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ก่อใหเ้กดิผลใชบ้งัคบักบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมไดเ้ท่าทีค่วร 
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และสิง่แวดลอ้ม พฒันาบุคคลกรใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกร รม 

เพื่อทาํหน้าทีเ่ผยแพรค่วามรู้ และขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมใ่หแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

และทีส่าํคญัควรเรง่จดัทาํพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดั แปลง

พนัธุกรรม เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ทาง กฎหมายทีเ่ป็นปญัหาอยูใ่นขณะน้ี และอาจ จะนํา

มาตรการการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศบร าซลิมาใชค้วบคุมเพิม่ อกีทางหน่ึง 

แต่ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารศกึษาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีก่อน เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมสาํหรบัประเทศไทย 

                          

 

Abstract 

 

From study of the problem and the measure about the modified heredity plant 

found that there’s still have the controversy about the risk and the effect both in human, 

animal, the environment and all measure to apply for controlling with the modified 

heredity plant. In Thailand, found that there’s still have no certain measure for this, 

hereby the measure that Thailand applies the currently enforced law lead to apply 

exceptionally, but anyway it found that there’s a trouble which can not lead to use 

enforcing with such modified heredity plant as expected. 

From the education found that the law of Thailand which can be applied to 

enforce for controlling and taking care of the modified heredity plant, there are several 

laws which can induce to applied and from such this several laws, it leads to cause to 

the problem that using law which not followed the intention and the objective of the 

case. Moreover, the penalty use to enforce with the wrongdoer is another problem that 

leads to hiatus legislative occurrence.  

According to the study this time, can be suggested that Thailand should provide 

any measure to control and having supervision to apply to the modified heredity plant, 

hereby hurriedly establish an institute to perform responsibility in the supervision of such 

modified heredity plant specifically, encourage the researches and studies of the 

modified heredity plant for the development of such the modified heredity plant to 

become more safety with no result and affect to the human, animal and the 

environment, to develop the human resources to be more knowledgeable and more 

ability about the modified heredity plant for expanding such knowledge and the 

information about modern biotechnology to the people. And the important thing is to 

hurriedly provide the act of biosafety to the genetically modified organism for closing 
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hiatus legislative which is the problem we faced now. Moreover, we may bring some 

measure of supervision of the modified heredity plant from Brazil to applied controlling 

as an additional hereby under the condition that must have afore study about the 

advantages together with disadvantages for the suitability for Thailand. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

                                                                                                                                              

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 เมือ่ช่วงประมาณหน่ึงทศวรรษทีผ่่านมา    ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการของมนุษย ์

ไดพ้ฒันาขึน้มาจนกระทัง่สามารถจาํแนกยนี  (Gene) ไดว้่า พชื สตัว ์ และจลุนิทรยีแ์ต่ละชนิด     

มหีน่วยทางพนัธุกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ดเีอน็เอ  (Deoxyribon Nucleic Acid : DNA)
1
 แบบใด 

ซึง่อาจรวมอยูบ่นโครโ มโซมหรอืส่วนหน่ึงของสิง่มชีวีติ หน่วยพนัธุกรรมหรอื ยนี โดยสามารถ    

ทาํหน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงในเซลล ์เพื่อ ทาํใหส้ิง่มชีวีตินัน้มกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่ง

ปกต ิเช่น ยนีทีส่รา้งโปรตนีเพื่อใชเ้ป็นโครงสรา้งของเซลล์หรอืเป็นเอนไซมส์าํหรบัการ ก่อใหเ้กดิ

ปฏกิริยิาทางเคม ีหรอืยนีทีม่หีน้าทีค่วบคุมการทาํงานของยนีอื่นๆ ซึง่จาํนวนยนีและชนิดของยนี

ของสิง่มชีวีติ ในแต่ละชนิดสามารถถ่ายทอดจากพ่อแมไ่ปสู่ลกูหลาน ได้ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการดาํรง

เผ่าพนัธุ์ของแต่ละชนิดพนัธุ์  (species) เอาไว้และเป็นการรกัษาไวซ้ีง่ลกัษณะพนัธุกรรมของพ่อ

และของแมอ่กีดว้ย  

 

 ต่อมาไดม้กีารศกึษาถงึรหสัหรอืลาํดั บเบสสีช่นิด คอื อดนิิน  (Adenine : A)  กวันิน 

(Guanine : G) ทยัมนิ (Thynine : T) และชยัโตซนิ (Cytosine : C) ทีเ่รยีงรายอยูบ่นเสน้ดเีอน็เอ

และรูถ้งึหน้าทีห่รอืกจิกรรมของกลุ่มเบสทีร่วมกนัเป็นยนี
2
 ซึง่นกัวิทยาศาสตร์ ไดท้ดลองตดัชิน้

ยนีของกลุ่มรหสัเหล่าน้ีไปเชื่อม ต่อกบัดเีอน็เอของสิง่มชีวีติอื่นๆ ได้  โดยอาศยัปฏกิริยิาทาง

ชวีเคม ีเทคนิคการตดัต่อยนีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเทคนิคพนัธุวศิวกรรมหรอืทีเ่รยีกว่าการดดัแปลง

พนัธุกรรม  ซึง่มกีารนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายมากขึน้ โดยมุง่หวงัจะใหเ้กดิการถ่ายยนี

จากสิง่มชีวีติชนิดหน่ึงไ ปใหก้บัสิง่มชีวีติอกีชนิดหน่ึง เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุ

วศิวกรรมหรอืสรา้งพนัธุข์องพชื สตัว ์หรอืจลุนิทยี ์ ตามทีต่อ้งการเพื่อใหไ้ด้สิง่มชีวีติใหมท่ีไ่ดร้บั

การตดัต่อยนีเพิม่เตมิจากเดมิ  ผลทีไ่ดค้อืสิง่มชีวีติทีม่คีุณสมบตัเิพิม่เตมิหรอืต่างจากพนัธุเ์ดิ ม 

เช่น การตดัต่อยนีเพื่อให้ ได้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมที่ มคีวามสามารถตา้นทานสารกําจดัวชัพชื 

(Herbicide-Tolerant Plants) หรอืเพื่อใหม้คีวามสามารถ ในการตา้นทานแมลงหรอืตา้นทาน

ไวรสัได ้เป็นตน้ 

                                                 
1 วชิาการ.คอม (Copyright 2548). “มหศัจรรย ์ดเีอน็เอ (DNA)” Internet.  

  http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=296&page=1 5 เมษายน, 2550. 
2 ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(Copyright 2547). “รายงานฉบบัสมบูรณ์ การรบัรู ้ความเขา้ใจ การยอมรบั 

  ต่อพชืและสตัวท์ีด่ดัแปลงพนัธกุรรม” Internet. http://www.biotec.or.th/biosafety/web/db/attach/radF1AF9.pdf 5 เมษายน,      

  2550. 
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 ในประเทศทีม่คีวาม เจรญิ กา้วหน้า ในทางดา้น อุตสาหกรรม  ได้มกีารนํา เอา เทคนิค    

พนัธุวศิวกรรม  ดงักล่าวมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและการแพทย์  เพื่อใหจ้ลุนิทรยีผ์ลติสารหรอื

ผลติภณัฑบ์างชนิด  มาเป็นระยะเวลานานแลว้  แต่ทางดา้นการเกษตร เพิง่ได้เริม่ให้มกีารผลติ  

พชืดดัแปลงพนัธุกรรม ในเชงิการคา้  เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 1994 โดยได้มกีารพฒันาพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีม่คีวามสามารถตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื โรคพชืและสารปราบวชัพชื ซึง่พชืทีไ่ดร้บั 

การดดัแปลงพนัธุกรรม น้ี ส่วนใหญ่ จะเป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมประเภท  ฝ้าย และขา้วโพด      

ทีต่า้นทานแมลงศตัรพูชื และถัว่เหลอืงทีท่นทานต่อสารเคมทีีใ่ชป้ราบวชัพชื ได้  ซึง่ปจัจบุนั      

ในหลายๆ ประเทศไดม้กีารพฒันาและทดลองเทคนิคพนัธุวศิวกรรม เพิม่มากขึน้ แต่กย็งัไมม่ใีคร

หรอืหน่วยงานใด สามารถรบัรองถงึความปลอดภยั ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  ว่าพชืดดัแปลง

พนัธุกรรม หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก พชืดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้ มคีวามปลอดภยัหรอืมคีวามเสีย่ง

และส่งผลกระทบ ต่อคน สตัว์ และสิง่แวดลอ้มมากน้อยเพยีงใด  ถงึแมจ้ะมีผลการยนืยนัจากทาง

ประเทศสหรฐัอเมรกิาว่ามคีวามปลอดภยั แลว้กต็าม แต่กม็งีานวจิยั อกีหลายชิน้ที่ได้ศกึษา และ

พบว่ามคีวามเสีย่งและส่งผลกระทบ ต่อคน สตัว์  และสิง่แวดลอ้มได้  ซึง่เป็นการโตแ้ยง้คาํยนืยนั

ขององคก์ารอาหารและ ยาสหรฐัอเมรกิา  (FDA) ทีอ่้างว่าอาหารแปลงพนัธุกรรมปลอดภยั  เช่น 

งานวจิยัของ ดร .พุสซตยั (Arpad  Pusztai) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรตนีพชื  สถาบนัวจิยัโรเวตต ์

เมอืงเบอรด์นี สกอ็ตแลนด ์โดยไดศ้กึษาถงึผลของการกนิมนัฝรัง่แปลงพนัธุกรรมในหนู สิง่ทีพ่บ

กค็อืหนูทีถู่กทดลองมภีมูติา้นทานลดลง เน้ือเยือ่ของอวยัวะภายใน เช่น หวัใจ ตบั ไต และสมอง

พฒันาแบบผดิปกติ
3
 หรอืกรณทีีน่กัวจิยัจากมหาวทิยาลยั เนบราสกา สหรฐัอเมรกิา ซึง่คน้พบว่า 

โครงการดั ดแปลงพนัธุกรรมถัว่เหลอืงของบรษิทัไพโอเนียร ์ไฮบรดิ ทีย่า้ยยนี จากบราซลินทั  

แลว้นําไปใส่ในถัว่เหลอืงเพื่อตอ้งการเพิม่คุณค่าทางโปรตนีในถัว่เหลอืง  ปรากฏว่าถัว่เหลอืงนัน้ 

มสีารภมูแิพจ้ากบราซลินทัเกดิขึน้ดว้ย ถา้บรโิภคถัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรมน้ีเขา้ไปกจ็ะทาํให้

เกดิอาการภมูแิพด้ว้ย
4
 เป็นตน้ 

 

 ดว้ยเหตุน้ี  ประเทศต่างๆ  จงึพยายามหามาตรการเพื่อควบคุมดแูลความเสี่ ยงดงักล่าว 

และมกีารทกัทว้งเรือ่งความปลอดภยัทางชวีภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค   โดยพบว่า    

ในหลายๆ ประเทศ ไดป้ระกาศหา้มนําเขา้พชื สตัว ์และอาหารทีผ่่าน เทคนิคพนัธุวศิวกรรม  และ

ในอกีหลายๆ  ประเทศ  ไดก้ําหนดใหม้กีารตดิฉลากเพื่อแสดงว่าเป็นผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประ กอบ

ของพชื   สตัว ์  หรอืจลุนิทรยี ์   ทีผ่่านเทคนิคพนัธุวศิวกรรม   โดยถอืว่าเป็นสทิธขิองผูบ้รโิภค       

                                                 

3 Mthai (Copyrighi 2547). “กระแสต่อตา้นจเีอม็โอจากทัว่โลก....โปรดอา่นก่อนพรุง่นี้ชวีติจะเปลีย่นไป” Internet. 

http://www.mthai.com/webboard/16/16946.html 5 เมษายน, 2550. 
4 อา้งแลว้โปรดด ู3 
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ทีค่วรจะได้รบัรูแ้ละรบัทราบ    เพื่อเป็นขอ้มลู สาํหรบัใช้ ในการตดัสนิใจว่าจะเลอืกบรโิภคสนิคา้  

หรอืผลติภณัฑช์นิดนัน้หรอืไม ่ 

 

แต่อยา่งไรกต็ามสาํหรบัสงัคมไทยนัน้ พชืดดัแปลงพนัธุกรรม    ยงัถอืว่าเป็นเรือ่งทีใ่หม่

และยงัไมม่กีฎหมาย ใดทีจ่ะนํามาใชค้วบคุมโดยเฉพาะ   จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนํากฎหมาย    

ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนันํามาปรบัใชเ้ท่าทีก่ฎหมายแต่ละฉบบัจะเอือ้อํานวย  ซึง่การนํากฎหมายทีม่อียู่

หลายฉบบัมาใชร้ว่มกนัในปญัหาเดยีวกนันัน้  อาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาในเรือ่ง ต่างๆ ได ้ อาทเิช่น 

การบงัคบัใช้ และการทบัซอ้นของกฎหมาย ว่าจะใชก้ฎหมายฉบบัใดเป็นกฎหมายหลกั  หรอื 

ความลา้หลงัของกฎหมาย ทีบ่งัคบัใช้ ในปจัจบุนั อนัสบืเน่ืองมาจากกฎหมายของประเทศไทย     

ทีใ่ชใ้นปจัจบุนัหลายฉบบัเป็นกฎหมาย ซึง่ถูกบญัญัติขึน้มาก่อนมพีชืดดัแปลงพนัธุกรรม  เช่น 

พระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 และพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื  พ.ศ. 2518 เป็นตน้ และการนํา

กฎหมายทีม่สีภาพไมส่อดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั มาใชบ้งัคบั  ซึง่ผูศ้กึษาจะได้ทาํการวเิคราะห์  

ในลาํดบัถดัไป เพื่อใหท้ราบว่ากฎหมายทีจ่ะนํามาใช้ บงัคบันัน้มปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิผล

ทางกฎหมายไดห้รอืไม ่หรอืมคีวามขดัแยง้กนัมากน้อยเพยีงใด รวมไปถงึศกึษาเพื่อหาแนวทาง  

และมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมสาํหรบัการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมต่อไป  

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

                 

          1.2.1 เพื่อศึกษาถงึสภาพปญัหา เกีย่วกบั ความปลอดภยัทางชวีภาพ ของพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยในปจัจบุนั 

          1.2.2 เพื่อศกึษาถงึมาตรการ การ ควบคุม ทางกฎหมาย เกีย่วกบั ความปลอดภยั         

ทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ       

          1.2.3 เพื่อศกึษาถงึความเหมาะสมของ รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ

เน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม พ .ศ. .... ทีจ่ะนําไปใชค้วบคุม เพื่อความปลอดภยั        

ทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม             

               

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

          1.3.1 ศกึษามาตรการทางกฎหมายต่างๆ   ที่เกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ       

ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ  

          1.3.2 ศกึษาสภาพปญัหาทีเ่กดิจากการ บงัคบัใช้ กฎหมายเกีย่วกบั ความปลอดภยั      

ทางชวีภาพ ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ต่างๆ  ของไทย   รวมทัง้  ร่างพระราชบญัญตัิ            

ความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม พ.ศ. .... 
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1.4 วิธีการศึกษา 

 

          ใชว้ธิกีารศกึษาแบบคน้ควา้เอกสาร    โดยทาํการศกึษาคน้ควา้จากตํารา ทางกฎหมาย

พระราชบญัญตัต่ิางๆ   บทความ   วารสาร   และเอกสารทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒ ิ  รวมถงึ  

ขอ้มลูจากทางเวบ็ไซตต่์างๆ  บนอนิเตอรเ์น็ต  อนัเกีย่วกบัมาตรการการควบคุมดแูลและป้องกนั

ทางกฎหมายของไทยทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

          1.5.1 ทาํใหท้ราบถงึ สภาพปญัหาเกีย่วกบั ความปลอดภยัทางชวีภาพของ พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยในปจัจบุนั   

          1.5.2 ทาํใหท้ราบถงึมาตรการการควบคุมทางกฎหมายเกีย่วกบั ความปลอดภยั        

ทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ       

          1.5.3 ทาํใหท้ราบถงึความเหมาะสมขอ งรา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ

เน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  พ.ศ. ....   ทีจ่ะนําไปใชค้วบคุม เพื่อความปลอดภยั        

ทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 
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บทท่ี 2 

ความรู้เก่ียวกบัพืชแปลงดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

              ในห่วงโซ่อาหารนั ้น พชืมบีทบาทสาํคญัยิง่ ต่อการดาํรงชวีติของมนุษย์ เน่ืองจากพชื

สามารถเปลีย่นพลงังานแสงจากดวงอาทติยเ์ป็นพลงังานเคมี ซึง่สิง่มชีวีติอื่นสามารถนําพลงังาน

เคมเีหล่านัน้ทีไ่ดจ้ากพชืนําไปใชใ้นกระบวนการดาํรงชพี  สาํหรบัมนุษยแ์ลว้พชืเป็นแหล่ง อาหาร

ทางโภชนาการทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์ เน่ืองจากพชืสามารถใหไ้ด้ทัง้โปรตนี 

คารโ์บไฮเดรต  ไขมนั เกลอืแร่ วติามนิและน้ํา  แต่จากการขยายตวัของจาํนวนประชากรโลก      

ทีม่เีพิม่ขึน้ จงึทาํใหน้กัวชิาการทัว่โลกตอ้งเตรยีมตวัเพื่อผลติอาหารใหเ้พยีงพอต่อประชากรโลก

ในอนาคต แต่การเพิม่ผลผลติทางการเกษตรในสภาวะปจัจบุนัทีไ่มส่ามารถขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู

ทางการเกษตรไดเ้หมอืนในอดตี ทาํใหต้อ้งมกีารพฒันาทัง้เทคโนโลยดีา้นเ กษตรกรรมและดา้น

พนัธุพ์ชืควบคู่กนั  การพฒันาพนัธุพ์ชืเป็นกระบวนการทีม่นุษย์ เขา้ไปคดัเลอืกความหลากหลาย

ทางพนัธุกรรมเพื่อใหไ้ดพ้ชืทีม่ลีกัษณะตามทีต่อ้งการ ซึง่กระบวนการพฒันาพนัธุพ์ชืทีม่นุษย์ ได้

ใชม้านานนบัพนัปีนัน้ สามารถสรา้งความหลากหลายของพนัธุพ์ชืเพื่อระบบเกษตรกรรมมาได้

อยา่งดี จนกระทัง่ความหลากหลายของพนัธุพ์ชื  และชนิดของพชืทีม่อียู่ในธรรมชาตเิริม่ลดลง

อยา่งรวดเรว็จากการขยายตวัของสงัคมเมอืงและร ะบบเกษตรอุตสาหกรรม  ซึง่เป็นการผลติ

เชงิเดีย่ว ทาํใหน้กัวทิยาศาสตรช์วีภาพในประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ต่างไดพ้ยายามหาวธิกีารใหม่ๆ  

ทีจ่ะนําไปใชส้รา้งพนัธุพ์ชืใหม่ๆ  ไดต้ามตอ้งการ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งไปพึง่พงิความหลากหลาย

ทางชวีภาพมาก จนเกนิไป  ซึง่วธิกีารที่ ถูกพฒันาขึน้ มาน้ีเป็นสิง่ทีไ่ม่ สามารถ เกดิขึน้ ได้เอง     

ตามธรรมชาตแิละเป็นทีม่าของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  

 

2.1 ความหมายของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

              ก่อนอื่นตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนว่าววิฒันาการของสิง่มชีวีติโดยทัว่ไปเป็นอยา่งไร            

โดยปกตสิิง่มชีวีติจะมเีสน้ ดเีอน็เอ  ซึง่อยูบ่นโครโมโซมในเซลและบนเสน้ ดเีอน็เอจะมยีนี หรอื 

หน่วยพนัธุกรรมอยูจ่าํนวนมาก โดยยนีแต่ละตวัจะทาํหน้าทีเ่ฉพาะและจดัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

ของสิง่มชีวีติชนิดนัน้  เมือ่มกีารสบืพนัธุต์าม วธิีธรรมชาตกิจ็ะมกีารถ่ายทอด ยนีไปสู่สิง่มชีวีติ      

ทีเ่กดิใหม ่และนําเอกลกัษณ์ของพ่อแมไ่ปปรากฏสู่ รุน่ลกู เน่ืองจากยนีทีถู่กถ่ายทอดไปน้ีกย็งั คง

เหมอืนกบัยนีตน้ฉบบัของพ่อและแม ่ซึง่เป็นววิฒันาการของสิง่มชีวีติ
5
 ทัว่ๆ ไป แต่ถา้หากเรานํา

วธิกีารของเทคนิคพนัธุวศิวกรรม มาใช ้โดยการนํายนีของสิง่มชีวีติชนิดหน่ึงไปฝงับนโครโมโซม

ของสิง่มชีวีติอีกชนิดหน่ึง  กจ็ะทาํใหส้ิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการฝงัยนีใหมน้ี่  เป็นสิง่มชีวีติทีม่ ียนีนอก

                                                 
5สุพฒัน์ อรรถธรรม (Copyright 2547). “จเีอม็โอ (GMO)” Internet. www.safetybio.com 6 เมษายน, 2550 
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สายพนัธุ์  และมคีุณลกัษณะตาม ยนีใหมท่ีไ่ดร้บัมานัน้ ทาํใหเ้กดิสิง่มชีวีติสายพนัธุใ์ หม่            

ทีม่ลีกัษณะและคุณสมบตัทิีต่่างจากสายพนัธุด์ ัง้เดมิ 

 

              ดงันัน้  พชืดดัแปลงพนัธุกรรม   จงึหมายถงึพชืทีไ่ด้ รบัการเปลีย่นแปลงลกัษณะ     

ทางพนัธุกรรมดเีอน็เอไปแลว้  เพื่อเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะบางอยา่งของพชื   ซึง่ถอืว่าเป็นการ

เปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ตามธรรมชาติ   แต่เป็นกระบวนการทีม่นุษยพ์ฒันา ขึน้โดยใชเ้ทคนิค

พนัธุวศิวกรรมไปเลอื กยนีทีม่คีุณสมบตัิตามทีต่อ้งการจากสิง่มชีวีติชนิดอื่น   แลว้ทาํการตดัต่อ

และนําไปปลกูฝงัหรอืใส่เขา้ไปในพชืทีจ่ะทาํการตดัต่อพนัธุกรรม  

 

2.2 ลกัษณะเด่นของพืชดดัแปลงพนัธกุรรมในปัจจบุนั  

              

              พชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่ใีนปจัจบุนัน้ี โดยทัว่ไปส่ว นใหญ่แลว้จะมคีุณลกัษณะ  

พเิศษหลกัๆ อยู ่3 ลกัษณะดงัน้ี  

               2.2.1 ตา้นทานแมลงศตัรพูชื  เพื่อใหพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรมมคีวามสามารถในการ

ตา้นทานแมลงศตัรพูชื โดยผูผ้ลติไดฝ้งัยนีของแบคทเีรยีตวัหน่ึงชื่อ  Bacillus thusigniensis (BT) 

ยนีชนิดน้ีจะทาํใหพ้ชืดดัแ ปลงพนัธุกรรมสรา้งสารพษิ  (Toxin) ขึน้เองตามธรรมชาติ  ทาํใหแ้มลง

ศตัรพูชืไมไ่ปรบกวนหรอืรบกวนน้อยลง  

               2.2.2 ตา้นทานไวรสั   เพื่อใหพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรมมคีวามสามารถในการตา้นทาน 

โรคบางชนิดทีเ่กดิจากไวรสั  โดยผูผ้ลติไดท้าํการฝงัยนีของไวรสับางชนิดไวใ้นพื ช แลว้ทาํใหพ้ชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมมคีวามสามารถตา้นทานโรค ทาํใหเ้กษตรกรลดการใชย้าปราบศตัรพูชืลงได ้ 

               2.2.3 ทนทานต่อการใชส้ารเคมทีาํลายวชัพชื ในกรณน้ีีผูผ้ลติไดฝ้งัยนีของแบคทเีรยี    

บางชนิดเขา้ไปในพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ทาํใหเ้มือ่ เวลาเกษตรกรใชส้ารเคมทีาํ ลายวชัพชืแลว้ 

สารเคมดีงักล่าวไมไ่ปมผีลกระทบต่อพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 
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2.3 วตัถปุระสงคข์องการผลิตพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

             2.3.1 เพื่อเพิม่แหล่งอาหารทีม่คีุณภาพและ ผลผลติทางดา้นการเกษตรให้ เพยีงพอ  

ต่อการบรโิภคของประชากรโลก เน่ืองจากประชากรโลกมอีตัราการบรโิภคเพิม่มากขึน้ ในขณะที่

ผลผลติทางการเกษตรกลบัไมไ่ดเ้พิม่ตามไปดว้ย ทัง้น้ี  เป็นผลมาจากอตัราการเกดิของมนุษย์   

ทีเ่พิม่ขึน้และการใชพ้ืน้ทีท่างการเกษตรเป็นทีอ่ยูอ่าศยัทาํใหป้รมิาณพืน้ทีเ่พาะปลกูลดลง ดงันัน้ 

จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งหาพนัธุพ์ชืหรอืเมลด็พนัธุ์ ทีม่คีุณลกัษณะในการเพิม่คุณภาพและผลผลติ  เช่น 

มะเขอืเทศทีเ่กบ็รกัษาไดน้าน หลงัการเกบ็เกีย่ว  หรอืขา้วทีม่วีติามนิเอสงูเป็นพเิศษ (Golden 

rice)
6
 

             2.3.2 เพื่อใหพ้นัธุพ์ชืมคีุณลกัษณะพเิศษสามารถทนทานต่อสภาพแวดลอ้มที่ มกีาร

เปลีย่นแปลงของธรรมชาตไิด ้เช่ น ทนต่อความแหง้แลง้ ทนต่อน้ําทีท่่วมขงั แต่ในขณะเดยีวกนั  

กย็งัใหผ้ลผลติทีด่แีละมคีุณภาพ 

             2.3.3 เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

ยาฆา่แมลง  หรอืยาปราบวชัพชื ซึง่เป็นการ ช่วยทาํใหไ้มเ่กดิสารเคมตีกคา้งในสภาพแวดลอ้ม  

เน่ืองจากพชืดดัแปลงพนัธุกรรมมสีารทีเ่ป็นพษิต่อแมลงศตัรพูชื  ทาํใหแ้มลงศตัรพูชืตาย  อกีทัง้

เป็นการช่วยลดการใชย้าฆา่แมลงหรอืยาปราบวชัพชืไดอ้กีทางหน่ึง 

             2.3.4 เพื่อลดตน้ทุนการผลติโดยไมต่อ้งใชปุ้๋ ยไนโตรเจนกบัพื ช เพราะพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมมคีวามสามารถในก ารตรงึไนโตรเจนจากอากาศไดเ้อง ทาํใหล้ดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยและ

เป็นการทาํใหพ้ชืชนิดนัน้ไมม่สีารตกคา้งจากปุ๋ ยไนโตรเจน  

             2.3.5 เพื่อใหผ้ลผลติมคีุณภาพสามารถนําไปแขง่ขนัทางตลาดทางการคา้ระหว่าง

ประเทศได้ เช่น ทาํใหผ้ลดกมผีลขนาดใหญ่ มปีรมิาณน้ําหนกัมาก กลิน่และรส ดน่ีารบัประทาน 

หรอืมวีติามนิและแรธ่าตุเพิม่ขึน้ เป็นตน้     

             2.3.6 เพื่อความกา้วหน้าดา้นความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละทางพนัธุวศิวกรรมเกีย่วกบั

เทคนิคการตดัต่อยนี และการดดัแปลงสารพนัธุกรรม   ซึง่เป็นการก่อใหเ้กดิการพฒันาสายพนัธุ์

ใหม่ๆ  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.goldenrice.org/ 
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2.4 ข้อดีและข้อเสียของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม
7
 

 

             2.4.1 ข้อดีของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

             พชืดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นผลผลติ ทีเ่กดิ จากความเจรญิกา้วหน้าของวทิยาการ

ทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและชวีวทิยาระดบัโมเลกุล (molecularbiology) โดยเฉพาะ อยา่งยิง่

ทางดา้นพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ ทีไ่ดพ้ฒันาอยา่งรวดเรว็ สิง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหน้กัวทิยาศา สตร์

และสถาบนัวจิยัทัว่โลกทุ่มเท ทัง้พลงัความคดิและ เงนิทุนวจิยัจาํนวนมหาศาลเพื่อศาสตรน้ี์ กค็อื

ความมุง่หมายทีจ่ะพฒันายกระดบั คุณภาพชวีติของประชากรโลก ทัง้ทางดา้นโภชนาการ 

การแพทยแ์ละการสาธาร ณสุข ความสาํเรจ็แห่งการพฒันาศาสตรด์งักล่าว น้ี ไดป้รากฏออกมา 

ในรปูธรรมคอืการยกระดบัคุณภาพอาหาร ยา  และเทคโนโลย ีทางการแพทย ์ดงัทีเ่ราไดร้บั

ผลประโยชน์อยูทุ่กวนัน้ี และใน ภาวะทีจ่าํนวนประชากรโลกเพิม่ขึน้ เรือ่ยๆ แต่พืน้ทีก่ารผลติ

ลดลง พนัธุวศิวกรรมซึง่ เป็นเทคโนโลยีทีด่ทีีสุ่ดวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนอาหาร

และยาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ และเน่ืองจาก ความมีประสทิธภิาพของพนัธุกรรม   

เป็นทีย่อมรบัว่าสามารถช่วยเพิม่ผลผลติทีส่งูขึน้มากกว่าการผลติในรปูแบบดัง้เดมิ  ดงัตวัอยา่ง 

ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืการเกษตรในสหรฐั อเมรกิา  และการทีพ่นัธุวศิวกรรมสามารถยกระดบั คุณภาพ

ชวีติได ้จงึมกีารกล่าวกนัว่าพนัธุวศิวกรรมคอืการปฏวิตัคิร ัง้ใหญ่ในดา้นการเกษตร และ  

การแพทยห์รอืทีเ่รยีกว่า Genomic Revolution  

 

               พชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัการพฒันาจนเสรจ็สมบรูณ์แลว้ สามารถนําไป ใช้

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ไดใ้นหลายดา้น เช่น  

                ก) ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

                         1) ทาํใหเ้กดิธญัพชื ผกัหรอืผลไมท้ีม่คีุณ ลกัษณะเพิม่ขึน้ในทางโภชน าการ 

เช่น สม้หรอืมะนาวทีม่วีติามนิซเีพิม่มากขึน้  หรอืผลของผลไมท้ีม่ขีนาดของผลใหญ่ขึน้กว่ าเดมิ 

และใหผ้ลผลติมากกว่าเดมิ ลกัษณะเหล่าน้ีเรยีกว่าเป็น quality traits 

                         2) ทาํใหเ้กดิพนัธุพ์ชืใหม่ๆ  ทีม่คีุณค่าในเชงิพา ณิชย ์เช่น ทาํใหเ้กดิดอกไม ้

พชื หรอืไมป้ระดบัสายพนัธุใ์หม่ๆ  ทีม่รีปูรา่งแปลกกว่าเดมิ หรอืมขีนาดใหญ่กว่าเดมิ หรอืสี สนั

แปลกๆ หรอืมคีวามคงทนกว่าเดมิ ซึง่ถอืว่าเป็น quality traits เช่นกนั 

 

 

                                 
                                                 
7 มลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย. (2543). GMOs มหศัจรรยห์รอืมหนัตภยัของสหสัวรรษ.           

  กรงุเทพ:สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต.ิ 24-41 
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                ข) ประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม 

                         1) ประโยชน์ทางออ้มทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม คอืเมือ่พนัธุ์พชืมคีุณสมบตัสิามารถ

ป้องกนัศตัรูพชืไดเ้อง อตัราการใชส้ารเคมเีพื่อปราบศตัรพูชืกจ็ะลดน้อยลงจนถงึไมต่อ้งใชก้ไ็ด ้

ทาํใหม้กีารลดมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ารเคมปีราบศตัรพูชื และ ยงัเป็นการ

ช่วยลดอนัตรายทีม่ต่ีอตวัเกษตรกรทีเ่กดิจากการใชส้ารเคมเีหล่านัน้ในปรมิาณมาก                                                                                              

                         2) หากยอมรบัว่าการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและการคดัเลอืกพนัธุพ์ชืเป็นการช่วย

เพิม่ความหลากหลายของสายพนัธุใ์หม้ากขึน้แลว้ การพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรมกย็อ่มมผีล

ทาํให้เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพไดเ้ช่นเดยีวกนั เน่ืองจาก ยนีทีม่คีุณสมบตัเิด่นไดร้บัการ

คดัเลอืกใหม้โีอกาสแสดงออกไดใ้นสิง่มชีวีติหลากหลายสายพนัธุม์ากขึน้ 

 

             2.4.2 ข้อเสียของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

             เทคโนโลยทุีกชนิดเมือ่มขีอ้ดกีย็อ่มมขีอ้เสยี    ในกรณขีองพชืดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้     

กเ็ช่นกนั    ซึง่ขอ้เสยีกค็อืมคีวามเสีย่งและความซบัซอ้นในการบรหิารจดัการเพื่อใหม้คีวาม

ปลอดภยัและใหเ้กดิประโยชน์มากกว่าโทษ ตวัอยา่งเช่น  

 

                    ก) ความเสีย่งต่อผูบ้รโิภค 

                             1) ความกงัวลในเรือ่งของ การเป็นพาหะของสารพษิ   เช่น  ความกงัวล

ทีว่่าดเีอน็เอจากไวรสัทีใ่ชใ้นการทาํพชืดดัแปลงพนัธุกรรมอาจเป็นอนัตรายได้  เช่น  การทดลอง

ของ  Dr.Pusztai  ทีท่ดลองใหห้นูกนิมนัฝรัง่ดบิทีม่ ี   lectin  และพบว่าหนูมภีมูคิุม้กนัลดลงและ      

มอีาการบวมผดิปกตขิองลาํไส ้ ซึง่งานทดลองชิน้น้ีไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์อยา่งสงู  โดยเฉพาะ

กลุ่มนกัวทิยาศาสตรส์่วนใหญ่   มคีวามเหน็ว่าการออกแบบการทดลองและวธิกีารทดลอง ครัง้น้ี

บกพรอ่งไมไ่ดม้าตรฐานตามหลกัการวทิยาศาสตร์     ในขณะน้ีเชื่อว่ากําลงัมคีวามพยายาม       

ทีจ่ะดาํเนินการทดลองทีม่คีวามรดักุมมากขึน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถ

สรปุไดว้่าผลทีป่รากฏนัน้ มาจากการดดัแปลงพนัธุกรรมหรอือาจเป็นเพราะมาจากสาเหตุอื่น 

                             2) ความกงัวลต่อการเกดิสารภมูแิพ ้ (allergen) ซึง่อาจไดม้าจากแหล่ง

เดมิของยนีทีนํ่ามาใช้ผลติพชืดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้ ตวัอยา่งทีเ่คยมอียา่งเช่น  การใช้ยนีจากถัว่

บราซลิ (Brazil  nut) มาผลติพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อเพิม่คุณค่า ทางโปรตนีในถัว่เหลอืง 

ปรากฏว่ามผีูบ้รโิภคกลุ่มหน่ึงทีเ่กดิอาการแพ ้ซึง่เป็นผลมาจากการไดร้บัโปรตนีทีเ่ป็นสารภมูแิ พ้

จากถัว่สายพนัธุน้ี์  จงึไดม้ีคาํสัง่ ระงบัการพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ชนิดน้ีไป  และหา้มมใิห้

หน่วยงานของรฐัจาํหน่ายถัว่เหลืองสายพนัธุน้ี์ อยา่งไรกต็ามพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่จีาํหน่า ย

อยูท่ ัว่ไปในโลกในขณะน้ีส่วนใหญ่ เช่น ถัว่เหลอืง ขา้วโพดและฝ้ายลว้นไดร้บัการประเมนิแลว้ว่า 

มอีตัราความเสีย่งทีไ่มแ่ตกต่างไปจากถัว่เหลอืง ขา้วโพดและฝ้ายทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ
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                  ข) ความเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้ม  

                           1) มคีวามกงัวลว่าสารพษิบางชนิดทีใ่ชป้ราบแมลงศตัรพูชื เช่น สารพษิ

จากแบคทเีรยีทีม่อียูใ่นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมบางชนิด อาจจะมผีลกระทบต่อแมลงที่ มปีระโยชน์

ชนิดอื่นๆ ทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิตวัอยา่งเช่น ผลการทดลองของ Losey แห่งมหาวทิยาลยั Cornell  

ทีก่ล่าวถงึการศกึษาทดลองวจิยัผลกระทบของสารฆา่แมลงของเชือ้ Bacillus thuringiensis (บที)ี 

ในข้าวโพดดดัแปลงพนัธุกร รมทีม่ต่ีอผเีสือ้ Monarch ซึง่การทดลองน้ีทาํในหอ้งทดลองภายใต้

สภาพเงือ่นไขทีบ่บีเคน้และไดร้ายงานผลในขัน้ตน้เท่านัน้ จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารทดลอง

ภาคสนามเพื่อใหท้ราบผลทีม่นียัสาํคญัก่อนทีจ่ะมกีารสรปุผลและนําไปขยายความต่อไป 

                           2) ความกงัวลต่อการถ่ายเทยนีออกสู่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ทาํใหเ้กดิผลกระทบ

บางอยา่งต่อความหลากหลายทางชวีภาพ เน่ืองจากมสีายพนัธุใ์หมท่ีเ่หนือกว่าสายพนัธุด์ ัง้เดมิ

ในธรรมชาต ิหรอืมลีกัษณะบางอยา่งถูกถ่ายทอดไปยงัสายพนัธุท์ี่ ไมพ่งึประสงค์  หรอืแมก้ระทัง่

การทาํใหเ้กดิ การดือ้และต่อตา้นต่อสารปราบวชัพชื เช่นทีก่ล่าวกนัว่าทาํใหเ้กดิ super weed 

เป็นตน้ แต่จนถงึในขณะน้ียงัไมม่ขีอ้ยนืยนัทีแ่น่ชดัสาํหรบัเรือ่งน้ี 

 

ตามทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ขา้งตน้  จะเหน็ไดว้่าพชืดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้  มปีจัจยัที่สามารถ

ส่งผลกระทบต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้มไดท้ัง้ใ นแงบ่วกและแงล่บ ดงันัน้ ในการทีจ่ะนําพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมมาใช้  ควรจะตอ้งมมีาตรการในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อให้ มี

ความปลอดภั ยต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม มากทีสุ่ด ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดแีลว้ว่าในปจัจบุนั

ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมาย หรอืมาตรการใด สาํหรบัเรือ่ง น้ีโดยเฉพาะ จงึจาํเป็นตอ้งหยบิยก

กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัมาปรบัใชเ้พื่อควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม และข ณะเดยีวกนั

กต็อ้งเรง่ออกกฎหมายทีใ่ชค้วบคุมสาํหรบัเรือ่งน้ีเป็นการเฉพาะโดยเรว็ทีสุ่ด ซึง่ ผูศ้กึษาจะกล่าว

ในบทถดัไป  
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บทท่ี 3 

กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

             จากความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรท์าํใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ สมยัใหม่  

และนําไปสู่การเกดิพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  ซึง่เป็นวธิกีารเขา้แทรกแซงธรรมชาติ  ยงัผลใหพ้ชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างจากพชืปกตโิดยทั ่ วไป เช่น มคีวามสามารถตา้นทาน

แมลง ยาปราบแมลงและศตัรพูชื หรอืทาํใหผ้ลผลติสามารถเกบ็รกัษาไดย้าวนานมากขึน้ เป็นตน้ 

จากสาเหตุดงักล่าวจงึทาํใหบ้รรดาประเทศเกษตรกรรมต่างๆ มคีวามสนใจและมคีวามตอ้งการ

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อนําไปเพาะปลกูในประเทศของตน ซึง่ ในแต่ละปีปรมิาณการเพาะปลกู

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมมอีตัรา ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัไม่ มใีครรบัประกนั ไดว้่า

พชืดดัแปลงพนั ธุกรรมมคีวามปลอดภยัหรอืส่งกระทบ ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สตัว ์หรอื

สิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง และมผีูค้นจาํนวนไมน้่อยทีม่คีวามรูส้กึถงึความไมป่ลอดภยัต่ อพชืดดัแปลง

พนัธุกรรม ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึทาํใหใ้นหลายๆ ประเทศพยายามหาแนวทางและมาตรการในการ

ควบคุมดูแลป้องกนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อใหเ้กดิผลกระทบต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม

น้อยทีสุ่ด ซึง่รวมถงึประเทศไทยดว้ย โดยการศกึษาในบทน้ี ผูศ้กึษาจะศกึษาถงึหลกัเกณฑข์อ ง

กฎหมายทีนํ่ามาใชค้วบคุมดแูลและป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมของประเทศบราซลิและประเทศไทย เพื่อใหท้ราบว่าในปจัจบุนัมี มาตรการหรอื

กฎหมายอะไรทีนํ่าไปบงัคบัใชเ้กีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

3.1 กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม                  

ของประเทศบราซิล  

              ประเทศบราซลิซึง่เป็นประเทศทีม่กีารทาํการเกษตรขนาดใหญ่ประเทศหน่ึง และไดม้ี

การนําเอาเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมม่าใชใ้นการพฒันาทางดา้นเกษตรเป็นอยา่งมากเพื่อใหไ้ด้

ผลผลติทางการเกษตร มคีุณภาพและมจีาํนวนมาก ซึง่ภาพรวมของประเทศบราซลิเกีย่วกบัพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้ ในสงัคมของประเทศบราซลิต่างกต่็อสูถ้กเถยีงกนัในเรือ่งน้ีเป็นอยา่งมาก

ทัง้ในระดบัรฐั ประชาชน และองคก์รต่างๆ ว่าพชืดดัแปลงพนัธุก รรมมคีวามปลอดภยัมากน้อย

เพยีงใด จนกระทัง่ในปี ค .ศ. 2004 ประเทศบราซลิประสบความสาํเร็ จในการปลกูพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมในเชงิพาณชิย ์ซึง่ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรม และสามารถส่งออกถัว่เหลอืง

ดดัแปลงพนัธุกรรมไดม้ากจนเป็นอนัดบัทีส่องของโลก
8
 สิง่ทีน่่าสนใจของประเทศบราซลิ

เกีย่วกบั            พชืดดัแปลงพนัธุกรรม กค็อืการตดัสนิใจนําเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมม่า

                                                 
8 เจษฎา เด่นดวงบรพินัธ.์ “ความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธกุรรม : ขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร”์ Internet. 

  knowledge.biotec.or.th/doc_upload/2006912164541.doc 7 เมษายน, 2550. 
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พฒันา เพื่อใชใ้นการเพิม่คุณภาพและผลผลติทางการเกษตร โดยไมต่อ้งการทีจ่ะทาํลายพืน้ทีป่า่

ทีม่อียูเ่ดมิ  เพยีงเพื่อนําพืน้ทีเ่หล่านัน้มาใชใ้นการเพาะปลกูและพฒันาทางการเกษตร แต่เพื่อ

ตอ้งการอนุรกัษ์และรกัษาพืน้ทีป่า่และทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่หแ้ก่คนรุน่หลงัต่อไป จงึมขีอ้ที่

น่าสนใจว่าประเทศบราซลิใชม้าตรการหรอืหลกัเกณฑอ์ะไร ในการควบคุมดแูลและป้องกนั

เกีย่วกบัการปลดปล่อยพชืดดัแปลงพนัธุกรรมออกสู่สิง่แวดลอ้ม และ มาตรการ เกีย่วกบัการ

ควบคุมดแูลและป้องกนั   พชืดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่ผูศ้กึษาจะกล่าวในขอ้หวัถดัไป 

        3.1.1 มาตรการควบคมุการปลดปล่อยพืชดดัแปลงพนัธกุรรมออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

 

รฐับาลบราซลิไดจ้ดัทาํและผ่านรา่งกฎหมายเกี่ ยวกบัความปลอดภยัทางชวีภาพในปี  

ค.ศ. 1995 เพื่อควบคุมกระบวนการ การใชเ้ทคนิคพนัธุวศิวกรรมและการปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลง พนัธุกรรมออกสู่สิง่แวดลอ้ม โดยกฎ หมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดใหม้กีารจดัตัง้สถาบนั        

ทีม่ชีื่อว่า CTNbio (Comissão Técnica National de Biosseguranç) ขึน้จากความรว่มมอืของ

ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนเมือ่วนัที ่ 20 ธนัวาคม ค .ศ. 1995 โดยมคีณะผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะ คอย

ทาํหน้าที่ เป็นตวัแทนในการพจิารณาควบคุมกระบวนการทดลอง การจดทะเบยีน การใชง้าน 

การขนส่ง การเกบ็รกัษา และการกําจดัขยะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ ของสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม
9
 โดยไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายขอ้ตกลงรว่มภายในประเทศ (national consensus) 

ขึน้ ซึง่นโยบาย ดงักล่าว น้ีไดก้ําหนดใหม้กีารอนุญาตใหท้าํการวจิยัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

ภายใตก้ารควบคุมดแูลอยา่งเขม้งวดรวมไปถงึการจาํหน่ายผลติภณัฑท์ีม่กีารปะปนของสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมได ้เพยีงแต่ยงัยบัยัง้ไมใ่หม้กีารผลติพชืไรด่ดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อการคา้ 

 

  ในระหว่างปี ค.ศ. 1997 ถงึ ปี 2001 สถาบนั CTNbio ไดด้าํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ

สามารถดาํเนินการออกใบอนุญาตใหม้โีครงการวจิยัทดลองเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม      

ถงึ 942 โครงการวจิยั อนัประกอบไปดว้ยการดดัแปลงพนัธุกรรมของขา้วโพด (761 โครงการ )         

ฝ้าย (88 โครงการ ) ถัว่เหลอืง (65 โครงการ ) ออ้ย (18 โครงการ) และพชืไรอ่ื่นๆ เช่น ขา้ว มนั

ฝรัง่ มะละกอ ใบยาสบู และยคูาลปิตสั
10

 อกีทัง้รฐับาลประเทศบราซลิไดใ้หค้วามรว่มมอืในการ

สนบัสนุนใหม้กีารทดลองและวจิยัสรา้งพชืดดัแปลงพนัธุกรรม โดยมกีารยงัยบัยัง้ไมใ่หม้กีาร

ทดลองเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกร รมเพื่อการคา้  และสถาบนั  CTNbio  ไดด้าํเนินการจดัหา

พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัอุตสาหกรรมการเพาะปลกูพชืดดัแปลงพนัธุกรรม โดยเฉพาะ เพื่อการ

                                                 
9 Jepson, W.E. (2002) Globalization and Brazilian biosafety: the politics of scale over biotechnology governance. Political   

  Geography 21:905–925. 

  10 CTNBio. (2001). Approved GM crops experiments. (http://www.ctnbio.gov.br). Dale, P. J. (2002). The environmental impact of      

     genetically modified (GM) crops: a review. Journal of Agricultural Science 138:254-248. 

http://www.ctnbio.gov.br/
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พฒันาทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ   และยงัได้อนุญาตใหม้กีารวจิยัทดลองรว่มกนัระหว่างบรษิทั

ขา้มชาต ิอยา่งบรษิทัมอนซานโตก้บัโครงการวจิ ั ยอื่นๆ    เกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของ

นกัวจิยัภายในประเทศอกีดว้ย
11

  

 

          3.1.2 มาตรการควบคมุพืชดดัแปลงพนัธกุรรมท่ีสร้างโปรตีนกาํจดัฆ่าแมลง 

  

นอกจากความพยายามในการ ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาโดยภาพรวมของการปลดปล่อยพชืไร่

ดดัแปลงพนัธุกรรมออกสู่สิง่แวดลอ้มแลว้ ประเทศบราซลิยงัได้พยายามทีจ่ะแกไ้ขปญัหาจาํเพาะ

ในส่วนของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมโดยเฉพาะอกีประการหน่ึง อาทิเช่น ปญัหาจากพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีส่รา้งโปรตนีกําจดัฆา่แมลงจากยนีของแบคทเีรยีบทีี   (Bacillus thuringiensis)  หรอื 

ทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติอื่น ซึง่ในกรณน้ีีประเทศบราซลิไดม้กีารนําเอากฎหมายว่าดว้ยเรือ่งยาฆา่แมลง

เขา้มามบีทบาทในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมประเภทน้ีอกีชัน้หน่ึง โดยทีจ่ะตอ้งพจิารณา

ภายใตก้ฎหมายจาํเพาะทีว่่าดว้ยสารหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชก้ระบวนการทา งเคม ีฟิสกิส ์และ /หรอื

ชวีวทิยา เพื่อนําไปใชใ้นการผลติ การเกบ็รกัษา และกระบวนการผลติผลติภณัฑท์างการเกษตร  

 

จะเหน็ไดว้่าตามกฎหมายเหล่าน้ี มองว่าการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงพชืหรอืองคป์ระกอบ

ของพชื (fauna composition) เพื่อป้องกนัแมลงศตัรพูชืนัน้ อาจถอื ว่าเป็นผลติภณัฑท์ี่ อาจจะ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายได้
12

  ในกรณน้ีีอํานาจในการพจิารณางานทดลองวิ จยัทัง้ในหอ้งปฏบิตักิาร 

โรงเรอืนเพาะชาํ   และภาคสนามจะอยูภ่ายใตค้วามเหน็ชอบจากหน่วยงานต่างๆ   ไดแ้ก่  SDA 

(Plant Protection Secretariat - Ministry of Agriculture), IBAMA (Brazilian Institute of 

Environment - Ministry of Environment) และ ANVISA (The National Agency for Health 

and Surveillance - Ministry of Health) ตวัอยา่งเช่น ถา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลผลติของ

พชืดดัแปลงพนัธุกรรม ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน จะเขา้สู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย ์พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติผลของพชืเหล่านัน้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของมาตรกา รความปลอดภยั

ของอาหารจากกระทรวงสาธารณสุขเสยีก่อน
13

 

 

  สิง่ทีส่าํคญัอื่นๆ สาํหรบัการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศบราซลิ ไดแ้ก่  

ระบบการควบคุมเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีจ่ะตอ้งมกีารผ่านการตรวจสอบอยา่งละเอยีด    

ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัรฐั บรษิทัใดทีจ่ะจ ดทะเบยีนทาํการวจิยั หรอืส่งออกพชืดดัแปลง
                                                 
11 Jepson, W.E. (2002) Globalization and Brazilian biosafety: the politics of scale over biotechnology governance. Political      

   Geography 21:905–925. 
12 Fontes, E. M. G. (2003). Legal and regulatory concerns about transgenic plants in Brazil. Journal of Invertebrate Pathology   

   83:100–103. 
13 อา้งแลว้โปรดดู 8 
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พนัธุกรรมจะตอ้งผ่านการตรวจสอบอยา่งละเอยีดจากสามกระทรวงหลกัคอื กระทรวงการเกษตร 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้รอบของกฎหมายเกีย่วกบั ทางดา้น

ความปลอดภยัทางชวีภาพ
14

 ตวัอยา่งความเขม้งวดของการตรวจสอบเกีย่วกบัคว ามปลอดภยั

ทางชวีภาพของบราซลิ ไดแ้ก่ กรณขีองการเริม่ทดลองเพาะปลกูพชืดดัแปลงพนัธุกรรมสายพนัธุ์

ต่างๆ ของฝ้าย ขา้วโพด ออ้ย และถัว่เหลอืงบทีี  ในช่วงปี ค .ศ. 1997 ซึง่ถงึแม้จะมกีารอนุญาต

และไดร้บัการรบัรองใหม้กีารทดลอง และวจิยัทัง้ในหอ้งปฏบิตักิารและภาคสนามจาก CTNBio 

แลว้กต็าม แต่เน่ืองจากพบว่าการทดลองวจิยัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เหล่าน้ี ไมม่กีารจดทะเบยีน

พเิศษชัว่คราว RET (Special Temporary Registration)
15

 ซึง่เป็นการรบัรองจากทัง้  SDA, 

IBAMA และ ANVISA ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน ดงันัน้ ในปี ค .ศ. 2000 จงึมคีาํสัง่จากศาลประเทศ

บราซลิ ซึง่ไดต้ดัสนิใหย้กเลกิการทดลองพชืดดัแปลงพนัธุกรรมดงักล่าวจนกว่าจะไดร้บั RET 

เสยีก่อน 

 

  อยา่งไรกต็าม แนวทางในการแกไ้ขปญัหาประเดน็พชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่ยีนีตา้น

แมลงของประเทศบราซลิน้ี อยูท่ีก่ารพฒันา และปรบัปรงุกฎระเบยีบจาํเพาะว่าดว้ยเรือ่ง ของ

ความปลอดภยัท างชวีภาพของพชืบทีี  โดยทีแ่นวทางในปจัจบุนัไดก้ําหนดใหก้ารวจิยัหรอื      

การพฒันาใด ๆ เกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่ยีนีตา้นแมลง จะตอ้งผ่านการรบัรองจาก     

กฎขอ้บงัคบัอยา่งน้อย 3 ประการดว้ยกนั กล่าวคอื จากทัง้กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งความปลอดภยั

ทางชวีภาพ กฎหมายเรือ่ งยาฆา่แมลง และจากขอ้มตทิี ่ 305 ของ CONAMA (the National 

Environmental Council) ว่าดว้ยกรรมวธิใีนการสงัเกตการณ์เกีย่วกบัผลกระทบของสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม
16

  

 

  ในปจัจบุนัน้ี การพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรมสายพนัธุใ์หมใ่นประเทศบราซลินัน้ 

จะตอ้งมคีวามรว่มมอืกนัของภาคเอกชนและภาครฐั เช่น ในกรณขีองการพฒันาถัว่เหลอืง

ดดัแปลงพนัธุกรรมกบับรษิทัมอนซานโตข้องประเทศสหรฐัอเมรกิา รฐับาลบราซลิไดด้าํเนินการ

ใหอ้งคก์ร EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) รว่มมอืกบับรษิทั

มอนซานโต้  ในการทาํโครงกา รวจิยัประยกุตเ์พื่อสรา้งเทคโนโลยใีหมใ่นการพฒันาถัว่เหลอืง

ดดัแปลงพนัธุกรรม โดยอยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชืและสทิธบิตัรอุตสาหกรรม (Cultivar 

Protection และ Industrial Patent Law) และใบอนุญาตของ  EMBRAPA ซึง่ทาํใหเ้กษตรกรของ

ประเทศบราซลิมสีทิธทิีจ่ะเกบ็เมลด็ พนัธุถ์ ัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรมไวส้าํหรบัปลกูในฤดกูาล
                                                 
14 Varella, M. D., Fontes, E., and Rocha, F. G. (1999). Biossegurança e Biodiversidade: contexto científico e regulamentar. Belo  

   Horizonte: Del Rey. 
15 http://www.gmo-guidelines.info/public/regions/download/Fontes03.pdf 
16 Fontes, E. M. G. (2003). Legal and regulatory concerns about transgenic plants in Brazil. Journal of Invertebrate Pathology      

   83:100–103. 
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ต่อไปได ้และเป็นการช่วยยบัยัง้ไมใ่หบ้รษิทัมอนซานโตนํ้าเทคโนโลยกีารสรา้งขอ้จาํกดัทางการ

ใชพ้นัธุกรรม หรอื GURT (Genetic Use Restriction Technology) มาใชไ้ด้
17

 ซึง่ดว้ยขอ้

กฎหมายฉบบัน้ี  จงึทาํใหส้ามารถช่วยลดค่าใ ชจ้า่ยทีถู่กบงัคบัใหจ้า่ยจากการนําเอาสทิธบิตัร    

มาเป็นตวักลไกเพื่อควบคุมการใชป้ระโยชน์ทางพนัธุกรรม
18

 

  

   ดงันัน้ มาตรการในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศบราซลิพอสรปุได้  

เป็นสองกรณ ีดงัน้ี  

 

   กรณแีรกเป็นการควบคุมในลกัษณะโดยรวมอนัเกีย่วกบัการปลดปล่อย พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมออกสู่สิง่แวดลอ้ม โดยการจดัตัง้สถาบนั CTNbio ขึน้มา และใหม้หีน้าทีใ่นการควบคุม

กระบวนการการทดลอง การจดทะเบยีน การใชง้าน การขนส่ง การเกบ็รกัษา และการกําจดัขยะ     

หรอืซากทีเ่กดิจากกระบวนการผลติพชืดดัแปลงพนัธุกรรมและสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกร รมอื่น   

ซึง่การควบคุมน้ีเป็นการควบคุมเฉพาะเพื่อการทดลองวจิยัเท่านัน้  

 

   กรณทีีส่องเป็นการควบคุมในลกัษณะจาํเพาะอนัเกีย่วกบัพชืทีถู่กดดัแปลงพนัธุกรรม   

โดยมกีารนํากฎหมายจาํเพาะเขา้มาควบคุมพชืทีถู่กดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นกรณีๆ  ไป ซึง่เป็น

การแกป้ญัหาจาํเพาะ เช่น ก ารควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีส่รา้งโปรตนีกําจดัฆา่แมลง   

โดยการนํากฎหมายว่าดว้ยเรือ่งยาฆา่แมลงเขา้มาควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีส่รา้งโปรตนี

จาํกดัแมลงอกีชัน้หน่ึง    และหากตอ้งการนํามาทดลองวจิยัไมว่่าในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร   หรอื

โรงเรอืนเพาะชาํ หรอืภาคสนาม การทดลอง และวจิยันัน้จะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามเหน็ชอบจาก  

สามหน่วยงาน อนัไดแ้ก่  1. SDA (Plant Protection Secretariat - Ministry  of Agriculture)    

2. IBAMA (Brazilian Institute of Environment - Ministry of Environment) และ 3. ANVISA 

(The National Agency for Health and Surveillance - Ministry of Health) และหากบรษิทัใด  

ทีจ่ะจดทะเบยีนโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํการทดลองวจิยั หรอืส่งออกพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

บรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนนัน้จะตอ้งถูกตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากสามกระทรวงหลกั 

ไดแ้ก่ กระทรวงการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง สิง่แวดลอ้ม ภายใตก้รอบของ

กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ 

 

  

                                                 
17 Embrapa. (Copyright 2000). “Technical cooperation contract with Monsanto” Internet.  

   http://www.EMBRAPA.br/novidade/palavra/embmon.htm 1 June, 2007. 
18 Jepson, W.E. (2002) Globalization and Brazilian biosafety: the politics of scale over biotechnology governance. Political      

   Geography 21:905–925. 
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3.2 กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของพืชดดัแปลงพนัธกุรรมของประเทศ 

      ไทย 

             ประเทศไทยถอืว่าเป็นอกีประเทศหน่ึงทีย่งัคงตอ้งอาศยัการเกษตรเป็นพืน้ฐานสาํคญั

ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  โดยประเทศไทยไดม้กีารนําเขา้เมลด็พนัธุพ์ชืและ

พนัธุพ์ชืจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการเพาะปลกูและขยายพนัธุพ์ชื จงึ เป็นผลทาํใหป้ระเทศไทย

ตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  และปจัจบุนักย็งัไมส่ามารถ

หาขอ้สรปุทีแ่น่ชดัไดว้่าพชืดั ดแปลงพนัธุกรรมมปีระโยชน์หรอืโทษมากน้อยเพยีงใด จนกระทัง่  

มขีา่วของการแพรก่ระจายและหลุดรอดของมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมออกไปสู่สิง่แวดลอ้ม
19

 

จนเป็นเหตุให้ รฐับาลตอ้ง มคีาํสัง่ระงบัการทดลองปลกูพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้ในระดบัไรน่า

และการปลกูเพื่อการคา้ ซึง่ในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมาย สาํหรบัทีจ่ะควบคุมในเรือ่งน้ี

โดยเฉพาะ ดว้ยเหตุดงักล่าวประเทศไทยจงึมคีวาม จาํเป็นทีจ่ะตอ้งนํา เอากฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั   

ในปจัจบุนัมาบงัคบัใชเ้ป็นการชัว่คราว  เพื่อ เป็นการ บรรเทาความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่

ประเทศไทย ได้ และในขณะเดยีวกนัจะตอ้งเรง่ดาํ เนินการออกกฎหมายสาํหรบัการควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยเฉพาะ ซึง่กฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศไทยในปจัจบุนัมดีงัน้ี  

 

           3.2.1 พระราชบญัญติักกัพืช พ.ศ. 2507 

 

8           พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีปจัจบุนัไดม้ี แกไ้ขเพิม่เตมิ 8โดยพระราชบญัญตักิกัพชื (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นบทบญัญตัวิ่าดว้ยเรือ่งการป้องกนัและควบคุมการระบาดของ

ศตัรพูชืโดยมมีาตรการเกีย่วกบัการควบคุมและตรวจสอบการนําเขา้และส่งออกซึง่พชื  ในการนํา

กฎหมายฉบบัน้ีไปใชค้วบคุมดแูลและป้องกนัพชืดดัแป ลงพนัธุกรรม จะเป็น ในลกัษณะของการ

ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ในราชกจิจานุเบกษา โดยกําหนดรายชื่อของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม

ใหเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้ม เพื่อเป็นป้องกนัสิง่ตอ้งหา้มนัน้ไมใ่หม้กีารระบาดเขา้มาในราชอาณาจกัร
20

 ได ้

ไมว่่าพชืชนิดนัน้จะเป็นพชืบก  พชืน้ํา หรอืพชืประเภทอื่น ร วมทัง้ส่วนหน่ึงส่วนใดของพชื  เช่น 

ตน้ ตา ตอ แขนง หน่อ กิง่ ใบ ราก เหงา้ หวั ดอก ผล เมลด็ เชือ้  และสปอรข์องเหด็   ไมว่่าทีย่งั

ทาํพนัธุไ์ดห้รอืตายแลว้  และรวมถงึตวัหํ้า  ตวัเบยีน  ตวัไหม  ไขไ่หม  รงัไหม  ผึง้  รงัผึง้   และ          

 

                                                 
19 Biothai (Copyright 2547). “มะละกอจเีอม็โอ : ปญัหาทีย่งัคาราคาซงั” Internet. http://www.biothai.net/news/view.php?id=582  

   18 เมษายน, 2550. 
20 มาตรา 6 พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507  
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จลุนิทรยี์
21

 หากสิง่ทีก่ล่าวมาน้ีขา้งตน้ไดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมกจ็ะถูกควบคุมดว้ยกฎหมาย

ฉบบัน้ี ซึง่พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี มรีายชื่อ

ดงัต่อไปน้ี  

              ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรือ่ง   กําหนดพชืจากแหล่งทีก่ําหนด        

เป็นสิง่ตอ้งหา้ม   ขอ้ยกเวน้  และเงือ่นไขตามพระราชบญัญตักิกัพชื   พ.ศ.  2507  ซึง่มจีาํนวน        

40 ชนิด  

1. ขา้ว Oryza sativa L.  

2. ขา้วโพด Zea mays L.  

3. พชืในสกุลกอซซปิเป่ียม Gossypium spp.  

4. พชืในสกุลลนิัม่ Linum spp.  

5. ถัว่เหลอืง Glycine max L.  

6. พชืในสกุลฮแีลนธสั Helianthus spp.  

7. ผกักาดกา้นขาว Brassica napus L.  

8. มนัฝรัง่ Solanum tuberosum L.  

9. หน่อไมฝ้รัง่ Asparagus officinalis Linn.  

10. แบลคเคอเรน้ Ribes nigrum L.  

11. พชืในสกุลบราสสคิ่า Brassica spp.  

12. แครอท Daucus carota L.  

13. กะหลํ่าดอก Brassica oleracea var.botrytis L.  

14. คื่นช่าย Apium graveolens var. dulce (Mill.) D.C.  

15. แตงกวา Cucumis sativus L.  

16. มะเขอืยาว Solanum melongena L.  

17. พชืในสกุลวติสี Vitis spp.  

18. กวี ีActinidia chinensis Plandon  

19. ผกักาดหอม Lactuca sativa L.  

20. แตงไทย Cucumis melo L.  

21. ถัว่ลนัเตา Pisum sativum L.  

22. พชืในสกุลรบูสั Rubus spp.  

23. พชืในสกุลแฟรกกาเรยี Fragaria spp.  

24. พชืในสกุลคเูคอบติา้ Cucurbita spp.  

25. ชกูา้ บที Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris  

                                                 
21 มาตรา 4 พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507  
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26. ยาสบู Nicotiana tabacum L.  

27. มะเขอืเทศ Lycopersicon esculentum Miller  

28. คาเนชัน่ Dianthus caryophyllus L.  

29. พชืในสกุลครสิแซนธมิัม่ Chrysanthemum spp.  

30. พชืในสกุลอโิปเมยี Ipomoea spp.  

31. พชืในสกุลพทิเูนีย Petunia spp.  

32. ฮอส แรดสิ Armoracia rusticana P. Gaertner, Meyer & Scherb.   

33. อลัฟลัฟ่า Medicago sativa L.  

34. พชืในสกุลอะเมลแลนเซยีร ์Amelanchier spp.  

35. สไตโลแซนเธส Stylosanthes spp.  

36. แอปเป้ิล Pyrus malus Linn.  

37. มะละกอ Carica papaya L.  

38. พชืในสกุลพอปพลูสั Populus spp.  

39. แพร ์Pyrus communis L.  

40. พชืในสกุลจกัแกลนส ์Juglans spp.  

 

              นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้กีารประกาศรายชื่อ สิง่ตอ้งหา้ม เพิม่อกี

จาํนวน 49 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ง  กําหนดพชืจากแหล่งทีก่ําหนด

เป็นสิง่ตอ้งหา้ม   ขอ้ยกเวน้  และเงือ่นไขตามพระราชบญัญตักิกัพชื   พ.ศ.  2507  (ฉบบัที ่4)        

พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 

1. พชืในสกุลอกรอสทสิ Agrostis spp.                                                                                               

2. หอมหวัใหญ่ Allium cepa                                                                                                              

3. สบัปะรด Ananas comosus (L.) Merr.                                                                                           

4. เธลเครส Arabidopsis thaliana L.                                                                                                   

5. พชืในสกุลอราคสิ Arachis spp.                                                                                                      

6. เบลลาดอนนา Atropa belladonna L.                                                                                              

7. ขา้วโอ๊ด Avena sativa L.                                                                                                                

8. พชืในสกุลคาเมลเลยี Camellia spp.                                                                                               

9. พชืในสกุลแคบซกิมั Capsicum spp.                                                                                            

10. ชโิครี ่Cichorium intybus L.                                                                                                       

11. แตงโม Citrullus lanatus (Thumb) Matsun & Nakai.                                                                 

12. พชืในสกุลซติรสั Citrus spp.                                                                                                      

13. มะพรา้ว Cocos nucifera L.                                                                                                        
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14. พชืในสกุลคอฟเฟีย Coffea spp.                                                                                                 

15. พชืในสกุลคคูมูสิ Cucumis spp.                                                                                                 

16. พชืในสกุลเดนแดรนทมีา Dendranthema spp.                                                                           

17. ปาลม์น้ํามนั Elaeis guineensis Jacq.                                                                                          

18. พชืในสกุลยคูาลปิตสั Eucalyptus spp.                                                                                       

19. พชืในสกุลฟอรจ์เูนลลา Fortunella spp.                                                                                     

20. พชืในสกุลแกลดโิอลสั Gladiolus spp.                                                                                       

21. พชืในสกุลฮเีวยี Hevea spp.                                                                                                        

22. พชืในสกุลฮอรเ์ดยีม Hordeum spp.                                                                                           

23. เลนทลิ Lens culinaris Medik.                                                                                                    

24. สวทีกมั Liquidambar styracifua L.                                                                                            

25. พชืในสกุลลพูนิสั Lupinus spp.                                                                                                  

26. พชืในสกุลมาลสั Malus spp.                                                                                                      

27. มนัสาํปะหลงั Manihot esculenia Crantz.                                                                                  

28. พชืในสกุลมชูา Musa spp.                                                                                                          

29. พชืในวงศก์ลว้ยไม ้Orchidaceac                                                                                                

30. พชืในสกุลโอไรซา Oryza spp.                                                                                                   

31. พชืในสกุลปาปาเวอร ์Papaver spp.                                                                                            

32. พชืในสกุลพลีาโกเนียม Pelargonium spp.                                                                                 

33. พชืในสกุลฟาซโิอลสั Phaseolus spp.                                                                                         

34. พชืในสกุลฟีเซยี Picea spp.                                                                                                        

35. พชืในสกุลพอนซริสั Poncirus spp.                                                                                            

36. พชืในสกุลพรนูสั Prunus spp.                                                                                                    

37. พชืในสกุลไพรสั Pyrus spp.                                                                                                       

38. พชืในสกุลรซินิสั Ricinus spp.                                                                                                   

39. พชืในสกุลโรซา Rosa spp.                                                                                                         

40. พชืในสกุลซคัคารมั Saccharum spp.                                                                                          

41. พชืในสกุลโซลานมั Solanum spp.                                                                                             

42. พชืในสกุลซอกมั Sorghum spp.                                                                                                 

43. โกโก ้Theobroma cacao L.                                                                                                        

44. ทอรเ์นีย Torenia fournieri Lind.                                                                                                

45. พชืในสกุลไตรโฟเลยีม Trifolium spp.                                                                                      

46. พชืในสกุลตรติกิมั Triticum spp.                                                                                               
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47. พชืในสกุลวคัซเินียม Vaccinium spp. L.                                                                                    

48. พชืในสกุลวกินา Vigna spp.                                                                                                       

49. พชืในสกุลซอยเซยี Zoysia spp. 

 

          ในการควบคุมสิง่ตอ้งหา้มทีเ่ป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมตามประกาศขา้งตน้ กฎหมาย

ฉบบัน้ีไดก้ําหนดหา้มไมใ่หบุ้คคลใดนําเขา้หรอืนําผ่านซึ่งสิง่ตอ้งหา้ม แต่กม็ขีอ้ยกเวน้หากบุคคล

นัน้ไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมวชิาการเกษตร และมใีบรบัรองปลอดศตัรพูชืหรอืหนงัสอืสาํคญั

อยา่งอื่นทีเ่ชื่อถอื ได้ และในกรณกีารนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ ตอ้งหา้ม จะไดร้บั

อนุญาตใหนํ้าเขา้มาในราชอาณาจกัรเฉพาะกรณเีพื่อป ระโยชน์ในการทดลองหรอืการวจิยั  

เท่านัน้
22

  

 

           ทัง้น้ี เพื่อเป็นการควบคุมการอนุญาตนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม     

เพื่อการทดลองหรอืการวจิยันัน้ กรมวชิาการเกษตรจงึไดม้ปีระกาศ เรือ่ง กําหนดแนวทางปฏบิตั ิ

ในการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผ่านซึ่ งสิง่ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตักิกัพชื  พ.ศ.  2507        

ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2544 กําหนดใหผู้ท้ ีม่คีวามประสงคจ์ะนําเขา้พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มเพื่อนํามาทดลองหรอืวจิยั    จะตอ้งยืน่คาํขออนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้ม

เขา้มาในราชอาณาจกัรต่อกรมวชิากา รเกษตรพรอ้มดว้ยเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณา
23

 

และในการศกึษาทดลองพชืดดัแปลงพนัธุกรรมจะตอ้งปฏบิตัติามแนวทางการทดลองเพื่อความ

ปลอดภยัทางชวีภาพของพชืทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม   และเมือ่กรมวชิาการเกษตร       

ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่ามคีวามปลอดภยัทางชวีภาพเพยีงพอ   จงึจะสามารถดาํเนินการทดลอง

ตามวตัถุประสงคอ์ื่น
24

 ต่อไปได ้โดยจะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

           1) ตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารดแูลของคณะทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ

ภาคสนามของกรมวชิาการเกษตร  และตอ้งรายงานความกา้วหน้าใหค้ณะทาํงานดงักล่าวทราบ      

ในระยะเวลาทีก่ําหนด  

            2) ตอ้งดาํเนินการในสถานทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต    ซึง่สถานทีด่งักล่าวจะตอ้งผ่านการ

ตรวจสอบจากคณะทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพภาคสนาม     ตามมาตรฐานที่  

กรมวชิาการเกษตรกําหนด  

                                                 
22 มาตรา 8 พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507  
23 ขอ้ 2 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผา่นซึง่สิง่ตอ้งหา้ม                                

   ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 
24 ขอ้ 3 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผา่นซึง่สิง่ตอ้งหา้ม                                 

   ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 



21 
 

            3) เมือ่สิน้สุดการทดลองจะตอ้งเสนอรายงานผลการศกึษาทดลองใหก้รมวิ ชาการ

เกษตรทราบ  และดาํเนินการทาํลายพชื  รวมทัง้ซากของพชืดงักล่าว  ตามวธิกีารทีค่ณะทาํงาน

ตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพภาคสนามกําหนด
25

  

 

             สาํหรบัแนวทางการทดลองเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืทีไ่ดร้บัการตดัต่อ          

สารพนัธุกรรมตามประกาศฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี
26

 

 

              ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาทดลองในโรงเรอืนและ/หรอืหอ้งปฏบิตักิาร  

              พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม  เมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะสามารถนําเขา้

มาในราชอาณาจกัรไดโ้ดยตอ้งทาํการปลกูเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ  (biosafety)        

ว่าจะไมม่ผีลกระทบในทางลบต่อทรพัยากรชวีภาพ มนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม ภายในโรงเรอืน   

ทีปิ่ดมดิชดิอยา่งน้อย  1 ฤดปูลกู (cropping season) หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามคีวาม

ปลอดภยัทางชวีภาพไมน้่อยกว่าเงือ่นไขทีก่ําหนดไว้  จงึจะไดร้บัอนุญาตและใหท้าํการ ทดลอง 

ในขัน้ตอนต่อไป หรอืนําไปใชเ้พื่อการวจิยัอื่นๆ ได ้

 

             ขัน้ตอนที ่2 การศกึษาทดลองในแปลงทดลอง 

             ในการทดลองขัน้ตอนที ่ 2 น้ี ผูนํ้าเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมจะสามารถดาํเนินการ  

ศกึษาทดลองในแปลงทดลองไดต่้อเมือ่พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ ตอ้งหา้มนัน้   ไดผ้่าน

การศกึษาทดลองในระดบัหอ้งปฏบิตักิารและ /หรอืในระดบัโรงเรอืน  และคณะกรรมการความ

ปลอดภยัทางชวีภาพดา้นการเกษตร   กรมวชิาการเกษตรไดพ้จิารณาและเหน็สมควรอนุญาต   

ใหด้าํเนินการทดลองขัน้ตอนต่อไปได้  โดยการทดลองในขัน้ตอนน้ีตอ้งดาํเนินการไมน้่อยกว่า  1 

ฤดปูลกู 

 

             ขัน้ตอนที ่3 การศกึษาทดสอบในสภาพไร ่

             เมือ่ไดผ้่านการทดลองในขัน้ตอนที่  1 และที่ 2 แลว้ หากผูนํ้าเขา้พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมมคีวามประสงคท์ีจ่ะนําพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดผ้่านการทดสอบความปลอดภยั  

ทางชวีภาพ เขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อจาํหน่ายจา่ยแจก  ตอ้งดาํเนินการศกึษาทดลองในสภาพ

ไรก่่อน ซึง่การทดลองในขัน้ตอนน้ีตอ้งดาํ  เนินการศกึษาทดลองไมน้่อยกว่า  2 ทอ้งที่ หรอื 2     

ฤดปูลกู 

                                                 
25 ขอ้ 6 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผา่นซึง่สิง่ตอ้งหา้ม                       

   ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 
26 เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผา่นซึง่สิง่ตอ้งหา้ม                                

   ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2544 
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              ในการนําเขา้หรอืนําผ่านพชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มมาใน

ราชอาณาจกัรนัน้ หากปรากฏว่าเกดิการระบาดของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  ซึง่อาจเป็นอนัตราย

หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่พชือื่น   พนกังานเจา้หน้าทีม่อีํานาจปฏบิตักิารเกีย่ว กบั     

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีนํ่าเขา้หรอืนําผ่านไดด้งัต่อไปน้ี
27

 

                1) รมยา พ่นยา หรอืใชว้ธิกีารอื่นใดตามทีเ่หน็จาํเป็น  โดยเจา้ของเป็นผูอ้อก

ค่าใชจ้า่ย 

                2) ยดึหรอืกกัไว ้ณ สถานกกัพชืหรอื ณ ทีใ่ด ๆ ตามกําหนดเวลาทีเ่หน็จาํเป็น  

                3) สัง่ใหผู้นํ้าเขา้ซึง่พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม  ส่งสิง่ตอ้งหา้มนัน้

ออกไปนอกราชอาณาจกัร  

                4) ทาํลายเท่าทีจ่าํเป็น หากเชื่อไดว้่าพชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มนัน้        

เป็นศตัรพูชื 

 

              เน่ืองจากประเทศไทยยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งสัง่นําเขา้เมลด็พนัธุพ์ชืจากต่างประเทศ  

เขา้มา เพื่อทาํการเพาะปลกูและขยายพนัธุ ์โดย ในปจัจบุนัเมลด็พนัธุพ์ชืที่ ถูก นํา เขา้มาใน

ราชอาณาจกัรอาจมเีมลด็พนัธุพ์ชืทีเ่ป็นเมลด็พนัธุพ์ชืทีไ่ดจ้ากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อเป็น

การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้และเพื่อ เป็นการป้องกนัศตัรพูชืทีอ่าจจะตดิมากบัการนําเขา้

เมลด็พนัธุพ์ชืเหล่านัน้ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งควบคุมดแูลและป้องกนัใน การนําเขา้เมลด็พนัธุพ์ชื  

ดงันัน้ กรมวชิาการเกษตรในฐานะหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 

จึงไดด้าํเนินการออกประกาศ กรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การนําเมลด็พนัธุพ์ชืเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร โดยขอใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากประเทศผูส้่งออกว่าเป็นเมลด็พนัธุพ์ชืทีม่ใิช่ พชื 

ทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม โดยประกาศดงักล่าวไดก้ําหนดใหผู้ท้ ีป่ระสงคจ์ะนําเขา้เมลด็

พนัธุพ์ชืจะต้องขอหนงัสอืรบัรองจากประเทศ ตน้ทางเพื่อนํามาแสดงว่าเมลด็พนัธุพ์ชืทีจ่ะนําเขา้

มาในราชอาณาจกัรนั ้ นไมใ่ช่เมลด็พนัธุพ์ชื ทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม   ซึง่หากพนกังาน

เจา้หน้าทีไ่ดต้รวจสอบในภายหลงัแลว้พบว่า    เมลด็พนัธุพ์ชืนัน้     เป็นเมลด็พนัธุพ์ืชทีไ่ดร้บั      

การตดัต่อสารพนัธุกรรมผูท้ีนํ่าเขา้เมลด็พนัธุพ์ชืนัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย  

 

           3.2.2 พระราชบญัญติัพนัธุพื์ช พ.ศ. 2518 

 

           พระราชบญั ญตัฉิบบัน้ีปจัจบุนัไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื  

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุมการขยายพนัธุพ์ชืทัง้การขยายพนัธุ์   

ดว้ยวธิธีรรมชาตแิละวธิอีื่นทีน่อกเหนือจากวธิธีรรมชาต ิและการทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศ

                                                 
27 มาตรา 13 พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 
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เกษตรกรรมจงึมคีวามจาํเป็ นในการนําเขา้พนัธุพ์ชืและเมลด็พนัธุต่์างๆ จากต่า งประเทศเขา้มา

จาํหน่ายภายในประเทศ เพื่อใชใ้นการเพาะปลกู ปจัจบุนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเริม่เป็นทีส่นใจ  

ในกลุ่มเกษตรกรและมแีนวโน้มของความตอ้งการพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพิม่ขึน้ ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวจงึจาํเป็นตอ้งมกีารควบคุมดู แลและป้องกนัในส่วนทีเ่กีย่ว กบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  

โดยในการควบคุมแลและป้องกนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมตามพระราชบญัญตัิ ฉบบัน้ี จะเป็นการ

ควบคุมในส่วนของพนัธุพ์ชื
28

 และเมลด็พนัธุ์
29

 โดยในการควบคุมในส่วนพนัธุพ์ชืนัน้ จะ ถูก

ควบคุมโดยการประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดชนิดแล ะชื่อของพชืชนิดใดใหเ้ป็นพชื

ตอ้งหา้ม
30

 และหา้มไมใ่หม้กีารนําเขา้พชืตอ้งหา้ม
31

 ส่วนการควบคุมเมลด็พนัธุ์ จะเป็นการ

ควบคุมโดยการประกาศในราชกจิจานุเบกษาเช่นเดยีวกนั  ดว้ยการกําหนดชนิดและชื่อของพชื

ชนิดใดใหเ้ป็นเมลด็พนัธุค์วบคุม
32

 และหา้มไมใ่หผู้ใ้ด ทาํการรวบรวม ขาย นําเข้า ส่งออก หรอื

นําผ่านซึง่เมลด็พนัธุค์วบคุมเพื่อการคา้ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่และ

จะตอ้งเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุค์วบคุมไวใ้นสถานทีเ่กบ็เมลด็พนัธุค์วบคุมตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต 

แต่ไมใ่ชบ้งัคบัแก่ผูป้ลกูเมลด็พนัธุค์วบคุมซึง่ขายเมลด็พนัธุค์วบคุมที่ ตนปลกูเองใหแ้ก่ผูร้บั

ใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พนัธุค์วบคุมเพื่อการคา้ หรอืผูร้บัใบอนุญาตส่งออกซึง่เมลด็พนัธุค์วบคุม

เพื่อการคา้ หรอืผูป้ลกูเมลด็พนัธุร์ายอื่นเพื่อใชเ้พาะปลกูเองโดยไมไ่ดม้กีารโฆษณา
33

 และหาก

ผูใ้ดมเีมลด็พนัธุค์วบคุมตามทีป่ระกาศไวอ้ยูใ่นวนัประกาศ ผู้ รวบรวม ขาย นําเขา้ ส่งออก หรอื

นําผ่านซึง่เมลด็พนัธุค์วบคุมเพื่อการคา้ตอ้งยืน่ คาํขอรบัใบอนุญาตภายในเกา้สบิวนั  นบัแต่วนัที่

รฐัมนตรปีระกาศ โดยผูท้ีก่ําลงัยืน่คาํขอรบัใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกา้สบิวนัดงักล่าว

สามารถประกอบกจิการต่างๆ ไปพลางก่อนได ้และเมือ่ไดย้ืน่คาํขอรั บใบอนุญาตแลว้  ใหผู้ย้ ืน่ 

คาํขอ รบัใบอนุญาตประกอบกจิการต่างๆ ต่อไปจนกว่าพนกังานเจา้หน้าทีจ่ะสัง่ไมอ่นุญาตตาม

คาํขอ
34

  

 

          3.2.3 พระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 

 

8            พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ตอ้งการส่งเสรมิการปรบัปรงุและพฒัน า    

พนัธุพ์ชื เพื่อใหม้พีนัธุพ์ชืใหม่ๆ  8จากทีม่อียูเ่ดมิ  และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันาทางดา้น

เกษตรกรรม  โดยการสรา้งแรงจงูใจดว้ยการใหส้ทิธแิละความคุม้ครองตามกฎหมาย 8  

                                                 
28 มาตรา 3 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518  
29 มาตรา 3 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518  
30 มาตรา 32 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 
31 มาตรา 33 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 
32 มาตรา 12 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 
33 มาตรา 14 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518  
34 มาตรา 15 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 



24 
 

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจงึมุง่เน้นในเรือ่งการใหส้ทิธแิละการใหค้วามคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้ ั บ

การปรบัปรงุและพฒันาพนัธุพ์ชื 8แก่ผูซ้ึง่ทาํการปรบัปรงุพนัธุ ์หรอืพฒันาพนัธุจ์นไดพ้นัธุพ์ชืใหม ่

หรอืทีเ่รยีกว่า “ 8นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ” 8

35
 โดยจะตอ้งนําพนัธุพ์ชืใหมไ่ปจดทะเบยีน ซึง่การดาํเนิน 

การ จดทะเบยีนนัน้  จะตอ้งนําพนัธุพ์ชืใหมท่ีม่อีงคป์ระกอบเป็นพนัธุพ์ชืทีไ่มม่ี การนําส่วน

ขยายพนัธุม์าใชป้ระโยชน์  ไมว่่าจะเป็นการขายหรอืการจาํหน่ายเกนิกว่าหน่ึงปีก่อนวนัยืน่ขอ   

จดทะจดเบยีน และตอ้งมคีวามแตกต่างจากพนัธุพ์ชือื่นทีป่รากฏอยูใ่นวนัยืน่ขอจดทะเบยีน
36

 

นอกจากน้ีพระราชบญัญตัน้ีิ  ยงักําหนดใหพ้นัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถ

นําไปจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหมไ่ด้  โดยพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดน้ัน้ จะตอ้งผ่านการประเมนิผลกระทบ

ทางดา้นความปลอดภยั ต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ หรอืสวสัดิ ภาพของประชาชนจากกรมวชิาการ

เกษตรหรอืหน่วยงานหรอืสถาบนัอื่น
37

 และเมือ่ผูข้อจดท ะเบยีน พนัธุพ์ชืใหมไ่ดป้ฏบิตัติาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ

ขอจดทะเบยีน  การพจิารณาคาํขอจดทะเบยีน  การประกาศโฆษณาคาํขอจดทะเบยีน  และแบบ

หนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่  พ.ศ. 2546 โดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะ

ประกาศรายชื่อพนัธุพ์ชืใหมใ่นราชกจิจานุเบกษา
38

 ต่อไป  
 

             เมือ่ผูใ้ดไดร้บัหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหมต่ามพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ .ศ. 2542 แลว้  จะถอืว่าผูน้ัน้เป็นผูท้รงสทิธใินพนัธุพ์ชืใหมแ่ละมสีทิธทิีจ่ะ

อนุญาตใหบุ้คคลใดใชส้ทิธใินพนัธุพ์ชืใหมข่องตน หรอืจะโอนสทิธใินพันธุพ์ชืใหมใ่หแ้ก่บุคคลอื่น

กไ็ด้
39

 รวมทัง้มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ  ขาย หรอืจาํหน่ายดว้ยประการใด  นําเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร  หรอืมไีวเ้พื่อกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงักล่าว

ซึง่ส่วนขยายพนัธุข์องพนัธุพ์ชืใหม่
40

 แต่ไมร่วมถงึกรณดีงัต่อไปน้ี  

            1) การกระทาํเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้บัความคุม้ครองโดยไมม่วีตัถุประสงค ์

เพื่อใชเ้ป็นส่วนขยายพนัธุ ์ 

            2) การศกึษา คน้ควา้ ทดลอง หรอืวจิยัเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง             

เพื่อปรบัปรงุพนัธุห์รอืพฒันาพนัธุพ์ชื  

            3) การกระทาํเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้บัความคุม้ครองซึง่กระทาํโดยสุจรติ 

 

        

                                                 
35 มาตรา 3 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
36 มาตรา 12 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
37 มาตรา 13 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
38 มาตรา 30 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
39 มาตรา 32 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
40 มาตรา 33 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
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            4) การเพาะปลกูหรอืขยายพนัธุส์าํหรบัพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้บัความคุม้ครองโด ย

เกษตรกร ดว้ยการใชส้่วนขยายพนัธุท์ีต่นเองเป็นผูผ้ลติ แต่ในกรณทีีร่ฐัมนตรปีระกาศใหพ้นัธุพ์ชื

ใหมน่ัน้ เป็นพนัธุพ์ชืทีค่วรส่งเสรมิการใหม้กีารปรบัปรงุพนัธุ ์ใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลกูหรอื

ขยายพนัธุไ์ดไ้มเ่กนิสามเท่าของปรมิาณทีไ่ดม้า  

            5) การกระทาํเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดร้บัความคุม้ครองโดยไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ

การคา้  

            6) การขายหรอืจาํหน่ายดว้ยประการใด  นําเขา้มาในราชอาณาจกัร  ส่งออกนอก

ราชอาณาจกัรหรอืมไีวเ้พื่อกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงักล่าว  ซึง่ส่วนขยายพันธุข์องพนัธุพ์ชื

ใหมท่ีไ่ดร้บั ความคุม้ครอง  ซึง่ถูกนําออกจาํหน่ายโดยผูท้รงสทิธหิรอืดว้ยความยนิยอมของ         

ผูท้รงสทิธ ิ

 

             8แต่ในขณะเดยีวกนัเมือ่มคีวามจาํเป็นในการป้องกนัรกัษาโรคและส่งเสรมิสุขภาพ  

การรกัษาสวสัดภิาพของประชาชน การรกัษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและความหลากหลาย    

ทางชวีภาพ หรอื เพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น รฐัมนตรมีอีํานาจประกาศหา้มไมใ่หม้กีาร

ผลติ ขายหรอืจาํหน่าย นําเขา้มาในราชอาณาจกัร หรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัรซึง่พนัธุพ์ชืใหม่

ได8้

41
    

 

          3.2.4 พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

 

          พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีปจัจบุนัไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย      

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายทีใ่ชค้วบคุมวตัถุหรอืสิง่อื่นใดทีส่ามารถทาํหรอืก่อใหเ้กดิ

อนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ ผูศ้กึษาเหน็ว่านอกจากพระราชบญัญตั ิ          

ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้สามฉบบัขา้งตน้แลว้ 6 ควรจะนํา พระราชบญัญตัิ  

ฉบบัน้ีไป6ปรบัใชบ้งัคบัเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมดว้ย เพื่อใชใ้นการควบคุมดแูลและป้องกนั 

6ในส่วนทีพ่ระราชบญัญตัทิัง้สามขา้งตน้ไมส่ามารถเขา้ไปควบคุมดแูลและป้องกนัได ้ โดยการ

อาศยัคาํนิยามคาํว่า “วตัถุอนัตราย ” ซึง่ตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดใ้หค้วาม หมายว่า  วตัถุที่

ก่อใหเ้กดิการ เปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม 6

42
 หรอืวตัถุอยา่งอื่นไมว่่าจะเป็นเคมภีณัฑ ์หรอื        

สิง่อื่นใดทีอ่าจทาํใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม 6

43
 ซึง่หากนําไป   

ปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ น่าจะเป็นการช่วยเพิม่ใหก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมปจัจบุนัมคีวามครอบคลุมเพิม่ มากขึน้ เน่ืองจากในบางกรณสีิง่ทีไ่ดจ้ากพชืดดัแปลง

                                                 
41 มาตรา 36 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
42 มาตรา 4 (7) พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
43 มาตรา 4 (10) พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
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พนัธุกรรมอาจจะ เกนิขอบเขตการควบคุม และ ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัทิัง้สาม

ฉบบัขา้งตน้ และสิง่นัน้อาจ ก่อใหเ้กดิ อนัตรายแก่บุคคล สตัว ์ พชื ทรพัย ์และสิง่แวดลอ้มได ้

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดปญัหาและเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมาย 6 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 6 จงึเป็นกฎหมายอกีฉบบัทีค่วรนําไปปรบัใชเ้พื่อควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม       

ซึง่ความเหน็โดยส่วนตวั ผูศ้กึษา เองกเ็หน็ว่า พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคงไมม่เีจตนารมณ์ทีจ่ะ  

ตคีวามคาํว่า “วตัถุ” ใหห้มายถงึสิง่ของเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้  

           พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ .ศ. 2535 6 ไดม้กีารแบ่งประเภทของวตัถุอนัตรายไว ้     

4 ชนิด 6ดงัน้ี                             

           1) วตัถุอนัตรายชนิดที่  1 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายทีก่ารผลติ  การนําเขา้ การส่งออก หรอื 

การมไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนด 

            2) วตัถุอนัตรายชนิดที่  2 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายทีก่ารผลติ  การนําเขา้ การส่งออก หรอื

การมไีวใ้นครอบครองตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ราบก่อนและตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ําหนดดว้ย 

            3) วตัถุอนัตรายชนิดที่  3 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายทีก่ารผลติ  การนําเขา้ การส่งออก หรอื            

การมไีวใ้นครอบครองตอ้งไดร้บัใบอนุญาต 

            4) วตัถุอนัตรายชนิดที่  4  ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายทีห่า้มไมใ่หม้กีารผลติ  การนําเขา้       

การส่งออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง 

 

             โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุชื่อหรอืคุณสมบตัขิองวตัถุอนัตราย  ชนิดของ

วตัถุอนัตราย  กําหนดเวลาการใชบ้งัคบัและหน่วยงานผูร้บัผดิชอบในการควบคุมวตัถุอนัตราย

ดงักล่าว เพื่อเป็นการป้องกนัและระงบัอนัตรายทีอ่าจมแีก่บุคคล  สตัว์ พชื ทรพัย์ หรอื

สิง่แวดลอ้ม 
44

 

 

            การควบคุมวตัถุอนัตรายทัง้สีช่นิดตามกฎหมายฉบบัน้ี ไดม้กีารแบ่งการควบคุมออก      

ตามชนิดของวตัถุอนัตราย ดงัน้ี 

            วตัถุอนัตรายชนิดที ่1 จะเป็นการควบคุมโดยกําหนดใหผู้ผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ ผูส้่งออก หรอื 

ผูม้ไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิตัติามประกาศของรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ
45

  

            วตัถุอนัตรายชนิดที ่ 2 เป็นวตัถุอนัตรายทีไ่ดม้กีารประกาศกําหน ดรายชื่อของวตัถุ

อนัตรายทีก่ระบวนการผลติและลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย ซึง่หา้มไมใ่หผู้ใ้ดผลติ  นําเขา้ 

ส่งออก หรอื มไีวใ้นครอบครอง เวน้แต่จะได้ แจง้ความประสงคท์ีจ่ะดาํเนินการดั งกล่าวต่อ

พนกังานเจา้หน้าทีใ่หท้ราบก่อน และถา้หากในกรณผีูผ้ลติ  ผูนํ้าเขา้ ผูส้่งออก หรอืผูม้ไีวใ้น ความ

                                                 
44 มาตรา 18 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
45 มาตรา 21 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
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ครอบครองวตัถุอนัตรายชนิดที ่2 ซึง่มปีระกาศระบุวตัถุใดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่ 2 จะตอ้งแจง้

การดาํเนินการของตนที่ ได้กระทาํอยูใ่นขณะนัน้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ราบ และผูผ้ลติ  ผูนํ้าเขา้ 

ผูส้่งออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิตัติามประกาศของรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ
46

  

            วตัถุอนัตรายชนิดที ่ 3 เป็นวตัถุอนัตรายทีไ่ดม้กีารประกาศกําหน ดรายชื่อของวตัถุ

อนัตรายทีก่ระบวนการผลติและลกัษณะทีอ่าจ ก่อใหเ้กดิอนัตราย ซึง่หา้มไมใ่หผู้ใ้ดผลติ  นําเขา้ 

ส่งออก หรอื มไีวใ้นครอบครอง เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่และผูผ้ลติ      

ผูนํ้าเขา้ ผูส้่งออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองจะตอ้งปฏบิตัติามประกาศของรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ
47

  

             โดยในการผลติ หรอืกา รนําเขา้ ซึง่วตัถุอนัตรายชนิดที ่ 2 หรอืชนิดที ่ 3 ทีอ่ยูน่อก

รายชื่อของประกาศกําหนดรายชื่อของวตัถุอนัตรายทีก่ระบวนการผลติและลกัษณะทีอ่าจ จะ

ก่อใหเ้กดิอนัตราย ผูผ้ลติ หรอืผูนํ้าเขา้ดงักล่าว จะตอ้งนําไปดาํเนินการขอขึน้ทะเบี ยน          

ต่อพนกังานเจา้หน้าทีก่่อน  และเมื่ อผูผ้ลติ หรอืผูนํ้าเขา้ไดร้บัใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน          

แลว้  จงึจะสามารถแจง้ความประสงค์   หรอืขออนุญาตดาํเนินการผลติหรอืนําเขา้ ต่อพนกังาน

เจา้หน้าที่
48

  

             วตัถุอนัตรายชนิดที ่ 4 เป็นวตัถุอนัตรายทีห่า้มไมใ่หผู้ใ้ดผลติ นําเขา้ หรอืมไีวใ้น

ครอบครอง และ เมือ่ไดม้กีารประกาศกําหนดวตัถุชนิดใดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่ 4 แลว้ ผูผ้ลติ 

ผูนํ้าเขา้ หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองจะตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าที ่โดยอาจ จะสัง่ให้

บุคคลดงักล่าว ส่งมอบวตัถุอนัตรายนัน้แก่พนกังานเจา้หน้าที ่เพื่อทาํลายหรอืจดัการตามควร   

แก่กรณี และหากมคี่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากการดาํเนินการดงักล่าว เจา้ของวตัถุอนัตรายนัน้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบ
49

 

 

3.3 แนวทางปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)
50

 

 

            ปจัจบุนัความกา้วหน้า ของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่  (Modern Biotechnology)     

ได้รดุหน้าไปอยา่งมาก  ทาํใหเ้กดิสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  (Genetically Modified 

Organisms – GMOs) ชนิดใหม่ๆ  ซึง่โดยปกตแิลว้การดาํเนินการเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมมกัจะดาํเนินการโดยนกัวจิยัหรอืคณะนกัวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมมีาตรการและแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก

                                                 
46 มาตรา 22 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
47 มาตรา 23 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
48 มาตรา 36 วรรคสอง พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
49 มาตรา 43 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
50 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ: ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(Copyright 2547).     

   “แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines)” Internet.   

   http://www.biotec.or.th/biosafety/web/db/attach/rad2F00E.pdf 1 พฤษภาคม, 2550. 

http://www.biotec.or.th/biosafety/web/db/attach/rad2F00E.pdf
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การวจิยั สาํหรบัประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญั อยา่งมาก เกีย่วกบัมาตรการดงักล่าว เน่ืองจาก

ประเทศไทยยงัมกีารทดลองวจิยัเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอยู ่จงึมคีวามจาํเป็น        

ทีจ่ะตอ้งมกีารควบคุมความปลอดภยัอนัเกดิจากการทดลองวจิยัดงักล่าว ปจัจบุนัประเทศไทย  

ไดม้กีารนํากฎระเบยีบและแนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ  ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้เมือ่

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ ของศูนย์

พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสาํนกัพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมา ใชค้วบคุมความปลอดภยัจากการทดลองวจิยัเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม กฎระเบยีบและแนวทางปฏบิตัฉิบบัน้ีจะครอบคลุมขอบเขตของการ

วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดดัแปลงพนัธุกรรมข องชวีนิทรยีต่์างๆ  ตลอดไปจนถงึการสรา้งพนัธุพ์ชื

โดยพนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) การใชเ้ทคโนโลยปีรบัเปลีย่นดเีอน็เอ  

(Recombinant DNA หรอื r-DNA technology) ในการผลติวคัซนีภาคสนามและการผลติ ทีเ่ป็น

การคา้และการปลดปล่อยชวีนิทรยีต่์างๆ  รวมไปถงึผลติภณัฑท์ีไ่ ดจ้ากการดดัแปลงไปสู่

ภาคสนามและสภาพแวดลอ้มซึง่ครอบคลุมทัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารและภาคสนามซึง่มี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

             3.3.1 ประเภทของการวิจยัและทดลองเก่ียวกบัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

             ประเภทของการวจิยัและทดลองเกีย่วกบัการดดัแปลงพนัธุกรรม ตามแนวทางปฏบิตั ิ 

เพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines) ไดม้กีารจดัลาํดบัและประเภท ของงาน            

ทางพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพตามระดบัความปลอดภยัออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

                   1) งานประเภทที ่1 เป็นการวจิยัและทดลองทีไ่มม่อีนัตรายและไมต่อ้งขออนุญาต      

จากคณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ 

                    2) งานประเภทที่  2 เป็นการวจิยัและทดลองทีอ่าจเป็นอนัตรายในระดบัตํ่า      

ต่อพนกังานในหอ้งทดลอง ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

                    3) งานประเภทที่ 3 เป็นการวจิยัและทดลองที่ อาจมอีนัตรายต่อนกัวจิยัชุมชน

และสิง่แวดลอ้ม  หรอืเกีย่วกบัการรกัษาผูป้ว่ยโดยการดดัแปลงพนัธุกรรมและงานทีอ่าจมี

อนัตรายในระดบัทีย่งัไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั 

                    4) งานประเภทที่ 4 เป็นการวจิยัและทดลองทีอ่าจมอีนัตรายรา้ยแรง  และ/หรอื            

ขดัต่อศลีธรรม 
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             3.3.2 ระดบัของการป้องกนัภยัอนัตรายทางชีวภาพในระดบัห้องปฏิบติัการ  

 

             เพื่อความปลอดภยัของผูท้าํการวจิยัและทดลอง  และลดความเสีย่งของสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมทีอ่าจเลด็ลอดออกไปสู่สิง่แวดลอ้มได ้ แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยั  

ทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines) จงึมกีารจดัทาํระบบเพื่อการป้องกนัอนัตรายทางชวีภาพ   

ทีม่กีารระบุถงึขอ้พงึปฏบิตัใินขณะทีป่ฏบิตักิารเกีย่วกบัการป้องกนัภยั  และเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ  โดยแบ่งระดบัของความปลอดภยัทางชวีภาพ  (Biosafety 

Level) ตามระดบัของความอนัตรายได ้4 ระดบั ดงัน้ี 

                   1) ความปลอดภยัระดบัที ่1 (Biosafety Level 1 - BL1) 

                   ระบบของความปลอดภยัในระดบัทีห่น่ึงน้ี  สามารถใชไ้ดก้บัการทดลองเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมประเภทที่  1   ซึง่กลุ่มสิ่งมชีวีติทีใ่ชใ้นการทดลองควรเป็นกลุ่ม         

ทีไ่มก่่อใหเ้กดิโรค 

                   2) ความปลอดภยัระดบัที ่2 (Biosafety Level 2 - BL2) 

                   ระบบความปลอดภยัในระดบัทีส่องน้ี  สามารถใชไ้ดก้บัการทดลองเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมประเภทที่  1 และประเภทที่ 2 หรอืบางลกัษณะของงานประเภทที่  3 

โดยกลุ่มของสิง่มชีวีติทีใ่ชใ้นการทดลองวจิยัมคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัตํ่าถงึปานกลาง  เช่น         

มลีกัษณะการแพรก่ระจายในรปูของการฟุ้งกระจาย (aerosol) ในระดบัตํ่า  

                   3) ความปลอดภยัระดบัที ่3 (Biosafety Level 3 - BL3) 

                   ระบบความปลอดภยัในระดบัทีส่ามน้ี  สามารถใชไ้ดก้บัการทดลองเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมประเภทที่  3 รวมไปถงึการใชก้ลุ่มสิง่มชีวีติทีก่่อโรครา้ยแรง  และ    

มโีอกาสแพรก่ระจายผ่านทางระบบหายใจ 

                   4) ความปลอดภยัระดบัที ่4 (Biosafety Level 4 - BL4) 

                   ระบบความปลอดภยัในระดบัทีส่ ีน้ี่ สามารถใชไ้ดก้บัการทดลองเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ 

ดดัแปลงพนัธุกรรมประเภทที่  3 รวมไปถงึการใชก้ลุ่มสิง่มชีวีติทีม่คีวามเสีย่งสงูสุด  หรอื                

ยงัไมส่ามารถทราบระดบัอนัตรายทีช่ดัเจน  

 

             3.3.3 การขนส่งและการนําเข้าส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมจากต่างประเทศ  

 

             การขนส่งและการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมจากต่างประเทศมหีลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการขนส่งและนําเขา้ดงัต่อไปน้ี 

                   1) การขนย้ายภายในหรอืระหว่างสถาบนั  ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการขนยา้ย

วสัดุสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  เช่น  การใชภ้าชนะทีต่กไมแ่ตกใส่ป้องกนัอกีชัน้หน่ึง           

และปิดใหม้ดิชดิ 
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                   2) การขนยา้ยพชืและสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ตอ้งป้องกนัไมใ่หพ้ชืพน้จากการ

ควบคุมไปได้  โดยตอ้งคาํนึงถงึเหตุการณ์อนัไมค่าดหมายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้  เช่น อุบตัเิหตุ

ระหว่างทาง  และตอ้งมเีครือ่งหมายทีบ่อกชดัเจน  เพื่อทาํใหแ้น่ใจว่าพชืเหล่าน้ีขนส่งถงึทีห่มาย

โดยไมล่่าชา้ และตอ้งมผีูก้ํากบัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัพชืในการจดัการพชืเหล่ าน้ี

ไปดว้ย และอาจใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนัออกกฎหรอืระเบยีบ

การทีค่ดิว่าสอดคลอ้ง กบัเงือ่นไขดงักล่าว 

 

                   3) การใหแ้ละรบัวสัดุดดัแปลงพนัธุกรรมระหว่างนกัวจิยั ซึง่มี แนวทางในการ

ปฏบิตั ิดงัน้ี 

                       ก) นกัวจิยัทีใ่หว้สัดุทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมแก่นกัวจิยัหรอืบุคคลอื่น  

ทัง้ภายในหรอืภายนอกประเทศจะตอ้งแน่ใจว่าผูร้บัไดท้ราบว่ามี แนวทางปฏบิตัเิพื่อความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines) ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามถา้มกีารใหส้ิง่มชีวีติประเภทน้ี                  

แก่นักวทิยาศาสตรต่์างประเทศ  จะตอ้งใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารควบคุมและป้องกนั  และ

เงือ่นไขพเิศษอื่นๆ แก่ผูร้บัดว้ย 

                        ข) นกัวจิยัตอ้งระบุแหล่งทีม่าของวสัดุทีเ่ป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

                        ค) นกัวจิยัตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพื่อเป็นหลกัฐาน 

                   4) การนําเขา้จากต่างประเทศ 

                       ผูม้คีวามประสงคท์ีจ่ะนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมจากต่างประเทศ  จะตอ้ง

ปฏบิตัติาม แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ  (Biosafety Guidelines) และ      

ควรปรกึษ าคณะกรรมการระดบัสถาบนัเกีย่วกบัความประสงคท์ีจ่ะนําเขา้วสัดุดงักล่าวจาก

ต่างประเทศ  

 

             3.3.4 ขอบเขตแนวทางปฏิบติัการวิจยัและทดลองภาคสนาม 

 

             การวจิยัและทดลองภาคสนามจะกระทาํไดเ้มือ่ผ่านการวจิยัและทดลองในระดบั

หอ้งปฏบิตักิาร และอาจจาํเป็นตอ้งมี การทดสอบภาคสนาม  ซึง่รวมไปถงึในแปลงทดลองและ 

สภาพไรน่าทีเ่ป็นการผลติทางการเกษตรก่อนทีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์  และ/หรอื ปลดปล่อย         

ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ  โดยการวจิยัและทดสอบเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ   

ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

                    ขัน้ตอนที่ 1 การวจิยัและทดสอบในโรงเรอืนปลกูและเพาะเลีย้งพชื  และ/หรอื

หอ้งปฏบิตักิาร 

                     พชืทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่กดิจากการวจิยัและทดลองหรอืพชืทีไ่ดร้บั 
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การดดัแปลงพนัธุกรรมทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ  ซึง่เป็นสิ่งตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตักิกัพชื

พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิกัพชื  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542 ตามประกาศ      

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมวชิาการเกษตรก่อนจงึจะนําเขา้มาในราชอาณาจกัรได้ โดยตอ้งทาํการ

ปลกูและเพาะเลีย้งพชืเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ  ว่าจะไมม่ี ผลในทางลบต่อ

ทรพัยากรชวีภาพ  มนุษย์ สตัว์ และสิง่แวดลอ้ม  ภายในโรงเรอืนปลกูและเพาะเลีย้งพชืที่ มคีวาม

เหมาะสมกบัระดบัของความปลอดภยั  อยา่งน้อย 1 ฤดปูลกู (cropping season) หากผลการ

ตรวจสอบปรากฏว่ามคีวามปลอดภยัทางชวีภาพไมน้่อยกว่าเงือ่นไขทีก่ําหนด  จงึจะอนุญาตให้

ทาํการทดลองในขัน้ตอนต่อไป หรอืนําไปใชเ้พื่อการวจิยัอื่นๆ 

                    ขัน้ตอนที ่2 การวจิยัและทดสอบในแปลงทดลองภาคสนามขนาดเลก็ 

                    พชืทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรม  เมือ่ผ่านการศกึษาทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร

และ/หรอื ในโรงเรอืนปลกูและเพาะเลีย้งพื ช และคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพ         

ดา้นการเกษตร  กรมวชิาการเกษตร  หรอืคณะกรรมการระดบัสถาบนั  ไดพ้จิารณาแลว้  และ

เหน็สมควรอนุญาตใหด้าํเนินการทดลองในขัน้ตอนต่อไป จงึจะเริม่การทดลองในแปลงทดลอง

ภาคสนามได ้ ในการทดลองในขัน้ตอนน้ีตอ้งดาํเนินการไมน้่อยกว่าหน่ึงฤดปูลกู 

                    ขัน้ตอนที่  3 การวจิยัและทดสอบในภาคสนามขนาดใหญ่เพื่อการผลติทาง

การเกษตร 

                    เมือ่ไดผ้่านการทดลองในขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่2 แลว้ หากมคีวามประสงค ์

ทีจ่ะนําพชืทีไ่ดผ้่านการทดสอบความปลอดภยัทางชวีภาพเพื่อจาํหน่ายจา่ยแ จกหรอืทดสอบ          

ในระดบัทีใ่หญ่ขึน้  ตอ้งดาํเนินการศกึษาทดลองในสภาพสนามทีเ่ป็นการผลติทางการเกษตร

ก่อน  ซึง่ในการทดลองในขัน้ตอนน้ีตอ้งดาํเนินการไมน้่อยกว่าสองทอ้งทีห่รอืสองฤดปูลกู       

เพื่อเป็นการศกึษาในสภาพพืน้ทีท่ีม่บีรเิวณกวา้งขวางขึน้ 

                    ทัง้น้ี การดาํเนินงานทดลองจะเริม่ดาํเนินงานจากขัน้ตอนใด  ขึน้อยูก่บัขอ้มลู     

ทีนํ่าเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพดา้นการเกษตร  กรมวชิาการเกษตร  

หรอืคณะกรรมการระดบัสถาบนัพจิารณาตดัสนิ 

 

              3.3.5 การป้องกนัและควบคมุพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

 

              การป้องกนัและการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งมกีารควบคุมและป้องกนั      

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมตามเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 

                    1) วธิกีารป้องกนัและควบคุมสาํหรบัพชืทีม่ปีระวตักิารทดลองภาคสนามมาก่อน       

ในการวจิยัและทดลองกบัพชืดดัแปลงพนั ธุกรรมทีม่ปีระวตักิารทดลองภาคสนามมาก่อน  ตอ้งมี

การเสนอโครงการไปทีค่ณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั  ใหพ้จิารณาถงึ

สภาพการทาํงาน ตลอดจนการควบคุมความปลอดภยัทางชวีภาพตามวธิกีารของพชืแต่ละชนิด  
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และเริม่ดาํเนินงานไดต่้อเมือ่คณะกรรมการระดบัสถาบนัไดพ้จิารณาและ อนุมตัแิลว้  โดย

คณะกรรมการระดบัสถาบนัควรส่งขอ้เสนอโครงการ  รวมทัง้ผลการประเมนิไปทีค่ณะกรรมการ

กลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูหรอืใหค้วามเหน็ในกรณทีีจ่าํเป็น 

                    2) วธิกีารป้องกนัและควบคุมสาํหรบัพชืทีไ่มเ่คยมปีระวตักิารทดสอบภา คสนาม        

มาก่อน ในการวจิยัและทดลองกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่มเ่คยมปีระวตักิารทดสอบภาคสนาม 

มาก่อน จะตอ้งไดร้บัการประเมนิและการแนะนําจากคณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยั      

ทางชวีภาพและคณะกรรมการระดบัสถาบนัซึง่จะพจิารณาจากขอ้เสนอโครงการ  จะตอ้งระบุ

วธิกีารควบคุมและป้องกนัดงัต่อไปน้ี 

                           ก) มกีารทดสอบโดยปลกูพชืในโรงเรอืนปลกูและเพาะเลีย้งพชืในระดบั 

                               ทีเ่หมาะสม โดยใชร้ะยะเวลาตามความเหมาะสมของพชืแต่ละชนิด 

                           ข) พืน้ทีท่ีจ่ะทาํการทดสอบภาคสนาม กําหนดตามความเหมาะสมของพชื   

                               แต่ละชนิด และมรี ัว้กัน้รอบแปลงปลกู พรอ้มกบัมป้ีาย “หา้มเขา้”        

                               โดยใหม้มีาตรการควบคุมการแพรก่ระจายของพชืตลอดจนทีห่ลบภยั   

                                (refuge) ตามความเหมาะสม 

                           ค) เกบ็และเผาทาํลายพชื เมือ่การทดสอบสิน้สุดลง 

                           ง) มกีารตดิตามควบคุมการปลกู โดยคณะกรรมการระดบัสถาบนัเป็น  

                               ระยะๆ ตามความเหมาะสมของพชืแต่ละชนิด 

                           จ) อื่นๆ แลว้แต่คณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ หรอื  

                               คณะกรรมการระดบัสถาบนัเหน็สมควร 

 

      3.4 ร่างพระราชบญัญติัความปลอดภยัทางชีวภาพเน่ืองจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลง 

พนัธกุรรม  พ.ศ. ....
51

 

 

          รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

พ.ศ. .... ทีผู่ศ้กึษานํามาใชป้ระกอบสารนิพนธ์ ฉบบัน้ี เป็นรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัรบัฟงัความ

คดิเหน็สาธารณะ ที่ ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจดัทาํรา่งกฎหมายความปลอดภยั

ทางชวีภาพ โดยมีปลดักระทรวงทรพัยาก รธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นประธาน ในการประชุม 

ครัง้ที ่2 /2549 เมือ่วนัที ่9 มถุินายน 2549 ซึง่จดัทาํโดย 7สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร  

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  สาํนกัความหลากหลายทางชวีภาพ 7 โดยรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี   

จะเป็นการควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตามกระบวนการการใชป้ระโยชน์ และมกีารนิยาม

                                                 
51 สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สํานกัความหลากหลายทางชวีภาพ (Copyright 2549).     

    “รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. ....” Internet.   

    http://bch-thai.onep.go.th/BCH-LAW/(Draft)%20Biosafety%20Law%20for%20Public%20Hearing.pdf 5 มนีาคม, 2550. 
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คาํว่า “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ” ใหม้หีมายความว่า สิง่มชีวีติรวมทัง้พชื  สตัว์ และจลุนิทรยี์ 

ทีส่ารพนัธุกรรมถูกเปลีย่นแปลง โดยเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมใ่นลกัษณะทีไ่มเ่กดิเองภายใต้

สภาวะในธรรมชาตแิละทีไ่มเ่ป็น โดยการผสมพนัธุ์ หรอืผสานโดยกระบวนการธรรมชาติ
52

 และ

รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ไดด้าํเนินการควบคุมตัง้แต่ เรือ่ง การนําเขา้ ซึง่ปรากฏในมาตรา     

19-24  เป็นการกล่าวถงึการนําเขา้ เพื่อการวจิยั และหลงัจากมกีารนําเขา้แลว้จะนําสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมไปใชอ้ยา่งไร ซึง่กําหนดไวใ้นมาตรา 25-28 เป็นการกล่าวถงึการใชใ้นสภาพ

ควบคุมหรอืการใชใ้นหอ้งปฏบิตักิารว่าจะดแูลสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งไร ลกัษณะของ

การควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในหอ้งปฏบิตักิารเพื่อความรูจ้ะมคีวามยดืหยุน่ ทัง้น้ี 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการวจิยั แต่เมือ่ใชใ้นสภาพทีป่ลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มระดบัความเสีย่งจะสงูขึน้ 

กระบวนการใน การดแูลจะเขม้งวดขึน้และ ตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่ง ตอ้งพจิารณาว่า

ปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มหรอืไม ่ขยายสู่การผลติ หรอืจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาด หรอืจะมกีารส่งออก

หรอืไม ่และรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดม้กีารนําหลกัการ “ระมดัระวงัล่วงหน้า”
53

 มาใช ้ 

 

             3.4.1 เหตผุลความจาํเป็น 

 

    เหตุผลความจาํเป็นในการประกาศใชร้า่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีในอนาคต เน่ืองจาก

ปจัจบุนัเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมม่คีวามเจรญิกา้วหน้าในการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

เพื่อใชป้ระโยชน์หลายดา้น     เป็นตน้ว่า     ดา้นการเกษตรและการสาธารณสุข    การคาํนึงถงึ 

ความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  เป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั 

เพื่อการคุม้ครอง      และอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและสุขภาพอนามยัของประชาชน  

จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีฎห มายฉบบัน้ีเพื่อการควบคุมและดแูลการใชป้ระโยชน์จากสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่อาจมาจากต่างประเทศหรอืภายในประเทศไดอ้ยา่งปลอดภยัและ

เหมาะสม โดยทาํใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยมขีัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานในระดบัสากล 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 มาตรา 3 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
53 สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2550). หลกัการระมดัระวงัล่วงหน้าและการคงอยู่ รว่มกนั   

   (พมิพค์รัง้แรก). กรงุเทพ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวท ์โพสต ์แกลลอรี.่ 111-112. 
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             3.4.2 โครงสร้างและขอบเขตเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัความปลอดภยั       

ทางชีวภาพเน่ืองจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. ...... 

  

              ในการศกึษาโครงสรา้งและขอบเขตของรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ผูศ้กึษาจะศกึษา

เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการควบคุมกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่อยูใ่นหมวด 

3 ของรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี   

 

              1) การนําเข้าและส่งออก 

 

                   หา้มไมใ่หผู้ใ้ดนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพั นธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุญาต  และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม

ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง โดยการขออนุญาต  และการอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง
54

 และในการขออนุญาตนําเขา้สิง่มชีวี ิ ต

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง   ผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้งแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามรายละเอยีดทีก่ําหนดในกฎกระทรวงมาพรอ้มกบั

คาํขออนุญาตดว้ย      หรอืจดัทาํรายงานการประเมนิความเสีย่งและเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอ  

อนุญาต
55

    โดยในการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อใชใ้นสภาพควบคุมปลดปล่อย                

สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ   และการนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง      

เพื่อการจาํหน่าย ผูแ้จง้หรอืผูข้ออนุญาตจะไดร้บัใบอนุญาตต่อเมือ่ผูแ้จง้หรอืผูข้อ อนุญาตไดร้บั

ตอบการแจง้ใหใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ใบอนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  หรอืใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองแลว้แต่กรณี
56

 

 

                  เมือ่ไดร้บัอนุญาตให้ นําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้  ถา้ต่อมาหาก

พฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอื

สิง่แวดลอ้ม  ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหนํ้าเขา้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการอนุญาตนัน้หรอืถูกสัง่ใหแ้กไ้ข

เพิม่เตมิเงือ่นไขการอนุญาตไดต้ามความจาํเป็น และในกรณรีะหว่างทีย่งัไมม่กีารนําเขา้สิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมตามใบอนุญาต  หากพฤตกิารณ์เปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความ

                                                 
54 มาตรา 19 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
55 มาตรา 20 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
56 มาตรา 21 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
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ปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม    ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหนํ้าเขา้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการ

อนุญาตนัน้ หรอืถูกสัง่ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการอนุญาตไดต้ามความจาํเป็นไดเ้ช่นกนั
57

 

 

                  โดยในการขออนุญาตส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

ผูข้อรบัใบอนุญาตส่งออกตอ้งแสดงหลกัฐานการตอบรบัการนําเขา้จากหน่วยงานผูม้อีํานาจ

อนุญาตของประเทศผูนํ้าเขา้มาพรอ้มกบัคาํขออนุญาตส่งออกดว้ย
58

 

 

              2) การใช้ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมในสภาพควบคมุ
59

 

 

                   ผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตอ้งเป็นนิตบุิคคลและตอ้งแจง้

การใชต่้อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามแบบทีก่ําหนด  และตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและ

เงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง
60

 และตอ้งจดัทาํรายงานแสดงขัน้ตอน  วธิกีาร และผลของการ

ใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  ตลอดจนความเสีย่งหรอือนัตรายทีพ่บในระหว่างการใชส้ิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  เสนอต่อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร  

ทีก่ําหนด
61

 

 

                   เมือ่ไดม้กีารใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมแลว้  และต่อมา

พฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอื

สิง่แวดลอ้มผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการใชห้รอืถูกสัง่ใหแ้กไ้ข

เพิม่เตมิเงือ่นไ ขการใชไ้ดต้ามความจาํเป็น
62

 และในกรณทีีผู่แ้จง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมในสภาพควบคุมไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขในการขอแจง้          

โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ แต่มเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าการอนุญาตใหใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

ในสภาพควบคุมตามคาํ ขอนัน้ อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยัหรอื

สิง่แวดลอ้ม  ผูแ้จง้การใชน้ัน้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพ

ควบคุมตามคาํขอกไ็ด้
63

  

 

 

                                                 
57 มาตรา 23 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
58 มาตรา 24 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
59 มาตรา 3 วรรค 3 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
60 มาตรา 25 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
61 มาตรา 26 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
62 มาตรา 27 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
63 มาตรา 28 รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเนื่องจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม พ.ศ. .... 
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               3) การปลดปล่อยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมสู่ส่ิงแวดล้อมโดยจงใจ 

 

                   หา้มไมใ่หผู้ใ้ดปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ    

เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุญาตใหท้าํการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยจงใจ 

ในเขตอนุญาต  โดยผูม้สีทิธขิอรบัใบอนุญาตตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ์  

วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง
64

 และผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิ

ความเสีย่ง เสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาต  และในกรณทีีก่ารปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม โดยจงใจมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามทีก่ําหนดในประกาศ            

ผูข้ออนุญาตนัน้  ตอ้งจดัทาํรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกจิ  และสงัคม เสนอมาพรอ้มกบัคาํขอ  

รบัใบอนุญาตดว้ย
65

 และหากเป็นกรณทีีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ  ผูข้ออนุญาตอาจนํารายงาน

การประเมนิความเสีย่งทีจ่ดัทาํในต่างป ระเทศเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาตดว้ยกไ็ด้
66

 

แต่ถา้ผลการพจิารณารายงานการประเมนิความเสีย่ง  หรอืรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกจิและ

สงัคม บ่งชีอ้อกมาว่าการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจตามทีข่อ

อนุญาตนัน้ อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อสุข ภาพอนามยั สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม 

กจ็ะไมไ่ดร้บัอนุญาต
67

 ใหท้าํการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยจงใจ 

 

                   เมือ่ไดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดย    

จงใจแลว้ แต่ต่อมาพฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุ สาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ

อนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  ผูไ้ดร้บัอนุญาตนัน้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการอนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจหรอืถูกสัง่ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการใชไ้ดต้ามความ

จาํเป็น
68

 และในกรณทีีผู่ข้ออนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวี ิ ตดดัแปลงพนัธุกรรมโดยจงใจไดป้ฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้  แต่หากมเีหตุ   

อนัควรเชื่อไดว้่า  การอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ

ตามคาํขอนัน้ อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสุขภา พอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม        

ผูข้ออนุญาตนัน้อาจไดร้บัคาํสัง่ไมอ่นุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม

โดยจงใจตามคาํขอกไ็ด้
69
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                   ทัง้น้ี จะตอ้งมกีารประกาศกําหนดเขตในการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจใหเ้ป็นเขตอนุญาตในราชกจิจานุเบกษาดว้ย
70

 

 

              4) การจาํหน่ายส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมหรือผลิตภณัฑสื์บเน่ือง 

 

                  หา้มไมใ่หผู้ใ้ดจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

                   ก) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่กดิจากการใชใ้นสภาพควบคุม  หรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองทีผ่ลติขึน้เพื่อการจาํหน่าย 

                   ข) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีนํ่าเขา้มาเพื่อการ

จาํหน่าย 

                   ค) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ื องทีเ่ป็นผลผลติจากการใช้

ในสภาพควบคุม 

 

                   เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุญาต    และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง   โดยการขออนุญาตและการอนุญาต   ใหเ้ป็นไปตามแบบ  

หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง
71

  ซึง่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัทาํรายงาน

การประเมนิความเสีย่งเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาตดว้ย    ในกรณทีีส่ ิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีข่ออนุญาตจาํหน่ายตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ  ผูข้ออนุญาต

อาจนํารายงานการประเมนิความเสีย่งทีจ่ดัทาํในต่างประเทศเสน อมาพรอ้มกบั    คาํขอรบั

ใบอนุญาตดว้ยกไ็ด้     และในกรณทีีผ่ลการพจิารณารายงานการประเมนิความเสีย่งบ่งชีว้่า    

การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามทีข่ออนุญาตอาจก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายรา้ยแรงต่อสุขภาพอนามยัหรอืต่อสิง่แวดลอ้ม     กจ็ะไมไ่ดร้ ับอนุญาตใหจ้าํหน่าย

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมและผลติภณัฑส์บืเน่ือง
72

    เมือ่ผูข้อใบอนุญาตไดร้บัใบอนุญาตให้

จาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมและผลติภณัฑส์บืเน่ืองแลว้    จะตอ้งจดัใหม้ฉีลากกํากบั

ชดัเจนและสามารถใชฉ้ลากในการสบืคน้ทีม่าของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมได้
73
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                   เมือ่ไดอ้นุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

แลว้ ถา้หากต่อมาพฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ

อนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  ผูไ้ดร้บัอนุญาตนัน้อาจถูกสัง่ใหย้กเลกิการอนุญาตให้ จาํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม    หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง    หรอืถูกสัง่ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการอนุญาต 

ไดต้ามความจาํเป็น
74

 และในกรณทีีผู่ข้ออนุญาตจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอ อนุญาตโดยถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้ แต่กรณมีเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าการอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามคาํขออาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยั

หรอืสิง่แวดลอ้ม  แมจ้ะยงัไมม่ผีลการพสิจูน์ทางวทิยาศาสตรท์ีช่ดัเจนใหเ้หน็ก็ ตาม กจ็ะไมไ่ดร้บั

อนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง
75

 นัน้ 

 

              5) การขนส่งและการเคล่ือนย้ายส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมหรือผลิตภณัฑ์

สืบเน่ือง 

 

                   ผูแ้จง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม    ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต               

ใหนํ้าเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง    ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต         

ใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ    และผูไ้ดร้บัใบอนุญาต               

ใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุ กรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง    มหีน้าทีต่อ้งระมดัระวงัในการ

ขนส่งการเคลื่อนยา้ย    และการเกบ็รกัษาซึง่สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง 

ทีไ่ดแ้จง้หรอืไดร้บัอนุญาต
76

  และในกรณทีีต่อ้งมกีารขนส่งหรอืการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลิ ตภณัฑส์บืเน่ือง บุคคลดงักล่าวตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการสรรหาผูข้นส่ง  

หรอืผูเ้คลื่อนยา้ย     และดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของยานพาหนะ    และภาชนะบรรจ ุ

ทีใ่ชข้นส่งหรอืบรรจสุิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม     หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองในระหว่างการขนส่ง 

หรอืการเคลื่อนยา้ย   ทัง้น้ี   ผูแ้จง้หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งแจง้ชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํ    

การขนส่งหรอืเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้ใหห้น่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบทราบ    ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนด
77

    และในกรณทีีต่อ้งมกีารเกบ็รกัษา 

ในระหว่างการนําเขา้      หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม      หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  

การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  การปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
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สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ    และการจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์ื บเน่ือง

บุคคลดงักล่าวตอ้งแจง้ชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้กบ็รกัษาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบทราบตามหลกัเกณฑ ์     และวธิกีารทีก่ําหนด
78

  

โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขนส่ง การบรรจุ และการเกบ็รกัษาสิง่มชีวีติดดัแปล งพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  และลกัษณะของยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนส่งหรอืเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองภาชนะบรรจแุละสถานทีเ่กบ็รกัษาสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง
79

 

 

              6) การแก้ไขและระงบัเหตจุากการปลดปล่อยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม             

สู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่จงใจ 

                       

                  ผูแ้จง้หรอืผูข้ออนุญาตการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ตามกฎหมายฉบบัน้ี จะตอ้งจดัทาํแผนป้องกนัและวธิปีฏบิตั ิในกรณเีกดิเหตุอนัเกดิจากสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ
80

 และในกรณทีีม่เีหตุอนัเกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อ ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ  ผูแ้จง้

หรอืผูข้ออนุญาตการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งแจง้เหตุดงักล่าว         

ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบทราบทนัที  และตอ้งใหค้วามรว่มมอืรวมถงึการใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็น            

กบัหน่วยงานผูร้บัผิดชอบเพื่อแกไ้ข  บรรเทา หรอืระงบัเหตุดงักล่าว
81

 และเมือ่มเีหตุอนัเกดิจาก

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง     หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ  ซึง่หากปล่อยไวแ้ลว้จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม  

ทรพัยากรธรรมชาต ิ   หรอืทรพัยส์นิของรฐัหรอืของประชาชนเป็นอนัมาก    พนกังานเจา้หน้าที ่

มอีํานาจเขา้ไปควบคุมเพื่อระงบัเหตุนัน้ได้
82
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บทท่ี 4 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม 

ในประเทศไทย 

 

           เน่ืองจากกฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดั ดแปลงพนัธุกรรมเป็นเรือ่งใหม ่

และพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีถู่กสรา้งขึน้มาลว้นแลว้เกดิจาการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่

ดงันัน้ การนํากฎหมายทีไ่มม่ผีลใชบ้งัคบัโดยเฉพาะมาบงัคบัใช ้จงึมขีอ้บกพรอ่งไมส่ามารถ

บงัคบัใชไ้ดทุ้กกรณ ีซึง่ถอืว่าเป็นปญัหาที่ สาํคญัในขณะน้ี โดยปญั หาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ในขณะน้ี   

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  

4.1 พระราชบญัญติักกัพืช พ.ศ. 2507 

 

           พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีถอืว่าเป็นกฎหมายทีม่บีทบาทมากทีสุ่ดในการควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมในขณะน้ี เน่ืองจากเป็นกฎหมายฉบบัเดยีว ในขณะน้ี ทีม่คีวามชดัเจนทีสุ่ด   

ในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ไมว่่าจะเป็นการประกาศกําหนดพชืจากแหล่งทีก่ําหนด

เป็นสิง่ตอ้งหา้ม หรอืการกําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาตนําเขา้หรอืนําผ่านซึง่สิง่

ตอ้งหา้ม ลว้นกําหนดขึน้มาโดยมเีจตนาเพื่อควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้สิน้ แต่อยา่งไร     

กต็ามการนํากฎหมายทีไ่ มไ่ดถู้กบญัญตัโิดยเฉพาะมาใชบ้งัคบั ยอ่มมปีญัหาและขอ้บกพรอ่ง  

ของการนําไปใชบ้งัคบัเสมอ ซึง่ปญัหาและขอ้บกพรอ่งสาํหรบัพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมดีงัน้ี 

          1) พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเป็นกฎหมายทีใ่ชค้วบคุมเกีย่วกบัพชื  โดยมวีตัถุประสงค์   

เพื่อป้องกนัและควบคุมการระบาดของศตัรพูชื ซึง่ไมไ่ดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อใชค้วบคุมพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมโดยเฉพาะ  เน่ืองจากในขณะทีม่กีารบญัญตักิฎหมายฉบบัน้ี   พชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั  ดงันัน้  ในการนํากฎหมายทีม่ปีระวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงไปใชก้บัวตัถุประสงค ์

อกีอยา่งหน่ึง จึ งทาํใหก้ารนําไปบงัคบัใชไ้มส่ม เจตนารมณ์ ของกฎหมายและไมส่ามารถบงัคบั

ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ท่าทีค่วร  

           2) การควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เป็นการควบคุมโดย

การประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นคราวๆ กําหนดชื่อ ของพชืใหเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้ม แต่สิง่ที่ ได้

จากการประกาศ คอื ความล่าชา้ในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  เน่ืองจากในการประกาศ 

ราชกจิจานุเบกษาในแต่ครัง้ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการประกาศพอสมควร และใชบ้งัคบัไดเ้ฉพาะ

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มทีม่รีายชื่อและไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้

เท่านัน้ จะนําไปใชก้บัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีน่อกเหนือจากทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาและ 

ทีอ่ยูใ่นระหว่างการดาํเนินการประกาศราชกจิจานุเบกษาไมไ่ด ้
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           3) พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีใชค้วบคุมเฉพาะเรือ่งการนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็น 

สิง่ตอ้งหา้มเพื่อการทดลองหรอืกา รวจิยั โดยมกีารกําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาต

นําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อนํามาศกึษาทดลอง ซึง่ จะเป็นการควบคุมในลกัษณะ แนวทาง

วทิยาศาสตรเ์พื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและลดความเสีย่งอนัตรายทีอ่าจเกดิจากการทดลองวจิยั 

แต่แนวทางปฏบิตัดิงักล่าวเป็นการควบคุมเฉพาะเรือ่งก ารนําเขา้เท่านัน้ หากนอกเหนือจากการ

นําเขา้ เช่น การนําผ่าน การส่งออก การจาํหน่าย กไ็มส่ามารถนําแนวทางปฏบิตัน้ีิไปใชค้วบคุม

เพื่อความปลอดภยัได ้และอาจทาํใหพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรมเลด็ลอดออกสู่สิง่แวดลอ้มได้  ทัง้โดย

จงใจและไมจ่งใจ  

           4) ในการควบคุมเมลด็พนัธุพ์ื ชตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี กรมวชิาการเกษตรไดอ้อก

ประกาศ เรือ่ง การนําเมลด็พนัธุพ์ชืเขา้มาในราชอาณาจกัร โดยประกาศดงักล่าวเป็นการควบคุม

เฉพาะเรือ่งการนําเขา้เมลด็พนัธุพ์ชืดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่ผูนํ้าเขา้เมลด็พนัธุพ์ชืดดัแปลง

พนัธุกรรมจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากประเทศตน้ ทางว่าเมลด็พนัธุพ์ชืทีนํ่าเขา้ไมใ่ช่เมลด็พนัธุ์

พชืดดัแปลงพนัธุกรรม หากจะนําไปใชค้วบคุมกรณอีื่นทีน่อกเหนือจากเรือ่งการนําเขา้และเรือ่ง

เมลด็พนัธุพ์ชื กไ็มส่ามารถนําประกาศฉบบัน้ีไปใชบ้งัคบัได ้อกีทัง้ประกาศฉบบัน้ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความสบัสนในเรือ่งการลงโทษตามกฎหมายได้  เน่ืองจากในตอนทา้ยของประกาศฉบบัน้ีได้

กําหนดว่า หากพนกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบในภายหลงัพบว่าเมลด็พนัธุพ์ชืดงักล่าวเป็นเมลด็

พนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม บุคคลนัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย ซึง่เท่ากบั

ว่าบุคคลนัน้อาจจะไดร้บัโทษหรอืไมต่อ้งรบัโทษกไ็ด ้แต่อยา่งไรกด็ีผูศ้กึษาเหน็ว่าการใหผู้นํ้าเขา้

เมลด็พนัธุพ์ชืขอหนงัสอืรบัรองจากประเทศตน้ทางว่าเมลด็พนัธุพ์ชืทีนํ่าเขา้ดงักล่าวไมใ่ช่เมลด็

พนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม ถอืว่าเป็นขอ้ดขีองประกาศฉบบัน้ี ซึง่เป็นการควบคุม  

ทีส่ะดวกและรวดเรว็กว่าการไปกําหนดใหพ้ชืชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็น

สิง่ตอ้งหา้มแลว้นําไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

 

4.2 พระราชบญัญติัพนัธุพื์ช พ.ศ. 2518 

 

           ถงึแมพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการขยายพนัธุพ์ชืทัง้การ

ขยายพนัธุโ์ดยวธิธีรรมชาต ิและวธิอีื่ น โดยเป็นการควบคุมในส่วนทีเ่ป็นพนัธุพ์ชื และเมลด็   

พนัธุพ์ชื แต่อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกเ็ป็นกฎหมายอกีฉบบัทีไ่มไ่ดค้วบคุมดแูลและ

ป้องกนัเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมโดยเฉพาะ จงึทาํใหพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมปีญัหาและ

ขอ้บกพรอ่งในการใชบ้งัคบั ดงัน้ี   
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           1) ในการควบคุมพนัธุพ์ชืตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจะเป็นควบคุมโดยการกําหนด

รายชื่อของพชืใหเ้ป็นพชืตอ้งหา้มโดยการประกาศในราชกจิจานุเบกษา และหา้มมกีารนําเขา้

พนัธุพ์ชืนัน้ ซึง่ในการประกาศเป็นราชกจิจานุเบกษาจะทาํใหเ้กดิความล่าชา้ในการบงัคบัใช้  

หากพนัธุพ์ชืนัน้เป็นพนัธุพ์ชืซึง่เป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรม       

           2) ในการควบคุมพนัธุพ์ชืซึง่เป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมจะ สามารถควบคุมไดเ้ฉพาะ

พนัธุพ์ชืซึง่เป็นพชืตอ้งหา้มทีม่รีายชื่อตาม ประกาศและเฉพาะการนําเขา้เท่านัน้ หากจะนําไป

ควบคุม กรณี อื่นที่นอกเหนือจากทีก่ล่าว มา น้ีแลว้  กไ็มส่ามารถควบคุมพนัธุพ์ชืซึง่เป็นพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมได ้ 

           3) อาจเกดิการทบัซอ้นของกฎหมาย ระหว่างกรณกีารประกาศกําหนดพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมใหเ้ป็นพชืตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี กบั กรณกีารประกาศกําหนดพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมใหเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามพ ระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 ซึง่เป็นการควบคุม

ในกรณกีารนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรมทัง้สองกรณ ี                                                                                                                                                             

          4) การควบคุมเมลด็พนัธุพ์ชืตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจะมกีารประกาศกําหนดเมลด็

พนัธุพ์ชื ใหเ้ป็นเมลด็พนัธุค์วบคุม และมขีอบเขตไปถงึ การขาย การนําเขา้ การส่งออก และ 

การนําผ่าน แต่จะควบคุมไดเ้ฉพาะกรณเีพื่อการคา้เท่านัน้ และไมส่ามารถใชบ้งัคบัแก่ผูป้ลกู

เมลด็พนัธุค์วบคุมซึง่ขายเมลด็พนัธุค์วบคุมทีต่นเองปลกู ซึง่หากการขาย การนําเขา้ การส่งออก 

และการนําผ่าน เมลด็พนัธุค์วบคุมนัน้ไมไ่ดท้าํเพื่อการคา้ หรอืการกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทาํ

โดยผูป้ลกู เมลด็พนัธุค์วบคุมซึง่ขายเมลด็พนัธุค์วบคุมทีต่นเองปลกู พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกไ็ม่

สามารถเขา้ไปควบคุมได ้ 

           5) กรณทีีผู่ใ้ดมเีมลด็พนัธุค์วบคุมเพื่อการคา้อยูใ่นวนัประกาศ จะตอ้งยืน่คาํขอรบั

ใบอนุญาตภายในเกา้สบิวนั และสามารถประกอบกจิการไปพลางก่อนได ้ซึง่หากเมลด็พนัธุ์

ควบคุมนัน้เป็นเมลด็พนัธุท์ีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้มกีารกําหนดใหส้ามา รถประกอบ

กจิการไปพลางก่อนได ้กจ็ะทาํใหเ้มลด็พนัธุเ์หล่านัน้มกีารแพรก่ระจายสู่สิง่แวดลอ้มไดโ้ดย      

ไมม่กีารควบคุม 

  

           ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึเหน็ว่าพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ .ศ. 2518 จงึไมเ่หมาะทีจ่ะนํามาใช้

บงัคบัเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม อกีทัง้พระราชบั ญญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 กส็ามารถ

นําไปใชค้วบคุมในส่วนของพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ .ศ. 2518 ไดค้รอบคลุมและดกีว่าอยูแ่ลว้ 

จงึไมจ่าํเป็นตอ้งนําพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ .ศ. 2518 ไปใชค้วบคุมเกีย่วกบัพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมกไ็ด ้
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4.3 พระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 

 

           พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรงุและพฒันาพนัธุพ์ชื

เพื่อนําไปจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหม ่    และพระราชบญัญตัฉิบบัน้ียงัใหพ้นัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้าก 

การตดัต่อสารพนัธุกรรมสามารถ นําไป ขอจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหมไ่ด ้แต่ตอ้ งผ่านการ  

ประเมนิผลกระทบทางดา้นความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ หรอืสวสัดภิาพของประชาชน 

โดยการประเมนิผลกระทบดงักล่าวเป็นการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อความปลอดภยั    

ทีด่วีธิหีน่ึงแต่อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกม็ปีญัหาและขอ้บกพรอ่งของการบงัคบัใช้

เกี่ยวกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเช่นกนั ซึง่ปญัหาและขอ้บกพรอ่งสาํหรบัพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  

มดีงัน้ี   

           1) การดาํเนินการประเมนิ ผลกระทบทางดา้นความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ 

หรอืสวสัดภิาพของประชาชนนัน้ สามารถนําไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบักรณพีนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการ  

ตัดต่อสารพนัธุกรรมทีจ่ะขอจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหมเ่ท่านัน้ ไมส่ามารถนําไปใชก้บัพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่อียูเ่ดมิได ้ซึง่เป็นขอ้จาํกดัของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  

           2) หากพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการตดัต่อสารพนัธุกรรมทีข่อจดทะเบยีนไมผ่่านการ

ประเมนิผล ผูท้ีนํ่า ไปขอจดทะเบยีนจะตอ้งดาํเนินการกบัพนัธุพ์ชืใหมน่ัน้ และจะถอืว่าพนัธุพ์ชื

ใหมน่ัน้เป็นพชืทีเ่ป็นอนัตราย หรอืไมป่ลอดภยัหรอืไม ่และหากเป็นพชืทีเ่ป็นอนัตราย หรอื     

ไมป่ลอดภยัแลว้ควรจะดาํเนินการอยา่งไรกบัพชืนัน้ ควรจะทาํลายเลยหรอืนําไปเกบ็ไวใ้นสถาน

กกัพชืก่อน ซึง่พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมไ่ดบ้ญัญตัใินเรือ่งน้ีไว ้มแีต่เพยีงหา้มไมใ่หผ้ลติ ขายหรอื

จาํหน่ายดว้ยประการใด นําเขา้มาในราชอาณาจกัร หรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัรซึง่พนัธุพ์ชื

ใหมเ่ฉพาะในกรณเีมือ่มคีวามจาํเป็นในการป้องกนัรกัษาโรคและส่งเสรมิสุขภาพ การรกัษา

สวสัดภิาพของป ระชาชน กา รรกัษาและอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ

หรอืประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น  

           3) เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีแลว้จะพบว่าพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมลีกัษณะ  

เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูท้รงสทิธซิึง่เป็นลกัษณะของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญามากกว่า

การควบคุ มดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เน่ือ งจากตาม

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัการไดม้าซึง่สทิธแิละการคุม้ครองสทิธิ

ของผูท้รงสทิธเิป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื ผูท้ีไ่ดร้บัหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่

จะถอืว่าเป็นผูท้รงสิ ทธ ิในพนัธุพ์ชืใหมแ่ละจะอนุญาตใหบุ้คคลใดใชส้ทิธหิรอืจะโอนสทิธิ         

ในพนัธุพ์ชืใหมน่ัน้  ใหแ้ก่บุคคลอื่นกไ็ด ้และมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติ ขายหรอืจาํหน่าย 

นําเขา้มาในราชอาณาจกัร หรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรอืมไีวเ้พื่อกระทาํการอยา่งหน่ึง

อยา่งใดดงักล่าวกไ็ด ้
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           ดงันัน้ หากนําพระราชบญัญตัน้ีิไปใชบ้งัคบักบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมกค็งมแีต่

บทบญัญตัใินส่วนของการประเมนิผลกระทบทางดา้นความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ 

หรอืสวสัดภิาพของประชาชน และใชบ้งัคบัไดเ้ฉพาะกรณพีนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการตดัต่อ       

สารพนัธุกรรมทีจ่ะขอจดทะเบยีนเท่านัน้ 

 

4.4 พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  

 

           พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมวตัถุทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล 

สตัว ์พชื ทรพัย ์และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมแต่อยา่งไร           

แต่เมือ่พจิารณาถงึคาํว่า “วตัถุอนัตราย” ตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี จะหมายถงึวตัถุทีก่่อใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมหรอืวตัถุอยา่งอื่น ไมว่่าจะเป็นเคมภีณัฑห์รอืสิง่อื่นใดทีอ่าจทาํใหเ้กดิ

อนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ วตัถุทีก่่อใหเ้กดิหรอืวตัถุอยา่งอื่นกไ็ม่

น่าจะหมายถงึเฉพาะตวัวตัถุหรอืสิง่ของเท่านัน้ เมือ่นําไปปรบัใชก้บัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้ 

วตัถุทีก่่อใหเ้กดิหรอืวตัถุอยา่งอื่น 6อาจจะเป็น ยนี เน้ือเยือ้ ซากพชื หรอืส่วนหน่ีงส่วนใดของพชื

ทีไ่ดม้าจากพชืดดัแปลงพนัธุกรรมกไ็ด ้ซึง่พระราชบญัญั ตอิื่นทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไมส่ามารถ

ควบคุมไปถงึส่วนต่างๆ ทีก่ล่าวมาน้ีได ้ทัง้น้ี ส่วนต่างๆ ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเหล่าน้ี 

อาจจะเป็นสิง่ทีไ่ดม้าจากพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่ป็นอนัตรายและก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล 

สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้มกไ็ด ้ซึง่หากไมม่กี ารควบคุมดแูลและป้องกนัไวก่้อนกอ็าจจะมี

บุคคลนําพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่ป็นอนัตรายเหล่านัน้ไปใชโ้ดยรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ หรอืนําไปใช้

เพื่อก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้มโดยเจตนากเ็ป็นได ้แต่อยา่งไร

กด็กีารนําพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไปใชบ้งัคบัเพื่อควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 6กม็ปีญัหาและ

ขอ้บกพรอ่งเช่นกนั ซึง่ปญัหาและขอ้บกพรอ่งสาํหรบัพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมดีงัน้ี   

           1) ความล่าชา้อนัเกดิจากการประกาศราชกจิจานุเบกษาและในการควบคุมวตัถุ

อนัตรายสามารถควบคุมไดเ้ฉพาะทีม่รีายชื่อตามประกาศเท่านัน้ วตัถุอนัตรายทีน่อกเหนือจาก

รายชื่อในประกาศไมต่กอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  

           2) ความยุง่ยากในการกําหนดใหว้ตัถุอนัตรายจดัใหอ้ยูใ่นชนิดใด เน่ืองจาก

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมกีารแบ่งวตัถุอนัตรายออกเป็น  4 ชนิด และแต่ละชนิดกม็กีารควบคุม     

ทีต่่างกนั กล่าวคอื  วตัถุอนัตรายชนิดที ่ 1 ถงึ 3 มกีารควบคุมเพยีงตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ําหนด ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ราบก่อนและตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  

และวธิกีารทีก่ําหนด ตอ้งไดร้บัใบอนุญาต  ตามลาํดบั  ส่วนวตัถุอนัตรายชนิดที ่4  เป็นการหา้ม       
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6ไมใ่หม้ทีัง้การผลติ การนําเขา้ การส่งออก แล ะการมไีวใ้นครอบครอง 6

83
 แต่อยา่งไรกต็าม

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมขีอ้ดปีระการหน่ึงทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัอื่นไมม่ ีไดแ้ก่บทบญัญตัิ

เกีย่วกบัการจดัการกบัวตัถุอนัตราย กล่าวคอืการใหเ้จา้ของวตัถุอนัตรายนัน้เป็นผูจ้ดัการทาํลาย

หรอืดาํเนินการกบัวตัถุอนัตรายของตน หากจดัการเองไม่ ไดก้ใ็หส้่งมอบวตัถุอนัตรายนัน้ใหแ้ก่

พนกังานเจา้หน้าทีเ่พื่อทาํลายหรอืจดัการตามสมควรต่อไป 

 

6             ดงันัน้ หากพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีถู่กสรา้งขึน้มานัน้   มอีนัตรายถงึขนาดทีส่ามารถ 

6อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล  สตัว ์ พชื  ทรพัย ์ หรอืสิง่แวดลอ้มไดแ้ลว้  กค็วรจะมมีาตรการ 

6การควบคุมทีร่ดักุม หากจะนําพระราชบญัญตัอิื่นทีก่ล่าวมาขา้งมาควบคุมเพยีงลาํพงัแลว้        

กจ็ะทาํใหเ้กดิปญัหาหรอืเกดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้มขึน้ได ้ ดงันัน้  

จงึสมควรนําพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ไปรว่มใชบ้งัคบัเพื่อเป็นการควบ คุมในส่วนทีพ่ระราชบญัญตัิ

อื่นไมส่ามารถควบคุมไปถงึไดแ้ละเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บักฎหมายนัน้ๆ ได้        

อกีทางหน่ึงดว้ย 

 

4.5 แนวทางปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) 

 

6             ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ว่าการสรา้งพชืดดัแปล งพนัธุกรรมนัน้เป็นกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร ์ตอ้งมกีารทดลองและวจิยั มกีารใชส้ารเคมแีละอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรต่์างๆ            

ซึง่ในการ 6สรา้งพชืดดัแปลงพนัธุกรรม หากจะนํากฎหมายไปใชบ้งัคบัเพื่อควบคุมการทดลอง  

และวจิยัแลว้ จะเป็นการควบคุม ดแูลป้องกนัทีป่ลายเหตุมากกว่า ดงันัน้ การนํา แนวทางปฏบิตัิ

เพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines) ไปควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม   

ตัง้แต่การเริม่ตน้ของขัน้ตอนการทดลองและวจิยัจงึจะเป็นการควบคุมเพื่อความปลอดภยัทีด่กีว่า 

แต่ในขณะเดยีวกนัในการนํา แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยั ทางชวีภาพ (Biosafety 

Guidelines) มาปรบัใชเ้พื่อควบคุมการทดลองและวจิยัยงัไมส่ามารถนําไปใชบ้งัคบัไดเ้ท่าทีค่วร 

ทัง้น้ี เป็นผลมาจาก แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines)    

ถูกจดัทาํขึน้มาโดยไมม่วีตัถุประสงค์ เพื่อใชบ้งัคบัอยา่งเครง่ครดั แ ละไมไ่ดก้ําหนดบงัคบัให้     

ทุกคนจะตอ้งนําแนวทางปฏบิตัน้ีิไปใชใ้นการควบคุมการทดลองและวจิยั อกีทัง้ตวัของแนวทาง

ปฏบิตัเิองก็ ไมม่ฐีานะเป็นกฎหมาย และไมม่กีารกําหนดบทลงโทษไวแ้ต่อยา่งใด ดงันัน้        

เมือ่แนวทางปฏบิตัิ ฉบบั น้ีไมม่ฐีานะเป็นกฎหมายแลว้ กไ็มส่ามารถนําไปใ ชบ้งัคบั ใหเ้กดิผล    

ทางกฎหมายและไมส่ามารถลงโทษผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัฉิบบัน้ีได ้

                                                 
83 ผูศ้กึษาเหน็ว่าควรกําหนดใหเ้ป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่4 เนื่องจากถา้หากพชืดดัแปลงพนัธกุรรมทีม่พีษินัน้อาจทาํใหเ้กดิอนัตราย     

   แก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้มไดแ้ลว้ กไ็มค่วรทีจ่ะกําหนดใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ํ่า เพราะจะทาํใหก้ารควบคุมไมเ่กดิ                     

   ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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             แต่อยา่งไรกต็าม    เมือ่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อมนุษย ์   สตัว ์   และสิง่แวดลอ้มแลว้   จงึควรนํา แนวทาง ปฏบิตัิ       

เพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ  (Biosafety Guidelines) น้ี  ไปใชบ้งัคบัอยา่งเครง่ครดัและมกีาร

กําหนดโทษดว้ย   ซึง่อาจจะนํา แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ   (Biosafety 

Guidelines) น้ี ไปออกเป็นกฎระเบยีบ หรอืกฎกระทรวง หรอืพระราชบญัญตั ิเพื่อนําไปบังคบัใช ้  

เป็นการเฉพาะ เพื่อใหเ้กดิมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม รวมทัง้

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอื่นๆ อยา่งเช่น เครือ่งหมายของ อย . มอก . หรอื ISO เป็นตน้      

ซึง่การดาํเนินการดงักล่าวจะทาํใหเ้กษตรกรและผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัต่อพื ช

ดดัแปลงพนัธุกรรมและสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมอื่นๆ อกีดว้ย 

 

4.6 ร่างพระราชบญัญติัความปลอดภยัทางชีวภาพเน่ืองจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม       

      พ.ศ. ....  

 

             ตามทีก่ล่าวมาแลว้ว่ากฎหมายทีใ่ชค้วบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในปจัจบุนั  ไม่ได้

เป็นกฎหมายเฉพาะสาํหรบัควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่ทาํใหไ้มส่ ามารถควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรม ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัง้หมดทุกกรณ ีดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารออกกฎหมาย

สาํหรบัใชค้วบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นการเฉพาะ กฎหมายทีว่่าน้ีกค็อื รา่งพระราชบญัญตัิ

ความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม พ.ศ. .... ซึง่ร่างพระราชบญัญตัิ

ฉบบัน้ีจะเขา้ไปควบคุมเพื่อปิดช่องโหว่ของกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัอยูป่จัจบุนั ไดแ้ก่  

             1) การใหค้าํนิยามคาํว่า “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ” ทีม่คีวามหมายรวมทัง้พชื 

สตัว ์และจลุนิทรยี ์ทาํใหร้า่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีสามารถใชบ้งัคบัไดท้ัง้กรณขีองพชื สตัว ์และ

จลุนิทรยี ์              

             2) มมีาตรการการควบคุมกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม โดยควบคุม

ทัง้การนําเขา้ การส่งออก การใชส้ิง่ชวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุ ม การปลดปล่อย

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ือง ซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ในปจัจบุนันัน้มกีารควบคุม ดแูลและป้องกนัได้ เพยีง

บางกรณเีท่านัน้ จงึทาํใหก้ารควบคุมมปีระสทิธภิาพและครอบคลุมเพิม่ขึน้ 

              3) มกีารกําหนดเขตอนุญาตเพื่อใชเ้ป็นเขตในการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ ทาํใหม้พีืน้ทีท่ีแ่น่นอนสาํหรบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

             4) มมีาตรการกําหนดเกีย่วกบัการจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม โดย มกีาร

กําหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งจดัใหม้ฉีลากกํากบั

ชดัเจนและสามารถใชฉ้ลากในการสบืคน้ทีม่าได ้ทาํใหส้ามารถแบ่งแยกไดว้่าสิง่มชีวีติชนิดใด

เป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืไม ่ 
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              ดงันัน้  มาตรการต่างๆ  ทีก่ล่าวมาทั ้ ง  4   ขอ้นัน้สามารถช่วยปิดช่องโหว่ของ

พระราชบญัญตัิ ต่างๆ  ทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจบุนัได้  และยงัทาํใหส้ามารถควบคุมพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมไดค้รอบคลุมเพิม่ขึน้อกีดว้ย  

 

              แต่อยา่งไรกต็าม ผูศ้กึษายงัมคีวามเหน็ว่ารา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ียงัมขีอ้บกพรอ่ง

และอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาต่อ รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทาชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม พ.ศ. …. ไดใ้นอนาคต ซึง่ปญัหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดน้ัน้มดีงัต่อไปน้ี                            

             1) การกําหนดคาํนิยามของคาํว่า “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุก รรม” ทีม่คีวามหมายใน

ลกัษณะทีก่วา้งอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นการตคีวามทางกฎหมายได ้ 

             2) การอนุญาตใหเ้ฉพาะนิตบุิคคลสามารถดาํเนินการการนําเขา้ การส่งออก การใช้  

สิง่ชวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม การปลดปล่อยสิง่มชีวี ิ ตดดัแปลงพนัธุกรรมสู่

สิง่แวดลอ้ มโดยจงใจ การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง และ    

การขนส่งและการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองไดน้ัน้ จะเป็น

การจาํกดัสทิธเิสรภีาพของปวงชนชาวไทยตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและเป็นการขดัต่อกฎหมาย

รฐัธรรมนูญ อกีทัง้อาจจะเป็นประเดน็ในการชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งสทิธดิงักล่าวได ้

             3) เมือ่มกีารกําหนดเขตอนุญาตเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมแลว้ และต่อมาในภายหลงัเขตอนุญาตดงักล่าว อาจสิน้สภาพของการเป็นเขตอนุญาต

ไปแลว้  จะใชว้ธิกีารหรอืการดาํเนินการอยา่ง ไรกบัเขตอนุญาตทีส่ิน้สภาพนัน้ ซึง่ ตาม รา่ง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมไ่ดก้ําหนดวธิกีารหรอืมาตรการใดไวเ้พื่อควบคุมเพื่อการน้ี 

             4) ในการจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพยีงการกําหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาต       

ใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งจั ดใหม้ฉีลากกํากบัชดัเจนและสามารถใชฉ้ลาก      

ในการสบืคน้ทีม่าไดแ้ลว้นัน้ ยงัไมเ่พยีงพอต่อความปลอดภยัต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 

ควรจะตอ้งมกีารรบัรองและมเีครือ่งหมายการรบัรองความปลอดภยัจากหน่วยงานหรอืสถาบนั

ของรฐั  หรอืของเอกชนทีม่คีวามน่าเชื่อถอืดว้ยอกีชัน้ห น่ึง เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจใน

ความปลอดภยัของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 

             นอกจากทีก่ล่าวมาทัง้ 4 ขอ้แลว้ ผูศ้กึษายงัเหน็อกีว่าในการยกเลกิการอนุญาตของ

นิตบุิคคลในการดาํเนินการการนําเขา้ การส่งออก การใชส้ิง่ชวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพ

ควบคุมการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ การจาํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง และการขนส่งและการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้ ยงัขาดมาตรการในการควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมทีเ่กดิขึน้หลงัจากการยกเลกิการอนุญาตดงักล่าวแลว้ ซึง่หากไ มม่มีาตรการมารองรบั
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ในส่วนน้ีเอาไว ้อาจมกีารเลด็ลอดของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ไปสู่สิง่แวดลอ้มและทาํใหเ้กดิ

ปญัหาอื่นๆ ตามมาได ้

 

4.7 กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพของพืชดดัแปลงพนัธกุรรม                      

      ของประเทศบราซิล 

 

              จากการทีป่ระเทศบราซลิใชม้าตรการการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมแบ่งเป็น

มาตรการการควบคุมการปลดปล่อยพชืดดัแปลงพนัธุกรรมออกสู่สิง่แวดลอ้มโดยการควบคุม  

ของสถาบนั CTNbio เพื่อควบคุมกระบวนการทดลอง การจดทะเบยีน การใชง้าน ก ารขนส่ง 

การเกบ็รกัษา และการกําจดัขยะอนัเกดิจากกระบวนการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม และ

มาตรการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมโดยการนํากฎหมายเฉพาะในเรือ่งนัน้ๆ เขา้ควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมอกีชัน้หน่ึง และการทดลองวจิยัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลจากอกีสามหน่วยงาน 

ไดแ้ก่ SDA (Plant Protection Secretariat - Ministry of Agriculture), IBAMA (Brazilian 

Institute of Environment - Ministry of Environment) และ ANVISA (The National Agency 

for Health and Surveillance - Ministry of Health) จงึทาํใหป้ระเทศบราซลิมกีารควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่คีวามรดักุม มมีาตรการควบคุมเริม่ตัง้แต่กระบวนการทดลองจนไปถงึการ

กําจดัขยะอนัเกดิจากกระบวนการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ซึง่มาตรการดงักล่าวถอืได้ว่า

เป็นมาตรการทีด่ ีเน่ืองจากสามารถควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมไดต้ัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ 

แต่อยา่งไ รกด็ใีนการทีจ่ะตอ้งใชห้น่วยงานหลายๆ หน่วยงานเพื่อควบคุมดแูลพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมชนิดเดยีวกนันัน้ จะเป็นการก่อใหเ้กดิความล่าชา้และทาํใหม้ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากเพราะ

ตอ้งตดิต่อกบัหลายหน่วยงานทาํใหส้ิน้เปลอืงทัง้เวลาและค่าใชจ้า่ย 

 

              ดงันัน้ หากจะนํามาตรการดงักล่าวของประเทศบราซลิมาปรบัใชก้บัประเทศไทยแลว้    

ควรจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหม้คีวามเหมาะสม   โดยพยายามทาํใหเ้กดิขัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยาก

เพื่อใหม้คีวามรวดเรว็และประหยดัค่าใชจ้า่ย ซึง่อาจจะตัง้หน่วยงานขึน้มาเพยีงหน่วยงานเดยีว

และมกีารกําหนดใหห้น่วยงานนัน้จะตอ้งมี ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางใน แต่ละดา้นเพื่อช่วยกนั

ควบคุมดแูลและป้องกนั ซึง่ใน แต่ละขัน้ตอนจะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าว

ทัง้หมดก่อน  แลว้จงึสามารถดาํเนินการขัน้ตอนต่อๆ  ไปได ้และเป็นการสมควรอยา่งยิง่ สาํหรบั 

ประเทศไทย ที่ควรจะนํามาตรการของประเทศบราซลิทีม่กี ารควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม      

ที่เริม่ตัง้แต่กระบวนการ การทดลองจนไปถงึขัน้ตอนสุดทา้ยทีเ่ป็นกระบวนการการกําจดัขยะ    

อนัเกดิจากกระบวนการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมมาใชเ้ป็นมาตรการควบคุมพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมสาํหรบัประเทศไทยดว้ย 
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บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรปุ 

 

              เน่ืองจากประเทศเกษตรกรรมส่วนใหญ่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งผลติพชืผลทางการ

เกษตรเพื่อเป็นสนิคา้ส่งออกและเพื่อการบรโิภคภายในประเทศ แต่จากการเปลีย่นแปลงของ

สภาพอากาศสภาพแวดลอ้ม การทนต่อสารเคมต่ีางๆ ของแมลงและโรคของศตัรพูชื รวมทัง้

จาํนวนประชา กรของโลกทีม่อีตัราเพิม่ขึน้ทุกปี ทาํใหผ้ลติผลทางการเกษตรไมเ่พยีงพอต่อการ

บรโิภค จงึเป็นเหตุใหน้กัวทิยาศาสตรพ์ยายามหาหนทางเพื่อเพิม่ผลติผลทางการเกษตร 

จนกระทัง่ สามารถพฒันาวธิกีาร ในการเพิม่ผลผลติใหแ้ก่พชืได ้วธิกีารนัน้กค็อืการสรา้งพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมนัน่เอง ใน ปจัจบุนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเริม่เป็นทีรู่จ้กัและมกีารนําไป

เพาะปลกูเพิม่มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ

ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมอยู ่ อนัเน่ืองจากมผีลรายงานการวจิยัเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม

ทัง้ทีม่ผีลรายงานว่าปลอดภยัและไม่ ปลอดภยั แต่ตราบใดกต็ามทีป่ระเทศเกษตรกรรมยงัตอ้ง  

ทาํการเพาะปลกูพชืผล และมนุษยย์งัคง ตอ้งบรโิภคผลติผลทางการเกษตร กค็งไมส่ามารถทีจ่ะ

หลกีเลีย่ง ไมใ่หเ้กีย่วขอ้งกบั พชืดดัแปลงพนัธุกรรมและความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมไปได ้ซึง่รวมถงึประเทศไทยดว้ย 

 

              สาํหรบัประเทศไทยถอืว่าพชืดดัแปลงพนัธุกรรมยงัเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งใหม่พอสมควร

และยงัไมม่คีวามพรอ้มในการจดัการเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลง

พนัธุกรรม ทัง้ในดา้นกฎหมายและการจดัการเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่ใน ทางดา้น

กฎหมายประเทศไทยยงัไม่ มกีฎหมายสาํหรบัการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมโดยเฉพาะ    

จงึมคีวามจาํเป็นที่ จะตอ้งนํากฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจบุนัมาปรบัใช ้ซึง่เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัิ

มานานพอสมควร แลว้ จงึเป็นเหตุใหก้ฎหมายทีนํ่ามาปรบัใชน้ัน้ไมส่ามารถนําไปใชบ้งัคบัได้

อยา่งเตม็ทีเ่กดิเป็นช่องโหว่ทางกฎห มาย โดยปญัหาส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้กบักฎหมายเกีย่วกบั

ความปลอดภยัทางชวีภาพของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ทีป่ระเทศไทยใชบ้งัคบั อยู่ในขณะน้ี ไมว่่า

จะเป็นพระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ .ศ. 2518 พระราชบญัญตัิ

คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ .ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ลว้นแลว้เป็นปญัหา

เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายทีนํ่าไปใช้ อยา่ง ไมต่รงตาม เจตนารมณ์ ของกฎหมาย          

ซึง่วตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของ กฎหมายแต่ละฉบบั นัน้ ไมไ่ดถู้กบญัญตัขิึน้มา โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใช้ในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  รวมทัง้  ปญัหาความล่าชา้ในการควบคุม ดแูลและ

ป้องกนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมอนัเกดิจากการประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา ซึง่ไมเ่พยีง



50 
 

ทาํใหเ้กดิความล่าชา้ เท่านัน้  แต่ยงัทาํใหไ้มส่ามารถควบคุม ดแูลและป้องกนั พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีอ่ยูน่อกเหนือจากประกาศ ในราชกจิจานุเบกษา ได้อกีดว้ย และขอบเขตที่กฎหมาย

แต่ละฉบบัสามารถควบคุมไดน้ัน้  ถูกจาํกดัใหส้ามารถควบคุมไดใ้นขอบเขตทีแ่คบ เช่น        

การควบคุมเฉพาะการนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรม ทาํใหไ้มส่ามารถนําไปควบคุม ในกรณอีื่นได้ 

ส่วนดา้นการจดัการเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ ในขณะน้ีมเีพยีงการควบคุมการนําเขา้พชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อการทดลองหรอืวจิยัเท่านัน้ทีก่ําหนดใหก้ารนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรม

เพื่อการทดลองหรอืวจิยัจะตอ้งมกีารปฏบิตัติามแนวทางการทดลองเพื่อความปลอดภยั         

ทางชวีภาพตามประกาศของกรมวชิาการเกษตร  เรือ่ง กําหนดแนวทางปฏบิตัใินการขออนุญาต

นําเขา้หรอืนําผ่า นซึง่สิง่ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 ทีแ่กไ้ขแลว้ (ฉบบัที ่3) 

พ.ศ. 2544 ซึง่ใชเ้ฉพาะเรือ่งการนําเขา้เท่านัน้ รวมทัง้ ไดม้กีารจดัทาํแนวทางปฏบิตัเิพื่อความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines) ของคณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยั    

ทางชวีภาพของศูนย์ พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสาํนกัพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัทิีร่ะบุ

กระบวนการในการขออนุมตัดิาํเนินการวจิยัและทดลองทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พนัธุกรรมซึง่ สามารถช่วยใหผู้ว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง ได้อยา่งปลอดภยั  และไมส่่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ และสุขอนามยัของมนุษย์  แต่ในขณะเดยีวกนั

แนวทาง ปฏบิตัิ ทีว่่าน้ีกลบั ไมม่ผีลใชบ้งัคบัแต่อยา่งใด เน่ืองจากถูกจดัทาํขึน้มาโดยไมไ่ดม้ี

วตัถุประสงคท์ีจ่ะนําไปใชใ้นการควบคุมอ ยา่งเครง่ครดั อกีทัง้ไมม่ฐีานะเป็นกฎหมายและไม่ ได้

กําหนด บทลงโทษไว้แต่อยา่งใด อยา่งไรกต็ามสิง่ทีป่ระเทศไทยได้ ตดัสนิใจและ ดาํเนินการใน

ขณะน้ีเกีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  ถอืว่าเป็น แนวทางการแกไ้ขทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถ

กระทาํไดเ้พื่อควบคุมดแูลและป้องกนัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในขณะน้ี 

  

              ดงันัน้ เมือ่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจงึตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ดว้ยเหตุดงักล่าวการรบัมอืกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม

จงึเป็นโจทยท์ีป่ระเทศไทยจะตอ้งเรง่ดาํเนินการหามาตรการเพื่อควบคุมดแูล และป้องกนั        

พชืดดัแปลงพนัธุกรรมใหม้คีวามปลอดภยัต่อมนุษย ์ สตัว ์ และสิง่แวดลอ้มโดยเรว็ทีสุ่ด   รวมทัง้ 

หาวธิกีารการนําพชืดดัแปลงพนัธุกรรมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมใหม้ากทีสุ่ด   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

             จากทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ขา้งตน้     ผูศ้ึกษามคีวาม เหน็ว่าการควบคุมพื ชดดัแปลง

พนัธุกรรมโดยการนํากฎหมาย ทีไ่มไ่ดบ้ญัญตัิ และมวีตัถุประสงคเ์ป็นการ เฉพาะมาใชบ้งัคบั   

และการนํารา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

พ.ศ. .... ไปใชบ้งัคบัในอนาคตยงัมขีอ้บกพรอ่งและช่องโหว่ทางกฎหมาย ดงันัน้ เพื่อใหป้ระเทศ

ไทยมคีวามปลอดภยัจากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ให้มากทีสุ่ด จงึมปีระเดน็ทีต่อ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ดงัน้ี 

 

             5.2.1 ด้านนโยบาย 

 

             1) ในอนาคตพชืดดัแปลงพนัธุจ์ะมบีทบาททีส่าํคญัต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์

เน่ืองจากเป็นแหล่งอาห ารทีส่าํคญั  หากประเทศใดมผีลผลติทางการเกษตรทีด่มีคีุณภาพ          

กจ็ะทาํใหไ้ดเ้ปรยีบประเทศ อื่น  ดงันัน้   เมือ่ประเทศไทยไมส่ามารถหลกีเลีย่งพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมไดแ้ละประเทศไทยกเ็ป็นประเทศเกษตรกรรม   ซึง่ยงัตอ้งพึง่พา ดา้นการเกษตร        

ในการพฒันาเศรษฐกจิ   ประเทศไ ทยจงึควรกําหนดนโนบาย ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่     

ใหช้ดัเจนในลกัษณะแบบเตม็รปูแบบ   ทัง้ในดา้นการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่         

การทดลองและวจิยั การกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพทัง้ก่อนและหลงั      

การประเมนิผลและรายงานความเสีย่งของการใชพ้ชืดดัแ ปลงพนัธุกรรมในทุกกรณ ี และเรง่ออก

กฎหมายว่าดว้ยการจดัการความปลอดภยัทางชวีภาพ รวมทัง้  การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์      

ในเชงิพาณชิยจ์ากพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในอนาคต  ตลอดจนการกําหนดขอบเขตของการ

ดาํเนินงานใหม้คีวามรอบครอบรดักุม  เพื่อใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบทางการคา้และเป็นกา รเพิม่

ศกัยภาพในการพฒันาปรบัปรงุพชืดดัแปลงพนัธุกรรมใหม้คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั         

ในอนาคต ซึง่จะทาํใหป้ระเทศไทยไมต่อ้งพึง่พาเทคโนโลยขีองต่างประเทศ และใชเ้ป็นเครือ่งมอื

ในการต่อรองการกดีกนัทางการคา้ระหว่างประเทศไดอ้กีทางหน่ึง 

 

             2) ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน   ในการรบัรองเรือ่งความปลอดภยั 

ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  เพื่อควบคุมทัง้ก่อนและหลงัการทดลองและวจิยั   โดยทุกขัน้ตอนน้ี 

ไมว่่าจะเป็นกระบวนการทดลองและวจิยั การจดทะเบยีน การใชง้าน การขนส่ง การเกบ็รกัษา 

และการกําจดัขยะอนัเกดิจากกระ บวนการผลติพชืดดัแปลงพนัธุกรรม จะตอ้งอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุม ดแูล ของหน่วยทีจ่ะจดัตัง้ขึน้น้ี  ซึง่หน่วยงานทีจ่ะจดัตัง้ขึน้น้ีจะตอ้งมบุีคคลกรและ

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเป็นผูค้วบคุมดแูลตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ และจะตอ้งมกีารจดัทาํ  

และรายงานการประเมนิความเสีย่งเป็นระยะๆ เมือ่พบว่าโครงการใดหรอืพชืดดัแปลงพนัธุกรรม
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ใดมคีวามเสีย่งในระดบัทีไ่มป่ลอดภยั และน่าจะเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์หรอืสิง่แวดลอ้ม      

กใ็ห้หน่วยงานดงักล่าวรบีดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อโครงการหรอืพชืดดัแปลงพนัธุกรรม

นัน้ทนัท ีเช่น สัง่ใหย้กเลกิโครงการหรอืทาํลายพชืดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้ทัง้หมด รวมทัง้จดัใหม้ี

การตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัชาติ  และคณะทีป่รกึษาทางวชิาการ      

ซึง่ประกอบดว้ยนกัวชิาการเฉพาะทางทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญเป็นทีย่อมรบั        

ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากลเพื่อทาํหน้าทีด่งักล่าว 

 

             5.2.2 ด้านวิชาการ 

 

             1) ควรส่งเสรมิการศกึษาวจิยัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อหาองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้นการ

พฒันาปรบัปรงุพชืดดัแปลงพนัธุกรรมใหม้คีวามปลอดภยัไมม่ผีลกระทบต่อมนุษย ์สตัว ์และ

สิง่แวดลอ้มและมคีุณภาพตามทีต่ลาดตอ้งการเพื่อความไดเ้ปรยีบทางดา้นการคา้ 

              2) จดัตัง้หน่วยงานเพื่อฝึกอบรมและพฒันาบุคคลกรใหม้คีวามเพยีงพอต่อการปฏบิตัิ

หน้าที ่และใหบุ้คคลกรเหล่าน้ีเป็นผูเ้ผยแพรค่วามรู้ ขอ้มลู ขา่วสารใหม่ๆ  เกีย่วกบั

เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมท่ีถู่กตอ้งใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปและผูท้ีม่คีวามสนใ จ เพื่อเป็นการสรา้ง

ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งและเป็นการช่วยลดความกงัวลในเรือ่งต่างๆ ใหก้บัผูท้ีย่งัไมม่คีวามเขา้ใจ 

 

              5.2.3 ด้านกฎหมาย 

  

              1) ควรนํารา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม พ .ศ. .... มาบงัคั บใช ้เน่ืองจากพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีถูกบญัญตัขิึน้มาโดยมี

เจตนารมณ์เพื่อบงัคบัใชก้บัพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นการเฉพาะ และมคีวามครอบคลุมทัง้การ

นําเขา้และการส่งออก การใชส้ิง่ชวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม การปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจง ใจ การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ือง การขนส่งและการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง และการแกไ้ขและระงบัเหตุจากการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม

โดยไมจ่งใจ  เมือ่เทยีบกบัการนํากฎหมายทีม่ ี อยูเ่ดมิมาใชบ้งัคบัแลว้ จะพบว่ากฎหมายทีม่อียู่

เดมินัน้ไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่ง ครอบคลุมยงัมช่ีองโหว่ของกฎหมาย อกีทัง้เป็นการนํา

กฎหมายไปใช้ บงัคบั ไมต่อ้งตาม เจตนารมณ์ มกีารทบัซอ้นของกฎหมาย และบทลงโทษของ

กฎหมายเดมิทีม่อียูใ่นพระราชบญัญตัแิต่ละฉบบัมกีารกําหนดลงโทษไว้ เบาเกนิไปทาํให้  

ผูก้ระทาํผดิไมเ่กดิความกลวัเกรง อยา่งเช่น พระราชบญัญตักิกัพชื พ .ศ. 2507 ทีม่กีารกําหนด

อตัราโทษสงูสุดในความผดิการนําเขา้หรอืนําผ่านซึง่สิง่ตอ้งหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืการนํา

พชืซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั หรอืเชือ้พนัธุพ์ชืออกไปจากด่านตรวจพชื โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
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ซึง่มโีทษจาํคุกสงูสุดไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั แต่เมือ่นําไป

เปรยีบ เทยีบกบั รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม พ .ศ. .... ทีก่ําหนดโทษจาํคุกสงูสุดไมเ่กนิสบิปี หรอืปรบัสงู สุดไมเ่กนิหน่ึงลา้นบาท 

หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั สาํหรบัความผดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม    

โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืในความผดิจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

แลว้ จะเหน็ไดว้่าบทลงโทษระหว่างกฎหมายทัง้สองฉบบันัน้มคีวามแตกต่างกนัมาก และเมือ่เกดิ

กรณทีี่ รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

พ.ศ. .... ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด้ แลว้ จงึค่อยนํากฎหมายทีม่อียูเ่ดมิมาใชบ้งัคบัเป็นกรณีๆ  ไป  

ตามความจาํเป็นเฉพาะเรือ่ง แต่ในทางกลบักนัหากนํากฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ มาใชบ้งัคบัจะเป็นการ

ก่อใหเ้กดิปญัหามากกว่า ทัง้ ปญัหาในการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิใหม้คีวามทนัสมยั

ทุกฉบบั ความล่าชา้อนัเกดิจากการประกาศราชกจิจานุเบกษาในแต่ ละครัง้ทีม่กีารกําหนดใหพ้ชื

ชนิดใดเป็นพชืดดัแปลงพนัธุกรรมซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม และทาํใหไ้มส่ามารถ ควบคุมพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีอ่ยูน่อกเหนือประกาศได ้ซึง่ผูศ้กึษาเหน็ว่าควรนํารา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั

ทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมายหลกัและนํากฎหมาย

ทีม่อียูเ่ดมิมาเป็นกฎหมายสนบัสนุนเฉพาะเรือ่ง 

              2) ไมค่วรนิ ยามคาํว่า “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ” ใหม้คีวามหมายทีก่วา้ง 

เน่ืองจากอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งการตคีวาม ควรนิยามใหม้คีวามหมายทีช่ดัเจน เช่น    

กรณขีองพชืกใ็หม้คีวามหมายตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัพชื หรอืกรณขีองสตัวก์ใ็หม้คีวามหมาย

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสตัว ์เป็นตน้ โดยอาจจะมกีารกําหนดเพิม่เตมินอกเหนือจากทีก่ําหนดไว้

ในกฎหมายนัน้ๆ เพื่อใหม้คีวามหมายครอบคลุมมากกว่าเดมิกไ็ด ้

              3) ไมค่วรจาํกดัสทิธใินการดาํเนินการการนําเขา้ การส่งออก การใชส้ิง่ชวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมในสภาพควบคุม การปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุ กรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ   

การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง และการขนส่งและการ

เคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง ทีอ่นุญาตใหเ้ฉพาะนิตบุิคคล

สามารถรบัสทิธใินการดาํเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงผูเ้ดยีว เน่ืองจากกา รใหส้ทิธเิฉพาะนิตบุิคคล

จะเป็นการกําจดัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของบุคคลตามกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  และ

เป็นการขดัต่อกฎหมายรฐัธร รมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย    อกีทัง้   อาจจะเป็นประเดน็ในการ

ชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งใหไ้ดม้าซึง่สทิธดิงักล่าวของบุคคลทัว่ไปดว้ย 
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              4) นอกจากการมฉีลากกํากบั เพื่อแสดงในการจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

แลว้ ควรจะจดัใหม้ฉีลากกํากบัในกรณอีื่นดว้ย  ทัง้การนําเขา้และการส่งออก  รวมทัง้ควรจดัใหม้ ี

การรบัรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม   โดยอาจจะตดิเครือ่งหมาย 

ที่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัเครือ่งหมาย อย . หรอื มอก . หรอื ISO เป็นตน้  ใหก้บัพชืดดัแปลง

พนัธุกรรมทีไ่ดร้บัการตรวจสอบคุณภาพแลว้ว่ามคีวามปลอดภยั 

              5) ควรกําหนดมาตรการในการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมรวมทัง้สิง่ต่างๆ        

ทีเ่กีย่วกบัพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เช่น สถา นทีใ่นการทดลองและวจิยั อุปกรณ์ต่างทีใ่ชก้บัพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรม  เขตอนุญาต   เป็นตน้   เพื่อกําจดั  ทาํลาย  หรอืกกักนั   เมือ่พชืดดัแปลง

พนัธุกรรมและสิง่ต่างๆ   ทีเ่กีย่วขอ้งสิน้สภาพ  หมดสภาพ  เสื่อมสภาพ   ประเมนิแลว้พบว่า        

อยูใ่นเกณฑท์ีม่คีวามเสีย่งไมป่ลอดภยั  หรอืการถูกยกเลกิการอนุญาต การนําเขา้ การส่งออก 

การใชส้ิง่ชวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม การปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม    

สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ การจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง และ  

การขนส่งและการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  

              6) ควรนําแนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Guidelines)  

มาบงัคบัใช ้  โดยกําหนดใหเ้ป็นกฎหมาย   หรอืกฎหมายระเบยีบ  และมกีารกําหนด บทลงโทษ

สาํหรบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติาม แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชี วภาพ (Biosafety Guidelines) 

เพื่อใหเ้กดิมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิตัเิดยีวกนัสาํหรบัผูป้ฏบิตัเิพื่อใชใ้นการควบคุมพชื

ดดัแปลงพนัธุกรรม 

 

             ทัง้น้ี    รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม พ.ศ. .... จะตอ้งอยูภ่ายในกรอบของหลกัการระมดัระวงั  ครอบคลุมสิง่มชีวีติ ดดัแปลง

พนัธุกรรมทุกชนิด  ทัง้จลุนิทรยี์ พชื สตัว์ และผลติภณัฑส์บืเน่ือง  โดยมสีภาพบงัคบัตัง้แต่      

เรือ่งการนําเขา้  การปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มโดยเจตนา  การนําออกสู่ตลาด  การใชป้ระโยชน์   

การส่งออก มาตรการในกรณฉุีกเฉิน  มขีอ้บงัคบัในการประเมนิความเสีย่ง  มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั

ความรบัผดิเดด็ขาดสาํหรบัความเสยีหายใดๆ   ทีเ่กดิขึน้จากสิง่มชีวีติตดัแต่งพนัธุกรรมและ

ผลติภณัฑส์บืเน่ือง  และใหผู้ส้รา้งและผูป้ลกูตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการป้องกนัผลกระทบ    

ทีอ่าจเกดิขึน้ และการเยยีวยาและชดใชค้วามเสยีหายตามหลกัของผูก่้อใหเ้กดิมลพษิเป็นผูจ้า่ย 

  

             แต่อยา่งไรกต็าม   นอกจากทีร่า่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจาก

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม พ .ศ. ....   จะตอ้งอยูภ่ายในกรอบของหลกัการระมดัระวงั แลว้        

ทีส่าํคญัจะตอ้งคาํนึงถงึควา มสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นพธิสีาร        

คารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ      ซึง่ตอ้งยดึถอืเป็นกรอบมาตรฐานขัน้ตํ่า          

เพื่อ เป็นการทาํ ให้รา่งพระราช บญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลง
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พนัธุกรรม พ.ศ. ....   ทีจ่ดัทาํขึน้เป็นทีย่อมรบัในประชาคมระหว่างประเทศดว้ย  มฉิะนัน้จะเป็น

การละเมดิหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทีก่ําหนดไวเ้ป็นพนัธกรณี   โดย

วตัถุประสงคห์ลกัของพธิสีารคารต์าเฮนาฉบบัน้ี ตอ้งการสนบัสนุนใหม้คีวามแน่ใจในการป้องกนั

ในระดบัทีเ่พยีงพอในดา้นความปลอดภยัในกา รเคลื่อนยา้ย การดแูล และการใชส้ิง่มชีวีติต่างๆ  

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรม  ซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมท่ีอ่าจมผีลกระทบ

และไมอ่ํานวยต่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 

โดยคาํนึงถงึความเสีย่งต่อสุขอนามยัของมนุษย์    และเรือ่งการเคลื่อนยา้ยขา้มเขตแดน
84

          

สิง่ทีพ่ธิสีารคารต์าเฮนาฉบบัน้ีใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม   ไดแ้ก่      

เรือ่ง ของขบวนการของขอ้ตกลงในการแจง้ล่วง หน้า   (AIA Procedure)  โดยมหีลกัเกณฑ์

กําหนดใหผู้ส้่งออกจะตอ้งแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตลอดจนการประเมนิ

ความเสีย่งและรายงานการประเมนิใหป้ระเทศผูนํ้าเขา้ทราบ ซึง่ประเทศผูนํ้าเขา้จะตอ้งตอบรบั

การแจง้ภายในเกา้สบิวนั โดยระบุว่าตอ้งดาํเนินการต่อไป อยา่งไรตามกฎหมายภายในประเทศ

หรอืไม่
85

  และการประเมนิความเสีย่ง   (Risk Assessment)  และแนวทางการระมดัระวงั 

(Precautionary Approach)  ทีก่ําหนดใหป้ระเทศภาคมีพีนัธะในระดบัประเทศ  ดาํเนินการ

ประเมนิความเสีย่งในแต่ละกรณตีามมาตรฐานนานาชาต ิ   ก่อนทาํการตดัสนิใจการนําเขา้         

ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการประเมนิความเสีย่งกบัแนวทางก ารระมดัระวงั 

เพื่อใหก้ารประเมนิผลและการตดัสนิใจทนัการณ์กบัความเสีย่งทีม่ศีกัยภาพ
86

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 มาตรา 1 พธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ ตามอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 
85 กําหนดไวใ้นมาตรา 6 ถงึ มาตรา 10 และภาคผนวก I, IV และมาตรา 12 ถงึ มาตรา 14 ของพธิสีารคารต์าเฮนาฯ 
86 กําหนดไวใ้นมาตรา 15 ถงึ มาตรา 16 และภาคผนวก III ของพธิสีารคารต์าเฮนาฯ 
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                   (มติการประชุมคณะกรรมการจดัทาํร่างกฎหมายฯ ครัง้ท่ี 2/2549) 

ร่าง 

พระราชบญัญติั 

ความปลอดภยัทางชีวภาพเน่ืองจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม 

พ.ศ. .... 

_______________________ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

...................................................................................................................................

................................................ 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติ
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มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

“สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม”   หมายความว่า  สิง่มชีวีติรวมทัง้พชื  สตัว ์ และจลุนิทรยี ์ 

ทีส่ารพนัธุกรรมถูกเปลีย่นแปลงโดยเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมใ่นลกัษณะทีไ่มเ่กดิเองภายใต้

สภาวะในธรรมชาตแิละทีไ่มเ่ป็นโดยการผสมพนัธุห์รอืผสานโดยกระบวนการธรรมชาต ิ

 

“เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม”่ หมายความว่า 

(๑) เทคนิคกรดนิวคลอีคิทีใ่ชแ้ละทดลองในหลอดทดลองหรอืสภาพของหอ้งปฏบิตักิาร  

รวมถงึการรวมกรดนิวคลอีกิลกูผสมและการสอดใส่กรดนิวคลอีกิเขา้ไปในเซลลห์รอืออแกนเนล

โดยตรง หรอื 

(๒) การหลอมรวมเซลลน์อกครอบครวัตามอนุกรมวธิาน  ซึง่ทาํใหเ้กดิการผสมพนัธุไ์ด้

นอกสภาวะธรรมชาต ิและไมเ่ป็นเทคนิคทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกพนัธุแ์บบดัง้เดมิ 

“การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม” หมายความว่า การดาํเนินการใดๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทุกลั กษณะ ในสภาพควบคุมปิด  ซึง่มกีารใชส้ิง่หรอื

สภาพกดีขวางทางกายภาพ  หรอืเคมี หรอืชวีวทิยา หรอืหลายลกัษณะรวมกนั  เพื่อจาํกดัการ

ตดิต่อสมัผสักบัสิง่มชีวีติและ  หรอืสิง่แวดลอ้มภายนอก  ซึง่การสมัผสันัน้  อาจมผีลกระทบต่อ

สุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และหมายความรวมถงึ 

(๑) การใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร   หอ้งผสมพนัธุส์ตัว ์  หอ้งปลกูพชื   ซึง่มรีะบบการป้องกนั 

มใิหส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเลด็ลอดไปสู่สิง่แวดลอ้มภายนอก 

(๒) การใชใ้นอาคาร  ซึง่มกีารเพาะเลีย้งหรอืการหมกั   และมรีะบบควบคุม   ระบบระงบั

เหตุฉุกเฉิน 

(๓) การใชใ้นอาคารทีม่ลีกัษณะนอก เหนือจาก (๑) และ (๒) ทีม่รีะบบควบคุมลกัษณะ

อื่นและมกีารตดิป้ายบอกว่ามกีารป้องกนัไมใ่หส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเลด็ลอดไปสู่

สิง่แวดลอ้มภายนอก 

(๔) การใชใ้นภาชนะซึง่ปิดผนึก  หรอืการใชใ้นหลอดทดลอง    หรอืในทีต่ ัง้อื่นทีม่รีะบบ

ควบคุมเพื่อนําไปใชใ้นทีต่ ัง้ตาม (๑) (๒) หรอื (๓) 

(๕) การใชใ้นสภาพควบคุมตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

“การปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ ” หมายความว่า  การดาํเนินการใดๆ  ทีจ่งใจ

ปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืสิง่ทีม่สี ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมปะปนอยู่            

สู่สิง่แวดลอ้ม โดยไมค่วบคุมและจาํกั ดการตดิต่อสมัผสักบัสิง่แวดลอ้มภายนอก  และหมายความ

รวมถงึ 
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การใชใ้นทีต่ ัง้ซึง่ไมอ่ยูใ่นสภาพควบคุม 

  การปลดปล่อยในพืน้ทีซ่ึง่มกีารตดิต่อสมัผสักบัสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มภายนอก 

  การปลกูหรอืการเลีย้งในสภาพธรรมชาตเิพื่อสรา้งผลผลติ 

การปลดปล่อยจากสภาพควบคุมเดมิสู่สิง่แวดลอ้ม 

การทิง้สิง่หรอืส่วนใดๆ ทีไ่มต่อ้งการ 

การปลดปล่อยตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใ้นกฎกระทรวง  

ทัง้น้ีการปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ ไมร่วมการปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มเพื่อการจาํหน่าย 

“จาํหน่าย” หมายความว่า ขาย จา่ย แจก ใหเ้ช่า แลกเปลีย่น ให ้ยมื ทัง้เพื่อประโยชน์ 

ทางการคา้และไมใ่ช่การคา้ และใหห้มายความรวมถงึมไีวเ้พื่อจาํหน่ายดว้ย 

“การนําเขา้” หมายความว่า นําหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร 

“การส่งออก” หมายความว่า นําหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

“นําผ่าน ” หมายความว่า  นําหรอืส่งผ่านราชอาณาจกัรโดยมกีารขนถ่ายหรอืเปลีย่น

พาหนะ 

 “ฉลาก” หมายความว่า  รปู รอยประดษิฐ์  หรอืขอ้ความใดๆ  ซึง่แสดงไวท้ีส่ ิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืภาชนะบรรจุ  หรอืหบีห่อบรรจุ  หรอืสอดแทรก  

หรอืรวมไวก้บัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืภาชนะบรรจุ  หรอื      

หบีห่อบรรจ ุหรอืแยกเป็นเอกสาร หรอืคู่มอืกํากบัมาดว้ย 

“ผลติภณัฑส์บืเน่ือง ” หมายความว่า  ผลติภณัฑท์ีม่อีงคป์ระกอบหรอืมสี่วนของสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืหลายชนิด 

“การประเมนิความเสีย่ง ” หมายความว่า  การประเมนิความเสีย่งอนัตรายต่อสุขภาพ

อนามยัของมนุษย์  และต่อสิง่แวดลอ้ม  ไมว่่าความเสีย่งนัน้จะเกดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้ม  หรอื

เกดิขึน้ทนัที  หรอืเกดิตามมาภายหลงัซึง่เป็นผลจากการดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม 

“กจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ” หมายความว่า  กจิกรรมในลกัษณะใดๆ  

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  ไดแ้ก่ การนําเขา้  การส่งออก  การผลติ การใช้      

การปลดปล่อย การเคลื่อนยา้ย การเกบ็รกัษา การขนส่ง และการทิง้ 

“เขตอนุญาต ” หมายความว่า  เขตทีร่ฐัมนตรกีําหนดใหเ้ป็นเขตอนุญาตใหป้ลดปล่อย

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ 

“เขตอนุรกัษ์ ” หมายความว่า  เขตอนุรกัษ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษา  

สภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพ 

“พนกังานเจา้หน้าที่ ” หมายความว่า  ผูซ้ึง่รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบแต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิาร    

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ  
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“หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ”  หมายความว่า   หน่วยงานทีร่ฐัมนตรกีําหนดตาม

พระราชบญัญตัน้ีิใหเ้ป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามมาตรา ๑๘ 

          “รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ” หมายความว่า รฐัมนตรเีจา้สงักดัของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

          “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

มาตรา ๔ พระราชบญัญตัน้ีิไมใ่ชบ้งัคบักบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีนํ่าผ่านและ       

ทีเ่ป็นเภสชัภณัฑส์าํหรบัมนุษย์  หรอืสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด     

ในราชกจิจานุเบกษา โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕ พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กระทรวง  ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รฐัวสิาหกจิ  หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่บีทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นกําหนดใหม้อีํานาจหน้าที่       

ในการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมดว้ย 

 

มาตรา ๖ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มรกัษาการ   

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ   และใหม้อีํานาจออกกฎกระทรวง   และประกาศเพื่อปฏบิตักิาร             

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ 

______________ 

 

มาตรา  ๗ ใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพคณะหน่ึงประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นประธานกรรมการ  ปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  เป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอื         

ผูแ้ทนเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาหรอื ผูแ้ทน  อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศหรอื

ผูแ้ทนอธบิดกีรมการคา้ภายในหรอืผูแ้ทน  อธบิดกีรมประมงหรอืผูแ้ทน  อธบิดกีรมปศุสตัว์       

หรอืผูแ้ทนอธบิดกีรมวชิาการเกษตรหรอืผูแ้ทน  อธบิดกีรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  หรอืผูแ้ทน  

อธบิดกีรมศุลกากรหรอืผูแ้ทน  อธบิดกีรมปา่ไมห้รอืผู้ แทน อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาติ  สตัวป์า่

และพนัธุพ์ชืหรอืผูแ้ทน  อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรมหรอืผูแ้ทน  ผูอ้ํานวยการสาํนกังาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตหิรอืผูแ้ทน  ผูว้่าการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทยหรอืผูแ้ทน  ผูอ้ํานวยการศูนยพ์นัธุวศิวกรรมแ ละเทคโนโลยชีวีภาพ

แห่งชาตหิรอืผูแ้ทน  และผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จาํนวนหา้คนเป็นกรรรมการและ  

ใหเ้ลขาธกิารสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นกรรมการและ
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เลขานุการกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นผูม้คีวา มรู้    

ความเชีย่วชาญ  มผีลงานและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาใดสาขาหน่ึงไดแ้ก่             

ความปลอดภยัทางชวีภาพ  เทคโนโลยชีวีภาพ  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มเกษตรศาสตร์  

สาธารณสุข กฎหมาย และอยา่งน้อยสองคนใหแ้ต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒทิีด่าํเนินงานในองคก์าร

สาธารณประโยช น์เพื่อการคุม้ครองสุขภาพอนามยั  หรอืสิง่แวดลอ้ม  หรอืสมาคม  มลูนิธิ          

ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 

มาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคุณวุฒติอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง  ผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง  สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืกรรมการทีป่รกึษา หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง 

(๒) ไมเ่ป็นบุคคลซึง่ทางราชการ   หรอืรฐัวสิาหกจิ   หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัไล่ออก       

ปลดออก ใหอ้อก หรอืเลกิจา้งเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที ่

 

มาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํ รงตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการ      

ซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไมไ่ด ้

 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

พน้จากตําแหน่ง เมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพรอ่งหรอืไมสุ่จรติต่อ

หน้าทีห่รอืหยอ่นความสามารถ 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๗) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุ ก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่

ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หรอื 

(๘) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 

 

มาตรา ๑๑ ในกรณทีีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระคณะรฐัมนตรี   

อาจแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทนได ้และใหผู้ท้ ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยูใ่นตําแหน่ง

เท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน 
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มาตรา  ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึง    

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  ใหร้องประธานกรรมการ

ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมถา้รองประธานไมม่าประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการ

ทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึง      

ในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึง  

เป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีเป็นส่วนตวัในเรือ่งใด หา้มมใิหเ้ขา้รว่มพจิารณาและออกเสยีง

ในเรือ่งนัน้ 

 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิาร

อยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ้

 

มาตรา ๑๔ ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการไดร้บั

เบีย้ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกีําหนด 

 

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมอีํานาจและหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(๑) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรแีละรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบในการออกใบอนุญาตทีอ่อก ตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

(๒) ใหค้าํแนะนํา   และเรง่รดัพนกังานเจา้หน้าที่   ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั        

ทีม่อีํานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่างๆ  

ใหป้ฏบิตักิารตามอํานาจและหน้าทีท่ีก่ฎหมายกําหนด 

(๓) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรแีละรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ 

ระเบยีบ และคาํสัง่ทีจ่าํเป็น เพื่อดาํเนินการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

(๔) เสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัทาง

ชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่อคณะรฐัมนตร ี

(๕) เสนอรายงาน เกีย่วกบัการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัน้ีิต่อคณะรฐัมนตรี      

อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

(๖) กําหนดมาตรการ  เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถของ  

ทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 
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(๗) กําหนดมาตรการเพื่อสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ 

(๘) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย  หรอืตามทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิหรอื

กฎหมายอื่นบญัญตัใิหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 

มาตรา  ๑๖ ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม  รบัผดิชอบในงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

และใหม้หีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(๑) รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม  และจดัตัง้ระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้ในกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเ พื่อเป็นศูนยก์ลางการเผยแพรข่อ้มลูความปลอดภยัทาง

ชวีภาพ 

(๒) เป็นหน่วยงานกลางเผยแพรแ่ละประสานขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ

เน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมแก่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ  ผูแ้จง้  ผูข้ออนุญาต  และ

ประชาชน 

(๓) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

______________ 

 

มาตรา ๑๗ ในกรณทีีส่ ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นพชื   สตัว ์  หรอืจลุนิทรยีใ์หถ้อืว่า 

เป็นพชื สตัว์ หรอืจลุนิทรยีท์ีต่อ้งควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการกกัพชื  กฎหมายว่าดว้ยพนัธุ์

พชื กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพนัธุ์ พชื กฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว์  กฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่  กฎหมายว่าดว้ยการประมง  กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสตัวก์ารควบคุมการฆา่และจาํหน่ายเน้ือสตัว์  กฎหมายว่าดว้ยการบาํรงุพนัธุส์ตัว์  

กฎหมายว่าดว้ยเชือ้โรคและพษิจากสตัว์  กฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  กฎหมายว่าดว้ยการส่งออก

ไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้  กฎหมายว่าดว้ยอาหาร  กฎหมายว่าดว้ยยา

และกฎหมายอื่นทีก่ําหนดการควบคุมกจิกรรมอนัเกีย่วกบัพชื  สตัว ์ หรอืจลุนิทรยี ์ แลว้แต่กรณ ี

บทกฎหมายและอํานาจหน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายทีก่ําหนด             

ในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีต่อ้งแจง้หรอืตอ้งขอรบัอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 
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มาตรา  ๑๘ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการและโดยความยนิยอมของ

รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ  มอีํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดใหห้น่วยงานหน่ึงหน่วยงาน

ใดของรฐัเป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ  และกําหนดใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบมอีํานาจในการ

ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทัง้หมดหรอืบางส่วนเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ  ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึความเชีย่วชาญ เฉพาะดา้น จาํนวนบุคลากร  ความสมัพนัธ์

กบัภารกจิหลกัและปรมิาณงานในความรบัผดิชอบเป็นสาํคญั 

หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดของรฐัอาจมคีาํขอเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดตามพระราชบญัญตัน้ีิกไ็ด้  โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณาและเสนอความเหน็ต่อ

รฐัมนตรเีพื่อการออกประกาศตามวรรคหน่ึง 

 

หมวด ๓ 

การควบคมุกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม 

___________ 

ส่วนท่ี ๑ 

การนําเข้าและส่งออก 

___________ 

 

มาตรา ๑๙ หา้มมใิหผู้ใ้ดนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง  เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุ ญาตจากรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ          

ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ําหนด  

ในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

การขออนุญาต  การอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขที่

กําหนดในกฎกร ะทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  และกฎกระทรวง

ดงักล่าวตอ้งกําหนดระยะเวลาสาํหรบัการพจิารณาอนุญาตไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๒๐ ในการขออนุญาตนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง 

ในชนิดหรอืประเภทหน่ึงตามมาตรา  ๑๙ ผูข้ออนุญาตนําเขา้ตอ้ งแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตาม  รายละเอยีดทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดย

รฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  มาพรอ้มกบัคาํขออนุญาตดว้ย  หรอืในกรณี             

ทีเ่หน็สมควรรฐัมนตรอีาจสัง่ใหจ้ดัทาํรายงานการประเมนิความเสีย่งและเส นอมาพรอ้มกบั      

คาํขออนุญาตดว้ยกไ็ด ้
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มาตรา ๒๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๙ และมาตรา  ๒๐ การนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมเพื่อใชใ้นสภาพควบคุม  ปลดปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และการนําเขา้สิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองเพื่อการจาํหน่ายรฐัมนตรผีูร้ ั บผดิชอบจะออก

ใบอนุญาตนําเขา้ดงักล่าวไดต่้อเมือ่ผูแ้จง้หรอืผูข้ออนุญาตไดร้บัตอบการแจง้ใหใ้ชส้ิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ใบอนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่

สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  หรอืใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง แลว้แต่กรณ ี

 

มาตรา ๒๒ ในกรณทีีผู่ข้อรบัใบอนุญาตนําเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  ไดป้ฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขในการขออนุญาตครบถว้นแลว้  แต่รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ     

ไมอ่อกใบอนุญาตใหนํ้าเขา้ตอ้งระบุเหตุผลของการไมอ่นุญาตใหนํ้าเขา้นัน้ดว้ย 

 

มาตรา  ๒๓ เมือ่ไดอ้นุญาตใหนํ้าเขา้สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้  ถา้ต่อมา

พฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอื

สิง่แวดลอ้ม ใหร้ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบมอีํานาจยกเลกิการอนุญาตหรอืสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการ

อนุญาตไดต้ามความจาํเป็น 

ในกรณทีีร่ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบไดอ้อกใบอนุญาตใหนํ้าเขา้ซึง่สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองแลว้ และในระหว่างทีย่งัไมม่กีารนําเขา้มาตามใบอนุญาต หากพฤตกิารณ์

เปลีย่นแปลงไป หรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  รฐัมนตรี

ผู้รบัผดิชอบอาจยกเลกิการอนุญาต  หรอืสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขของการอนุญาตนัน้ได้        

ตามความจาํเป็น 

ในการออกคาํสัง่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหร้ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบระบุเหตุผลของการ

สัง่ยกเลกิการอนุญาตหรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการอนุญาตนัน้ดว้ย 

 

มาตรา  ๒๔ ในการขออนุญาตส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองตามมาตรา  ๑๙ ผูข้อรบัใบอนุญาตส่งออกตอ้งแสดงหลกัฐานการตอบรบัการนําเขา้จาก

หน่วยงานผูม้อีํานาจอนุญาตของประเทศผูนํ้าเขา้มาพรอ้มกบัคาํขออนุญาตส่งออกดว้ย 

ความในวรรคหน่ึงมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณทีีป่ระเทศผูนํ้า เขา้มไิดก้ําหนดขอ้หา้มหรอื

เงือ่นไขเกีย่วกบัการนําเขา้ 
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ส่วนท่ี ๒ 

การใช้ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมในสภาพควบคมุ 

___________ 

 

มาตรา ๒๕ ผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตอ้งเป็นนิตบุิคคล  และ 

ตอ้งแจง้การใชต่้อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามแบบทีร่ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบประกาศกําหนด 

ผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตามวรรคหน่ึงตอ้งปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ 

 

มาตรา  ๒๖ ผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตอ้งจดัทาํรายงาน        

แสดงขัน้ตอน  วธิกีาร และผลของการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  ตลอดจนความเสีย่งหรอื

อนัตรายทีพ่บในระหว่างการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  เสนอต่อหน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบประกาศกําหนด 

 

มาตรา  ๒๗ เมือ่มกีาร ใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ถา้ต่อมา

พฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัหรอื

สิง่แวดลอ้ม  ใหร้ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบมอีํานาจยกเลกิการใชห้รอืสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขการใช้  

ไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา  ๒๘ ในกรณทีีผู่้ แจง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม          

ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขในการขอแจง้โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้  แต่มเีหตุ  

อนัควรเชื่อไดว้่าการอนุญาตใหใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตามคาํขอ      

อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสียหายต่อสุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  รฐัมนตรอีาจมคีาํสัง่

ไมย่กเลกิการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมตามคาํขอกไ็ด้  ทัง้น้ี ตอ้งระบุ

เหตุผลของการยกเลกิการใชด้ว้ย 
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ส่วนท่ี ๓ 

การปลดปล่อยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมสู่ส่ิงแวดล้อมโดยจงใจ 

___________ 

 

มาตรา ๒๙ หา้มมใิหผู้ใ้ดปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  

เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรใีหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

โดยจงใจในเขตอนุญาต ทัง้น้ี ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

ผูม้สีทิธขิอรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้ งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม        

ตามทีร่ฐัมนตรกีําหนดในกฎกระทรวงตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

การขออนุญาต  การอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขที่

กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  และกฎกระทรวง

ดงักล่าวตอ้งกําหนดระยะเวลาสาํหรบัการพจิารณาอนุญาตไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๓๐ ในการขออนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม  

โดยจงใจ  ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิความเสีย่งเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบั

ใบอนุญาต  และในกรณทีีก่ารปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่ สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ        

มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนดตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ     

ผูข้ออนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจตอ้งจดัทาํรายงาน

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และสงัคม เสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาตดว้ย 

 

มาตรา ๓๑ ในกรณทีีส่ ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีข่ออนุญาตปลดปล่อยตามมาตรา  

๓๐ ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ  ผูข้ออนุญาตอาจนํารายงานการประเมนิความเสีย่งทีจ่ดัทาํ      

ในต่างประเทศเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาตได ้

 

มาตรา ๓๒ ในกรณทีีผ่ลการพจิารณารายงานการประเมนิความเสีย่ง  หรอืรายงาน

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ  และสงัคม  บ่งชีว้่าการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม              

สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจตามทีข่ออนุญาตอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อสุขภาพอนามยั  

สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม รฐัมนตรจีะอนุญาตไมไ่ด ้

 

มาตรา  ๓๓ เมือ่ไดอ้นุญาตใหป้ลดปล่ อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้ม      

โดยจงใจแลว้นัน้  ถา้ต่อมาพฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยั    

ต่อสุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจยกเลกิการอนุญาตหรอืสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

เงือ่นไขการอนุญาตไดต้ามความจาํเป็น 
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มาตรา ๓๔ ในกรณทีีผู่ข้ออนุญาตปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยจงใจ      

ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ แต่มเีหตุ 

อนัควรเชื่อไดว้่าการอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  

ตามคาํขออาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  รฐัมนตรี

อาจมคีาํสัง่ไมอ่นุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจตามคาํขอ

กไ็ด ้ทัง้น้ี ตอ้งระบุเหตุผลของการไมอ่นุญาตดว้ย 

 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการอนุญาตตามมาตรา  ๒๙ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของ

คณะกรรมการมอีํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา กําหนดใหท้อ้งทีใ่ดเป็นเขตอนุญาตกไ็ด ้

การกําหนดเขตอนุญาตตามวรรคหน่ึง  รฐัมนตรจีะกําหนดใหเ้ขตอนุรกัษ์และพืน้ที่

โดยรอบเขตอนุรกัษ์ในระยะห่างตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนดเป็นเขตอนุญาตไมไ่ด ้

 

มาตรา ๓๖ ในเขตอนุรกัษ์ พืน้ทีโ่ดยรอบเขตอนุรกัษ์ในระยะห่างตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศ

กําหนด และพืน้ทีอ่ื่นทีม่ใิช่เขตอนุญาต  หา้มบุคคลใดปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม       

สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และหา้มมใิหม้กีารอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม       

สู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจในบรเิวณดงักล่าว 

 

ส่วนท่ี ๔ 

การจาํหน่ายส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมหรือผลิตภณัฑสื์บเน่ือง  

___________ 

 

มาตรา ๓๗ หา้มมใิหผู้ใ้ดจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่จะเป็นนิตบุิคคลผูไ้ดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณ ะกรรมการ 

และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรี

ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

(๑) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่กดิจากการใชใ้นสภาพควบคุม  หรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองทีผ่ลติขึน้เพื่อการจาํหน่าย 

(๒) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีนํ่าเขา้มาเพื่อการจาํหน่าย 

(๓) สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีเ่ป็นผลผลติจากการใช้         

ในสภาพควบคุม 
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การขออนุญาต  การอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข          

ทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรี ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  และกฎกระทรวง

ดงักล่าวตอ้งกําหนดระยะเวลาสาํหรบัการพจิารณาอนุญาตไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๓๘ ในการขออนุญาตจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  หรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง  ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิความเสีย่งเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบั

ใบอนุญาตดว้ย 

ในกรณทีีส่ ิง่มชีวีติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีข่ออนุญาต

จาํหน่ายตามวรรคหน่ึงตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ ผูข้ออนุญาตอาจนํารายงานการประเมนิความ

เสีย่งทีจ่ดัทาํในต่างประเทศเสนอมาพรอ้มกบัคาํขอรบัใบอนุญาตได ้

ในกรณทีีผ่ลการพจิารณารายงานการป ระเมนิความเสีย่งบ่งชีว้่าการจาํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามทีข่ออนุญาตอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรง 

ต่อสุขภาพอนามยัหรอืต่อสิง่แวดลอ้ม รฐัมนตรจีะอนุญาตไมไ่ด ้

 

มาตรา ๓๙ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมและผลิ ตภณัฑ์

สบืเน่ืองตอ้งจดัใหม้ฉีลากกํากบัชดัเจนและสามารถใชฉ้ลากในการสบืคน้ทีม่าได ้ 

การกํากบัฉลากใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรตีามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา  ๔๐ เมือ่ไดอ้นุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองแลว้นัน้ ถา้ต่อมาพฤตกิารณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุสาํคญัเพื่อความปลอดภยัต่อ

สุขภาพอนามยัหรอืสิง่แวดลอ้ม  ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจยกเลกิการอนุญาตหรอืสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

เงือ่นไขการอนุญาตไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๔๑ ในกรณทีีผู่ข้ออนุญาตจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรื อผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้  

แต่กรณมีเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าการอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่หรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามคาํขออาจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยัหรื อ

สิง่แวดลอ้ม แมไ้มม่ผีลการพสิจูน์ทางวทิยาศาสตรท์ีช่ดัเจนกต็าม  รฐัมนตรอีาจมคีาํสัง่ไมอ่นุญาต

ใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองกไ็ด้  ทัง้น้ี ตอ้งระบุเหตุผลของ

การไมอ่นุญาตดว้ย 
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ส่วนท่ี ๕ 

การพกัใช้ การเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกประกอบกิจการตามใบอนุญาต 

_______________ 

 

มาตรา ๔๒ เมือ่ปรากฏว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิหรอื

กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ  รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมอีํานาจ     

สัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดโ้ดยมกีําหนดครัง้ละไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนัหรอืใ นกรณมีกีารฟ้องผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตต่อศาลว่าไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ    จะสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไว้           

รอคาํพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดกไ็ด ้

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึง่ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตอ้งหยดุการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์ื บเน่ือง  และระหว่างถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตนัน้       

จะขอรบัใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิอกีไมไ่ด ้

 

มาตรา ๔๓ เมือ่ปรากฏว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตขาดคุณสมบตัติามมาตรา  ๑๙ มาตรา ๒๙ 

หรอืมาตรา ๓๗ รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ มอีํานาจสัง่เพกิถอนใบอนุญาตได ้

ผูร้บัอนุญาตซึง่ถูกเพกิถอนใบอนุญาตตอ้งหยดุการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  และจะขอรบัใบอนุญาตใด  ๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิ

อกีไมไ่ดจ้นกว่าจะพน้สองปีนบัแต่วนัทีถู่กเพกิถอนใบอนุญาต  และรฐัมนตรจีะออกใบอนุญาตให้

หรอืไมก่ไ็ด ้สุดแต่จะพจิารณาเหน็สมควร 

 

มาตรา  ๔๔ คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและคาํสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหท้าํเป็นหนงัสอื      

แจง้ใหผู้ร้บัอนุญาตทราบและในกรณไีมพ่บตวัผูถู้กสัง่หรอืผูถู้กสัง่ไมย่อมรบัคาํสัง่ดงักล่าว       

ใหปิ้ดคาํสัง่ไวใ้นทีเ่ปิดเผยเหน็ไดง้า่ย  ณ สถานทีห่ลกัอนัเป็นทีป่ระกอบกจิกรร มเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองของผูถู้กไดร้บัใบอนุญาตนัน้  และใหถ้อืว่า    

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตไดท้ราบคาํสัง่นัน้แลว้ตัง้แต่วนัทีปิ่ดคาํสัง่  

คาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและคาํสัง่เพกิถอนใบอนุญาต  จะโฆษณาในหนงัสอืพมิพห์รอื   

โดยวธิอีื่นอกีดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๔๕ ในกรณทีีร่ฐัมนตรสีัง่พกัใชใ้บอนุญาต  ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจกําหนดเงือ่นไข  

ใหผู้ถู้กสัง่พกัใชใ้บอนุญาตปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง    

ทีย่งัคงมอียูใ่นความครอบครองในขณะถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 
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มาตรา  ๔๖ รฐัมนตรโีดยคาํแ นะนําของคณะกรรมการมอีํานาจสัง่ถอนคาํสัง่พกัใช้

ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาไดเ้มือ่เป็นทีพ่อใจว่าผูร้บัอนุญาตซึง่ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต           

ไดป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวงซึง่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิแลว้ 

 

มาตรา ๔๗ ในกรณทีีร่ฐัมนตรสีัง่เพกิถอนใบอนุญาต ประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ใหนํ้าความในมาตรา  ๔๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบั     

โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๘ ผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองผูใ้ดประสงคจ์ะเลกิประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีีวติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต  ใหย้ืน่คาํขออนุญาตเลกิประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองต่อรฐัมนตร ี

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ลกิประกอบกจิกรรม

เกีย่วกบัสิง่มชีวี ิตดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงทีอ่อก

โดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  และในกฎกระทรวงดงักล่าวตอ้งกําหนด

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีผู่ข้ออนุญาตเลกิประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งปฏบิตัเิกี่ยวกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองที่

ยงัคงมอียูใ่นความครอบครองจากการประกอบกจิกรรมตามใบอนุญาตดว้ย 

 

ส่วนท่ี ๖ 

การขนส่งและการเคล่ือนย้ายส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมหรือผลิตภณัฑสื์บเน่ือง  

___________ 

 

มาตรา ๔๙ ผูแ้จง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

ใหนํ้าเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต     

ใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้

จาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง มหีน้าทีต่อ้งระมดัระวงัในการขนส่ง  

การเคลื่อนยา้ย  และการเกบ็รกัษาซึง่สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีไ่ด้

แจง้หรอืไดร้บัอนุญาต 
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มาตรา ๕๐ ในกรณทีีต่อ้งมกีารขนส่งหรอืการเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์ื บเน่ืองผูแ้จง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหนํ้าเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ลดปล่อย

สิง่มชีวีติดดัแปลงพั นธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งระมดัระวงัในการเลอืกหาผูข้นส่งหรอื               

ผูเ้คลื่อนยา้ย  การตรวจสอบความถูกตอ้งของยานพาหนะและภาชนะบรรจทุีใ่ชข้นส่งหรอืบรรจุ

สิง่มชีวีติดดัแ ปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองในระหว่างการขนส่งหรอืการเคลื่อนยา้ย  

ทัง้น้ี ผูแ้จง้หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งแจง้ชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํการขนส่งหรอืเคลื่อนยา้ย

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบทราบ         

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๕๑ ในกรณทีีต่อ้งมกีารเกบ็รกัษาในระหว่างการนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  

การปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่ สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และการจาํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ผูแ้จง้การใชก้ารใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม       

ในสภาพควบคุม  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหนํ้าเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ือง ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ช้ สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ตอ้งแจง้ชื่อผูท้ีไ่ดร้บั

มอบหมายใหเ้กบ็รกัษาสิง่มชีวีติดดัแปลงพั นธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้  ใหห้น่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๕๒ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขนส่ง  การบรรจุ และการเกบ็รกัษาสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  และลกัษณะของยานพาหนะที่ ใชใ้นการขนส่งหรอื

เคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองภาชนะบรรจแุละสถานทีเ่กบ็

รกัษาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนด                 

ในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 
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ส่วนท่ี ๗ 

การแก้ไขและระงบัเหตจุากการปลดปล่อยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม 

สู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่จงใจ 

___________ 

 

มาตรา ๕๓ ผูแ้จง้หรอืผูข้ออนุญาตการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีอ่ยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมตามพระราชบญัญตัน้ีิ  ตอ้งจดัทาํแผนป้องกนั  และวธิปีฏบิตักิรณเีกดิเหตุอั นเกดิจาก

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ 

 

มาตรา  ๕๔ ในกรณทีีม่เีหตุอนัเกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ือง  หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโ ดยไมจ่งใจ  ผูแ้จง้หรอื          

ผูข้ออนุญาตการใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้

หน่วยงานผูร้บัผดิชอบทราบทนัท ีและตอ้งใหค้วามรว่มมอืรวมถงึใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นกบัหน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบเพื่อแกไ้ข บรรเทา หรอืระงบัเหตุดงักล่าว 

 

มาตรา ๕๕ เมือ่มเีหตุอนัเกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  

หรอืกรณเีกดิการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ  ซึง่หากปล่อยไว้             

จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม  ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทรพัยส์นิของรฐัหรอื         

ของประชาชนเป็นอนัมาก รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบมอีํานาจสัง่ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีร่ะงบัเหตุนัน้ได ้

 

หมวด ๔ 

รายงานการประเมินความเส่ียง และรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสงัคม 

___________ 

 

มาตรา  ๕๖ รายงานการประเมนิความเสีย่ง  และการจดัทาํรายงานการประเมนิ       

ความเสีย่งที่ตอ้งเสนอมาพรอ้มกบัการแจง้หรอืการขออนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ  ตอ้งจดัทาํ

ตามมาตรฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  และตอ้งเป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยรฐัมนตรตีามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๗ รายงานผลกระทบต่อเศรษฐกจิ  และสงัคม และการจดัทาํรายงานผลกระทบ

ต่อเศรษฐกจิ และสงัคมใหเ้ป็นไปตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีร่ฐัมนตรกีําหนด 

ในกฎกระทรวง ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณารายงานการประเมนิความเสีย่งหรอืรายงาน

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม หน่วยงานผูร้บัผดิชอบอาจแต่งตัง้คณะกรรมการผูช้าํนาญการ 

มหีน้าทีพ่จิารณารายงานการประเมนิความเสีย่งหรอืรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม   

ทีเ่สนอตามพระราชบญัญตัน้ีิ  และเสนอผลการพจิารณาพรอ้มขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบเพื่อประกอบการพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาต 

 

มาตรา  ๕๙ ในกรณทีี่ การพจิารณารายงานการประเมนิความเสีย่ง  หรอืรายงาน

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ  และสงัคมตอ้งมกีารดาํเนินการใดเพื่อประกอบการพจิารณารายงาน   

การประเมนิความเสีย่งหรอืรายงานผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมตามทีห่น่วยงานรบัผดิชอบ

เหน็ควรนัน้ ใหผู้ข้ออนุญาตเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํเนินการดงักล่าว 

 

มาตรา ๖๐ เมือ่คณะกรรมการไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการ  

จากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแลว้  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและเสนอความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัคาํขอรบัใบอนุญาตต่อรฐัมนตรเีพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป 

 

หมวด ๕ 

การรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน 

การเปิดเผยและการปกปิดข้อมลู 

___________ 

 

มาตรา ๖๑ เพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ  บุคคลอาจมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง

เกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ  และไดร้บัทราบขอ้มลูและขา่วสารจากทางราชการในเรือ่ง

เกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ  เวน้แต่ขอ้มลูหรอืขา่วสาร ทีท่างราชการถอืว่าเป็นความลบั

เกีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คงแห่งชาติ  หรอืเป็นความลบัเกีย่วกบัสทิธสิ่วนบุคคล  สทิธ ิ      

ในทรพัยส์นิ หรอืสทิธใินทางการคา้ หรอืกจิการของบุคคลใดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 

 

มาตรา  ๖๒ ใหร้ฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิ ธกีารแสดง         

ความคดิเหน็ในเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ   และการเปิดเผยขอ้มลูและขา่วสาร   

จากทางราชการในเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ 
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กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงอยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(๑) การประกาศการแจง้หรอืประกาศคาํขอรบัใบอนุ ญาตทีต่อ้งเสนอรายงานการ

ประเมนิความเสีย่ง 

(๒) บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลผูม้สีทิธแิสดงความคดิเหน็ 

(๓) ระยะเวลาใหย้ืน่ความจาํนงเพื่อแสดงความคดิเหน็ 

(๔) วธิกีารแสดงความคดิเหน็ 

ใหร้ฐัมนตรนํีาความคดิเหน็และขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากการแสดงความคดิเหน็          

มาประกอบการพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

มาตรา ๖๓ ผูแ้จง้หรอืผูข้อรบัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิมสีทิธริอ้งขอต่อรฐัมนตรี

ใหป้ฏบิตัต่ิอขอ้มลูหน่ึงขอ้มลูใดของตนเป็นความลบัทัง้หมดหรอืบางส่วน 

เมือ่รฐัมนตรหีรอืหน่วยงานผูร้บัผดิชอบพจิารณาแลว้เหน็ว่าขอ้มลูทีร่อ้ง ขอตาม       

วรรคหน่ึงเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั  ใหร้ฐัมนตรหีรอืหน่วยงานผูร้บัผดิชอบมหีน้าทีด่แูลรกัษา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบันัน้จากการถูกเปิดเผยหรอืเอาไป 

ใหร้ฐัมนตรหีรอืหน่วยงานผูร้บัผดิชอบถอืปฏบิตัต่ิอขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัตามวรรคสอง

แมภ้ายหลงัจากการถอนคาํขอรบัใบอนุ ญาต หรอืถอนการแจง้  หรอืภายหลงัจากเมือ่มคีาํสัง่     

ไมอ่นุญาตตามคาํขอรบัใบอนุญาตแลว้ 

 

มาตรา ๖๔ ขอ้มลูหรอืขา่วสารดงัต่อไปน้ี ไมถ่อืว่าเป็นความลบั 

(๑) ชื่อและทีอ่ยูข่องผูแ้จง้หรอืผูข้อรบัอนุญาต 

(๒) คาํอธบิายลกัษณะโดยทัว่ไปของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

(๓) สรปุผลการประเมนิความเสีย่งของผลกระทบต่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื  โดยคาํนึงถงึความเสีย่งต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์  

และ 

(๔) วธิกีารและแผนใดๆ กต็ามสาํหรบัการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

 

มาตรา ๖๕ การเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นหลกัฐานเกีย่วกบัความเสี่ ยงใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้     

ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยห์รอืสตัว์ หรอืต่อสิง่แวดลอ้มหรอืความหลากหลายทางชวีภาพจาก

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีไ่ดแ้จง้หรอืขออนุญาตตามพระราชบญัญตัิ

น้ี ไมเ่ป็นเหตุใหผู้เ้ปิดเผยขอ้มลูตอ้งรบัผดิหรอืตอ้งชดใชค้่าเสี ยหายทางแพ่งหรอืทางอาญา   

หากการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ 
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(๑) เป็นการกระทาํโดยสุจรติ 

(๒) เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลผูม้อีํานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ  

หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของมนุษยห์รอืสตัว์  หรอื

สิง่แวดลอ้ม หรอืความหลากหลายทางชวีภาพ 

(๓) เป็นการเปิดเผยต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา หรอืคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา 

(๔) เป็นการเปิดเผยต่อสื่อสารธารณะ  โดยอาศยัหลกัฐานทีช่ดัเจนและเชื่อถอืไดใ้น

ขณะทีท่าํการเปิดเผย โดยเหน็ว่า 

(ก) จาํเป็นตอ้งเปิดเผยเพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อสาธารณะ  หรอื

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบหรอืสบืสวนเหตุแห่งภยันัน้ไดท้นัการณ์  หรอืเพื่อปกป้องผูเ้ปิดเผยเอง    

ใหพ้น้ภยัซึง่มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเยยีวยาได ้และ 

(ข) ประโยชน์ต่อสาธารณะทีจ่ะไดร้บัการปกป้องจากการเปิดเผยนัน้  มน้ํีาหนกั

มากกว่าความเสยีหายทีเ่กดิแก่ผูแ้จง้หรอืผูข้อรบัอนุญาตหรอืบุคคลใดๆ   ทีเ่กดิจากการเปิดเผย

ขอ้มลู และ 

(๕) เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะทีม่อียูแ่ลว้ในประเทศหรอืในต่างประเทศ 

 

หมวด ๖ 

กองทุนความปลอดภยัทางชีวภาพ 

___________ 

 

มาตรา ๖๖ ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหน่ึงเรยีกว่า “กองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพ ”

ประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นคราว ๆ 

(๒) เงนิทีส่่งตามมาตรา ๗๐ 

(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดร้บัจากภาคเอกชนทัง้ภายใน   และภายนอกประเทศ       

รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการบรจิาค 

(๕) เงนิจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิจากกองทุนน้ี 

(๗) เงนิอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมาเพื่อดาํเนินการกองทุน 

ทรพัยส์นิของกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพใหนํ้าส่งเขา้บญัชกีองทุนความปลอดภยั

ทางชวีภาพ โดยไมต่อ้งนําส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 
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การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  การเกบ็รกัษาเงนิ   การจดัหาผลประโยชน์   การจดัการและ      

การจาํหน่ายทรพัยส์นิ   และการตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิของกองทุน           

ความปลอดภยัทางชวีภาพ  ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบ        

ของกระทรวงการคลงั  ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใ นหกสบิวนันบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัรา่งประกาศ   หากพจิารณาไมแ่ลว้เสรจ็ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว   ใหถ้อืว่า           

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ 

 

มาตรา ๖๗ เงนิกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพใหใ้ชจ้า่ยเพื่อกจิการดงัต่อไปน้ี 

(๑) แกไ้ขเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และมคีวามเสีย่งต่อสุขภาพอนามั ยของมนุษย์ สตัว์ หรอื

สิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากเหตุฉุกเฉินอนัมสีาเหตุมาจากกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม หรอืการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไมจ่งใจ 

(๒) เป็นเงนิหมนุเวยีน  เงนิช่วยเหลอื  หรอืเงนิอุดหนุน  ใหแ้ก่ส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ 

หน่วยงานอื่นของรฐัสถาบนัการศกึษา หรอืองคก์รเอกชนในการศกึษา  คน้ควา้ และวจิยัเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

(๓) พฒันาบุคลากรในส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั  สถาบนัการศกึษา  

หรอืองคก์รเอกชนใหม้คีวามรูค้ว ามเชีย่วชาญในกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

โดยไมจ่งใจ 

(๔) โฆษณา  การเผยแพรข่อ้มลูความรู้  และการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม  และการป้องกนัและแ กไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรม 

(๕) เป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพ 

 

มาตรา  ๖๘ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพคณะหน่ึง

ประกอบดว้ย  ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทน

สาํนกังบประมาณ  ผูแ้ทนกรมบญัชกีลาง  ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  ผูแ้ทน

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  ผูแ้ทนศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ  

และผูท้รงคุณวุฒทิีร่ฐัมนตรแีต่งตัง้โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการไมเ่กนิ ๕ คน เป็นกรรมการ 

ใหเ้ลขาธกิา รสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแต่งตัง้

ผูอ้ํานวยการกองหรอืผูด้าํรงตําแหน่งเทยีบเท่าผูอ้ํานวยการกองของสาํนกังานนโยบายและ   

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหน่ึง  ใหพ้จิารณาจากบุค คล ซึง่มคีวามรู้

ความเชีย่วชาญมผีลงานและประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ  วทิยาการเกีย่วกบั

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม และการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มดว้ย  และใหนํ้าความ

ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตําแหน่งของ

กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพโดยอนุโลม 

ใหนํ้าความในมาตรา  ๑๒ และมาตรา  ๑๔ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพโดยอนุโลม 

 

มาตรา  ๖๙ ใหค้ณะกรรมการกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพมอีํานาจหน้าที่

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และลาํดบัความสาํคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทุน

ความปลอดภยัทางชวีภาพตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรา ๖๗ ต่อรฐัมนตร ี

(๒) พจิารณาจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรา  ๖๗ ทัง้น้ี 

ตามแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และลาํดบัความสาํคญัทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด 

โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย 

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรใีนการกําหนดระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร          

ขอจดัสรร ขอเงนิช่วยเหลอื หรอืขอเงนิอุดหนุนจากกองทุน 

(๔) เสนอแนะต่อรฐัมนตรใีนการกําหนดอตัราการส่งเงนิเขา้กองทุนความปลอดภยั    

ทางชวีภาพตามมาตรา ๗๐ 

(๕) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 

การกําหนดตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา  ๗๐ ใหผู้แ้จง้การใชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม  ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหนํ้าเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลิ ตภณัฑส์บืเน่ือง  ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหป้ลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยจงใจ  และผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ส่งเงนิเขา้กองทุน

ความปลอดภยัทางชวีภาพในอตัราทีร่ฐัมนตรกีําหนดตามคาํแนะนําของคณะกรรมกา รกองทุน

ความปลอดภยัทางชวีภาพ 

การส่งเงนิเขา้กองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพใหส้่งแก่สาํนกังานนโยบายและ      

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีําหนดตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการกองทุนความปลอดภยัทางชวีภาพ 

 

 



82 
 

หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

___________ 

 

มาตรา ๗๑ ใหร้ฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบมอีํานาจและหน้าทีต่ามทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัใิห้

เป็นอํานาจและหน้าทีข่องรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบ  และใหม้อีํานาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีเ่พื่อ

ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

มาตรา ๗๒ เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจ

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เขา้ไปในอาคาร สถานที ่หรอืยานพาหนะ ทีม่กีารประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม  หรอืทีส่งสยัว่ามกีารประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

ในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก หรอืในระหว่างเวลาทาํการ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของสภาพควบคุม  ภาชนะบรรจสุิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  หรอือุปกรณ์และเครือ่งมอื

ต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม   รวมทัง้ตรวจรายงานหรอื

เอกสารใดๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแ ปลงพนัธุกรรม  หรอืเมือ่มเีหตุอนัควร

สงสยัว่ามกีารไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิ

(๒) นําสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ผลติภณัฑส์บืเน่ือง หรอืวตัถุทีส่งสยัว่าเป็นสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองในจาํนวน   หรอืปรมิาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่ง    

เพื่อตรวจสอบ 

(๓) ตรวจคน้ กกั ยดึ หรอือายดัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  ผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอื

วตัถุทีส่งสยัว่าเป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ภาชนะบรรจสุิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  หรอืวตัถุทีส่งสยัว่าเป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุ กรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  รายงานหรอืเอกสารใดๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณทีีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ามี

การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

(๔) มหีนงัสอืเรยีกบุคคลมาใหถ้อ้ยคาํ   หรอืใหส้่งเอกสารหรอืวตัถุใดๆ  มาเพื่อประกอบ 

การพจิารณาได ้

(๕) ออกคาํสัง่เป็นหนงัสอืใหผู้แ้จ้ งหรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์  วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีก่ําหนดตามพระราชบญัญตัน้ีิ

ภายในระยะเวลาทีพ่นกังานเจา้หน้าทีเ่หน็สมควร 
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(๖) ออกคาํสัง่เป็นหนงัสอืใหผู้ป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุก รรม

หยดุการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตามพระราชบญัญตัน้ีิ  ในกรณทีี่ 

ผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนัน้ฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามบทบญัญตัิ

แห่งพระราชบญัญตัน้ีิ   กฎกระทรวง   ประกาศ   หรอืเงือ่นไขทีอ่อกหรอืกําหนดตามความ           

ในพระราชบญัญตัน้ีิ  หรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่สัง่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ  

หรอืในกรณทีีพ่บเหตุฉุกเฉินต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์  สตัว์  สิง่แวดลอ้ม  หรอื               

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

 

มาตรา ๗๓ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ  พนกังานเจา้หน้าทีต่อ้งแสดงบตัร

ประจาํตวัแก่บุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง  และตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในประกาศ   

ทีอ่อกโดยรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ  

บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามแบบทีก่ําหนดในประกาศทีอ่อกโดย

รฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๗๔ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ  ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครอง

อาคาร  สถานที่  หรอืยานพาหนะหรอืผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งอํานวยความสะดวกแก่พนกังาน

เจา้หน้าทีต่ามสมควร และใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๗๕ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา  ๗๒ ใหท้าํต่อหน้า

เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร  สถานที่  หรอืยานพาหนะ  ถา้หาบุคคลดงักล่าวไมไ่ด้               

ใหท้าํต่อหน้าบุคคลอื่นอยา่งน้อยสองคนซึง่พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดข้อรอ้งใหม้าเป็นพยาน 

 

หมวด ๘ 

การอทุธรณ์ 

___________ 

 

มาตรา ๗๖ ผูซ้ึง่ไมพ่อใจคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีท่ีส่ ัง่การตามมาตรา  ๗๒ (๔) (๕) 

หรอื (๖) มสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่นัน้ต่อรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้

คาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีใ่หค้าํวนิิจฉยัของรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบเป็นทีสุ่ด 

 

มาตรา ๗๗ การอุทธรณ์ตามมาตรา   ๗๖  ยอ่มไมเ่ป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่    

ของพนกังานเจา้หน้าทีท่ีส่ ัง่ใหห้ยดุการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
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หมวด ๙ 

ความรบัผิดและการเยียวยา 

___________ 

 

มาตรา ๗๘ บทบญัญตัใินหมวดน้ีไมเ่ป็นการลบลา้งหรอืจาํกดัหน้าทีแ่ละความรบัผดิ  

ทางแพ่งทีบุ่คคลมอียูต่ามบทบญัญตัใินหมวดอื่นหรอืในกฎหมายอื่น 

 

มาตรา ๗๙ ผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

ตอ้งรว่มกนัรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในความเสยีหายทีเ่กดิจากการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้  ไมว่่าความเสยีหายนัน้จะเกดิจากการกระทาํ     

โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองหรอืไมก่ต็าม 

 

มาตรา  ๘๐ เพื่อใหผู้ป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งรบัผดิตาม 

 

มาตรา  ๗๙ ผูเ้สยีหายตอ้งพสิจูน์ว่าตนไดร้บัความเสยีหายจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองของผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

หรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้  แต่ไมต่อ้งพสิจูน์ว่าความเสยีหายเกดิจากการกระทาํของผูป้ระกอบ

กจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง 

 

มาตรา ๘๑ ผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุมผูใ้ดปลดปล่อยสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมออกสู่สิง่ แวดลอ้มโดยจงใจ  เพื่อประโยชน์ในการวจิยั  หรอืจาํหน่ายสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเหตุใหผู้อ้ ื่นไดร้บัอนัตรายแก่ชวีติรา่งกาย  หรอืสุขภาพอนามยั  หรอื   

เป็นเหตุใหท้รพัยส์นิของผูอ้ื่นหรอืของทางราชการเสยีหายดว้ยประการใดๆ  ผูน้ัน้มหีน้าที่        

ตอ้งรบัผดิชดใชค้่า สนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายสาํหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างที่   

ตนเป็นผูใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพควบคุม 

 

มาตรา  ๘๒ ถา้ความเสยีหายเกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองทีจ่าํหน่ายในทอ้งตลาด  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสิ นไหมทดแทนหรอื

ค่าเสยีหายต่อเมือ่สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองนัน้มคีวามบกพรอ่ง     

แมว้่าความบกพรอ่งนัน้ไมอ่าจสงัเกตเหน็ไดก้ต็าม 
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สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้าํหน่าย           

ในทอ้งตลาด จะถอืว่ามคีวามบกพรอ่งต่อเมือ่ไมม่คีวามปลอดภยัทีอ่าจคาดหวงัไดต้ามปกต ิทัง้น้ี  

โดยคาํนึงถงึ 

(๑) ลกัษณะของการนําเสนอผลติภณัฑน์ัน้ต่อสาธารณะ 

(๒) การใชต้ามปกต ิและ 

(๓) ระยะเวลาทีว่างจาํหน่าย 

ในกรณทีีม่กีารพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีไ่ดร้บั

อนุญาตใ หจ้าํหน่ายใหม้คีุณภาพดขีึน้  ไมเ่ป็นเหตุใหถ้อืว่าสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีจ่าํหน่ายตามใบอนุญาตอยูก่่อนกลายเป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอื

ผลติภณัฑส์บืเน่ืองทีม่คีวามบกพรอ่งตามความในวรรคสอง 

 

มาตรา ๘๓ บุคคลผูต้อ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไห มทดแทนหรอืค่าเสยีหายตามมาตรา  ๗๙ 

และมาตรา  ๘๑ ไมต่อ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายถา้พสิจูน์ไดว้่า           

ความเสยีหายเกดิจาก 

(๑) เหตุสุดวสิยั 

(๒) การกระทาํตามคาํสัง่ทีส่ ัง่การตามอํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายของทางราชการหรอื

เจา้พนกังานของรฐั หรอื 

(๓) การกระทาํหรอืละเวน้การกระทาํของผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายเองหรอื

ของบุคคลอื่นซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 

มาตรา  ๘๔ ในกรณทีีก่จิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ต่อทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้ อม บุคคลผูม้หีน้าที่

รบัผดิชอบในกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตอ้งชดใช้

ค่าเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการตามมลูค่าของความเสยีหายทีเ่กดิแก่ทรพัยากรธรรมชาติ       

ระบบเศรษฐกจิสงัคม  วฒันธรรม หรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีถู่กทาํลาย  สญูหาย หรอืเสยีหายไป 

ระบบการผลติและการถดถอยของผลผลติทางการเกษตร  และใหร้วมถงึค่าใชจ้า่ยทีท่างราชการ

ไดจ้า่ยไปเพื่อการกําจดัการปนเป้ือนหรอืทาํใหส้ิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ  

กลบัสู่สภาพเดมิ 

 

มาตรา ๘๕ ในกรณทีีม่กีลุ่มบุคคลไดร้บัความเสยีหายจากกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีี วติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองตามพระราชบญัญตัน้ีิ  โดยมขีอ้เทจ็จรงิและ         

หลกักฎหมายอยา่งเดยีวกนัใหผู้เ้สยีหายมอีํานาจฟ้องคดแีบบกลุ่มตามกฎหมายเกีย่วกบั       

การดาํเนินคดแีบบกลุ่ม เพื่อเรยีกค่าเสยีหายแทนผูเ้สยีหายอื่นได ้
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มาตรา ๘๖ สทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายตามมาตรา  ๗๙ มาตรา ๘๑ 

และมาตรา ๘๔ สิน้สุดลงเมือ่พน้  ๑๐ ปี นบัแต่วนัทีบุ่คคลหรอืชุมชนผูไ้ดร้บัความเสยีหายรูห้รอื

ควรรูเ้หตุแห่งความเสยีหายนัน้ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึ 

(๑) เวลาทีเ่หตุแห่งความเสยีหายเกดิขึน้ หรอื 

(๒) เวลาทีบุ่คคล  กลุ่มบุคคลหรอืชุมชนผูไ้ดร้บัความเสยีหายนัน้ควรรูว้่าความเสยีหาย

นัน้เกดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง  ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึสถานะหรอื

สภาพแวดลอ้มของบุคคล กลุ่มบุคคลหรอืชุมชนผูไ้ดร้บัความเสยีหายนัน้ 

 

หมวด ๑๐ 

บทกาํหนดโทษ 

______________ 

 

มาตรา ๘๗ ผูใ้ดนําเขา้หรอืส่งออกสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ือง

โดยฝา่ฝืนมาตรา  ๑๙ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิเจด็ปี  หรอืปรบัไมเ่กนิเจด็แสนบาท  หรอื     

ทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๘๘ ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา  ๒๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไม่

เกนิสามหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๘๙ ผูแ้จง้ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา  ๒๕ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ

หน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๐ ผูใ้ดจงใจปลดปล่อยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมสู่สิง่แวดลอ้มโดยฝา่ฝืน  

มาตรา ๒๙ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสบิปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงลา้นบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๑ ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๓๔ หรอืมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสบิปี  หรอื

ปรบัไมเ่กนิหน่ึงลา้นบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๒ ผูใ้ดจาํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑส์บืเน่ืองโด ยฝา่ฝืน

มาตรา ๓๗ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสบิปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงลา้นบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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มาตรา ๙๓ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองไมจ่ดัใหม้ฉีลาก  หรอืจดัใหม้ฉีลากแต่ฉลากหรอืขอ้ความบนฉลากไมถู่กตอ้งตามมาตรา  

๓๙ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๔ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตผูใ้ดฝา่ฝืนคาํสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา  ๔๒ หรอื   

ฝา่ฝืนเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรกีําหนดใหต้อ้งปฏบิตัใินระหว่างทีถู่กสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา ๔๕ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๕ ผูใ้ดฝา่ฝืนกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา  ๔๘ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๖ ผูแ้จง้หรอืผูร้บัใบอนุญาตผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา  ๔๙ มาตรา ๕๐ หรอื 

มาตรา ๕๑ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๗ ผูป้ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑ์

สบืเน่ืองผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา  ๕๓ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหา้ปี  หรอืปรบัไมเ่กนิ          

หา้แสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๘ ผูใ้ดโดยเหตุทีต่นมตีําแหน่งหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัตาม

มาตรา ๖๓ เปิดเผยหรอืใชค้วามลบันัน้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ  ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๙ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่ํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หน้าที่  

ซึง่ปฏบิตักิารตามมาตรา ๗๒ (๑) (๒) หรอื (๓) หรอืมาตรา ๗๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ  

หน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๐๐ ผูใ้ดไมม่าใหถ้อ้ยคาํ  หรอืไมส่่งเอกสารหรอืวตัถุใดๆ  ตามทีพ่นกังาน

เจา้หน้าทีม่หีนงัสอืเรยีกตามมาตรา  ๗๒ (๔) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน  หรอืปรบั  

ไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๐๑ ผูใ้ดฝา่ฝืนคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่ออกตามมาตรา  ๗๒ (๕) หรอื 

(๖) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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บทเฉพาะกาล 

__________ 

 

มาตรา ๑๐๒ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิน่  รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน  

ของรฐัทีม่อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายในการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุก รรม  หรอืบุคคลใดทีป่ระกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมภายใต้        

การควบคุมตามพระราชบญัญตัน้ีิอยูก่่อนหรอืในวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั  ถา้ประสงคจ์ะ

ประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่อไปใหม้ายืน่คาํขอรบัใบอนุญาต  หรอื 

มาแจง้ต่อรฐัมนตรภีายใน .. วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 

 

มาตรา  ๑๐๓ ใหด้าํเนินการตัง้คณะกรรมการ  คณะกรรมการบรหิารกองทุนความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ  และคณะกรรมการผูช้าํนาญการ  ภายในกําหนด  .. วนันบัแต่วนัที่

พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 
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หลกัการและเหตุผลประกอบ 

รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองมาจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

พ.ศ. .... 

___________________________ 

 

หลกัการ 

ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองมาจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  

________________________________ 

 

เหตผุล 

เน่ืองจากปจัจบุนัเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมเ่จรญิกา้วหน้าในการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมเพื่อใชป้ระโยชน์หลายดา้นเป็นตน้ว่าดา้นการเกษตรและการสาธารณสุข  การคาํนึงถงึ

ความปลอดภยัทางชวีภาพเน่ืองจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั

เพื่อการคุม้คร องและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและสุขภาพอนามยัของประชาชน    

จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีฎหมายฉบบัน้ีเพื่อการควบคุม  และดแูล การใชป้ระโยชน์จากสิง่มชีวีติ

ดดัแปลงพนัธุกรรม  ซึง่อาจมาจากต่างประเทศหรอืภายในประเทศไดอ้ยา่งปลอดภยัและ

เหมาะสม  โดยทาํใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยมี ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานในระดบัสากล  จงึจาํเป็นตอ้งตรา

พระราชบญัญตัน้ีิ 

________________________________ 

 



ประวติัผูเ้ขียน  

 

ชื่อ-สกุล : นายธรรมสรณ์  ลิม้ประไพพงษ์ 

วนั เดอืน ปี : 11 มนีาคม พ.ศ. 2518 

วุฒกิารศกึษา : 

                                 ปี 2541 นิตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

                                 ปี 2536 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวดันวลนรดศิ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

                                 ปี 2548 - ปจัจบุนั เจา้หน้าทีฝ่า่ยนิตกิรรมและสญัญา   

                                                        บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั (มหาชน)                                         

                                 ปี 2545 - ปี 2547 เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรกิารสนิเชื่อ  

                                                        ธนาคารเอเชยี จาํกดั  (มหาชน)                                                         

                                 ปี 2542 - ป ี2545 ทนายความ 

                                                        สาํนกังานกฎหมายไชยรพ ี
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