5389-2217	
	 e-mail:	psporn@gmail.com

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1  ถ. วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผศ.ดร.สมชายรัตนซื่อสกุล
	 คณะนิติศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-2697-6808	โทรสาร	0-2277-4491

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
นายบรรพตณป้อมเพชร

	 ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
	 โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	
	 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	
	 โทรศัพท์	0-2579-3649	โทรสาร	0-25942-8355	
	 e-mail:	agrban@ku.ac.th
รศ.ดร.สุพัฒน์อรรถธรรม
	 ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	วิทยาเขตกำแพงแสน	
	 โทรศัพท์	0-3435-1908	ต่อ	108	โทรสาร	0-3435-1908	
	 ต่อ	117	e-mail:	agrspa@ku.ac.th
รศ.สุรวิชวรรณไกรโรจน์
	 ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	
	 โทรศัพท์	08-1910-2930	โทรสาร	0-2579-1951	ต่อ	112	
	 e-mail:	surawit@ku.ac.th
ผศ.ดร.สาวิตรตระกูลน่าเลื่อมใส
	 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	0-2562-5555	ต่อ	4016	โทรสาร	0-2579-2081		 	
	 e-mail:	rdisat@ku.ac.th
นายเศรษฐบุตรอิทธิธรรมวินิจ
	 ภาควิชานิติศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-2561-3484	ต่อ	4	โทรสาร	0-2561-2738
นางสาวสุพรรณนิจพลเสน
	 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-2579-5547	โทรสาร	0-2561-1985

นางสาวนฤมลช้างบุญมี
	 โทรศัพท์	0-2561-3480	ต่อ	706,4	
	 e-mail:		fsocnmc@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม 73170

นางสาวกมลทิพย์กลั่นประชา
	 กองบริหารงานวิจัย	
	 โทรศัพท์	0-2849-6244		โทรสาร	0-2849-6247	
	 e-mail:	opkkp@mahidol.ac.th
นางสาวจีรวรรณสัมฤทธิ์ดี
	 กองบริหารงานวิจัย		
	 โทรศัพท์	0-2849-6244	โทรสาร	0-2849-6247
ศ.ดร.วัฒนาลัยปานบ้านเกร็ด
	 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-2201-5917	โทรสาร	0-2201-5926	
	 e-mail:	scwpb@mahidol.ac.th
ศ.ดร.ศรีสินคูสมิทธ์
	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน		
	 โทรศัพท์	0-2354-9100	9	ต่อ	1594	โทรสาร	0-2643-5583			
	 e-mail:	tmskm@mahidol.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผศ.ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
	 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	0-2218-5378	โทรสาร	0-2218-5386	
	 e-mail:	jessada_d@chula.ac.th
นางสาวอรอุมาตันติสุริยานนท์
	 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
	 โทรศัพท์	08-9681-0491	
	 e-mail:	onouma@gmail.com
ผศ.ดร.พรพิมลเกียรติประภาพันธ์
	 คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	08-6540-0542	โทรสาร	0-2997-2222	ต่อ	1417			
	 e-mail:	p574@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ดร.เริงชัยตันสกุล
	 ภาคชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-7428-8507	โทรสาร	0-7421-2917

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000
ผศ.ดร.นุกูลอินทระสังขา
	 คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	08-6598-1816,	0-7467-227	
	 โทรสาร	0-7467-3227
	 e-mail:	nugul@tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต.สนามจันทน์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ผศ.ดร.พิทยาหลิวเสรี
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	 โทรศัพท์	0-3421-9364	โทรสาร	0-3421-9358
ผศ.ดร.สุรวุฒิวัฒนา
	 คณะเภสัชศาสตร์	
	 โทรศัพท์	0-3425-5501
	
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/374 พหลโยธิน87 หมู่บ้านเมืองเอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000

ดร.จิราภรณ์เชาวลิต
	 คณะการแพทย์แผนตะวันออก	
	 โทรศัพท์	08-9924-1505	โทรสาร	0-2997-2222	ต่อ	3811			
	 e-mail:	jiraporns5@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ผศ.รัชนีเพ็ชร์ช้าง
	 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 โทรศัพท์	0-5541-6601	โทรสาร	0-554-16601-31	ต่อ	1710
	 e-mail:	Petchang	@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ถ.ราชดำเนินนอก ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	
รศ.ดร.มุกดาสุขสวัสดิ์
	 โทรศัพท์	0-7432-4246	โทรสาร	0-7431-7123	
	 e-mail:	mookda12@gmail.com



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

��สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91  ถ. ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ชีวะธนรักษ์
	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	
	 โทรศัพท์	0-2470-7470
	 e-mail:	supaponch@yahoo.com
นางสาวจีรนันท์กล่อมนรา
	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	
	 โทรศัพท์	0-2470-7510
	 e-mail:	klomnara.yahoo.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ถ. ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520

ผศ.ดร.กนกพรสมพรไพลิน
	 ภาคชีววิทยาประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	08-1835-9587
ดร.จิตติท่าไว
	 ภาคชีววิทยาประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์	
	 โทรศัพท์	08-6793-4564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200

รศ.ดร.ปัทมาวดีซูซูกิ
	 คณะเศรษฐศาสตร์
	 โทรศัพท์	08-9479-4130	
	 e-mail:	pat@econ.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ. มิตรเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002

รศ.ดร.สิรินดายุ่นฉลาด
	 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
	 โทรศัพท์	08-5011-2580	
	 e-mail:	sirinda@kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

รศ.ดร.หนึ่งเตียจำรุง
	 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	 โทรศัพท์	0-4422-4149	โทรสาร	0-4422-4150	
	 e-mail:	neung@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131	
ดร.วันศุกร์เสนานาญ
	 ภาควิชาวาริชศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-3812-2222	ต่อ	3093	โทรสาร	0-3839-3491	
	 e-mail:	wansuks2@yahoo.com

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34193	
อาจารย์ศันสนีย์ชวนะกุล
	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์
	 โทรศัพท์	0-4543-3110-1	ต่อ	4489	โทรสาร	045-288-380		
	 e-mail:	sansatoon@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163

นายเสรีบุญวิทยากูร
	 โทรศัพท์	08-6685-8199

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย
565 ซ. รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310

นางสาวพิศสมมีถม
	 โทรศัพท์	0-2718-5460		โทรสาร	0-2718-5461-2	
	 e-mail:	pitsom@tdri.or.th

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
180/21-22  อาคารโอเชี่ยนทาว-เวอร์1 ชั้น9 
ถ.รัดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นางสาวชนิกานต์ธนูพิทักษ์
	 โทรศัพท์	0-2261-2684-6	โทรสาร	0-2612-9967	
	 e-mail:	technician@thaifood.org

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
912 ซอย 7 ถ.งามวงศ์วาน 31 อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000	
นายวีรยุทธโพธิ์ถาวร
	 โทรศัพท์	0-2591-1095-6	
	 e-mail:	phothaworn@yahoo.com

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	
นายธัญญาจั่นอาจ
	 โทรศัพท์	0-2577-9999	ต่อ	1507	โทรสาร	0-2577-9991		 	
	 e-mail:	dhanya_ch@hotmail.com	
	 tanyachanard@nsm.or.th

บริษัทสหฟาร์มจำกัด
44/4 หมู่ 1 ถ.นวมินทร์  แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	
นายสมเกียรติผะดาวงศ์
	 โทรศัพท์	0-2510-0051	ต่อ	414	
	 โทรสาร	0-2510-0051	ต่อ	734	
	 e-mail:	paddawong@sahafarm.com

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด
487/1 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดร.เอกรัตน์สุขสมชื่น
	 โทรศัพท์	0-2248-7258	โทรสาร	0-2248-7251	
	 e-mail:	akarat_suksomcheap@ajinomoto.com
นายโกสินทร์เพิ่มพูนสถาพร
	 โทรศัพท์	0-2247-7000	ต่อ	160	โทรสาร	0-2248-7281	
	 e-mail:	Kosin_phuempoonsatha@ajinomoto.com

บริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์จำกัด
19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า  อีสท์ 3 ถ. รัชดาภิเษก  
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นางสาวทัดดาวอนันตชัยยง
	 โทรศัพท์	0-2793-4888	โทรสาร	0-2937-8844
นางสาวอุไรวรรณนุชพินิจ
	 โทรศัพท์	02-793-4888
นายธนุสรณ์พรหมสมัคร
	 โทรศัพท์	0-2793-4888	โทรสาร	0-2937-8844	
	 e-mail:	thanusorn.premsamak@monsanto.com

สถานีวิจัยซินเจนทาซีดส์
ตู้ปณ.7 ปท.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140	
นายรุ่งโรจน์อุทัศน์
	 โทรศัพท์	08-1971-0117	
	 e-mail:	rungroj.uthut@syngenta.com

บริษัทไพโอเนียไฮ-เบรด(ไทยแลนด์)จำกัด
444 อาคารโอลิมเปียทาวเวอร์ ชั้น9 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310	
นายสาครตรีเพ็ชรไพศาล
	 โทรศัพท์	0-2792-2900	โทรสาร	0-2792-2929	
	 e-mail:	Sakorn.Tripethpisal@pioneer.com

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310	
นาวสาวเกษกาญจน์กันตะโสพัตร์
	 โทรศัพท์	0-2646-7188	โทรสาร	0-2694-1180-2	
	 e-mail:	keskarn@cpf.co.th

บริษัททรูคอร์เปอร์ชันจำกัด
เลขที่ 1 อาคารทรูทาวเวอร์ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
นายเฟื่องเกียรติภูมิกิจ
	 โทรศัพท์	0-2699-1959,	08-9111-2816	
	 โทรสาร	0-2699-4336	
	 e-mail:	arunee_son@truecorp.co.th

ผู้สื่อข่าว	
นางสาวจิตนาเกื้อหนุน
	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	9
	 โทรศัพท์	08-1174-3866
นางสาวสิรินภาอิ่มศิริ
	 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
	 โทรศัพท์	0-2240-2615	ต่อ	324	
	 e-mail:	san_xbee@yahoo.com
นางสาวบุษกรอังคณิต
	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
	 โทรศัพท์	0-2791-1656,	0-837-1166



�� รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
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