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บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนความรับผิดชอบรวมกันของนานาประเทศ (common concern)
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยอมมีผลกระทบตอประเทศตางๆ
อยางไมเลือกเขตแดน นับตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ไดมีความตกลงระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอมมากมายหลายฉบับ แตปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่งจะเปนประเด็นที่ถกเถียงกันในระดับโลก
ระหว า งประเทศพั ฒ นาแล ว และประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาเมื่ อมี ก ารประชุ มสิ่ ง แวดล อ มโลกครั้ งที่ 1
ที่กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1972 นับแตการประชุมในครั้งนั้นเรื่อยมา
จนถึ งป จ จุ บัน นานาประเทศไดเห็นพองตองกันในระดับ หนึ่ งวา ปญหาสิ่ง แวดล อมเปนปญ หาที่
เชื่อมโยงกับป ญหาการพัฒนา ประเทศกํา ลั งพัฒนาเรีย กรองสิ ทธิใ นการพัฒนา (right
to
development) และมีความเห็นวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมจะตองถูกพิจารณาควบคูไปกับการพัฒนา
การประชุมสิ่งแวดลอมโลกครั้งที่สองที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992
จึงเปนการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา (United Nations Conference on
Environment and Development หรือ UNCED)

1

2

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ในบริบทดังกลาวมาขางตน ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับจึงมีทั้ง
วัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ และมีลักษณะประสานหรือถวงดุลผลประโยชนระหวางประเทศพัฒนา
แลวและกําลังพัฒนา ในฐานะที่เปนสมาชิกของประชาคมโลก ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ แมวาไทยจะเปนฝายไดประโยชนภายใตความตกลงสวนใหญทั้งในแง
การรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมโลกและของตนเอง แตก็มีความตกลงบางฉบับที่มีความซับซอนและ
กอใหเกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของประเทศไทย ดังเชนประเด็นการอนุรักษและควบคุม
การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ และมีบางฉบับที่ประเทศไทยตองศึกษาและพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อ
กําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามพันธกรณี เชน การบัญญัติกฎหมายเพื่ออนุวัติตาม
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนซึ่งของเสียอันตราย และการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (clean development mechanism) ตามพิธี
สารเกียวโต เปนตน นอกจากนี้ ประเทศไทยควรทบทวนมาตรการกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
ในปจจุบันเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพและชองวางของกฎหมายและมาตรการดังกลาว สําหรับรองรับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีและรักษาผลประโยชนของประเทศใหไดมากที่สุดในขณะเดียวกัน
ในรายงานนี้ จะพิจารณาความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญซึ่งประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีและที่กําลังมีความสําคัญตอการกําหนดทาทีของประเทศ อันไดแก ความตกลงที่
เกี่ยวของกับการคุมครองชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบดวยความตกลงเกี่ยวกับการคุมครองชั้นโอโซน
และการปองกั นป ญหาโลกรอน รวมทั้งพิธีสารเกียวโต ความตกลงที่เกี่ย วกับ การอนุรักษค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองทรัพยากรชีวภาพ
ของไทย และความตกลงเพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสารเคมีอันตรายและของเสียอันตรายขามแดน
ซึ่งเกี่ยวพันกับผลประโยชนของไทยทั้งในแงผูสงออกและผูนําเขาของเสียอันตราย การวิเคราะหจะ
รวมถึงความตกลงบางฉบับที่ประเทศไทยกําลังพิจารณาเขาเปนภาคีเพื่อประกอบการพิจารณาถึง
ผลประโยชนไดเสียของไทยและการกําหนดทาทีที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหงายแกผูอาน จะ
นําเสนอโดยแบงกลุมความตกลงออกตามประเด็นที่ศึกษาวิเคราะหพรอมขอเสนอแนะ
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ความตกลงระหวางประเทศดานการคุมครองชั้นบรรยากาศ

ในบรรดาความตกลงดานการคุมครองชั้นบรรยากาศ มีความตกลงที่เกี่ยวของกับประเทศ
ไทยโดยตรง 4 ฉบับ ไดแก อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครองชั้นโอโซน พิธีสารมอนทรีออลวา
ดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต
ภายใตอนุสัญญาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจํานวนนี้ การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความ
ตกลงสองฉบับแรกไดสัมฤทธิ์ผลเปนที่นาพอใจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ แตความตกลงสอง
ฉบับหลังเปนเรื่องที่ยังมีพัฒนาการอยางตอเนื่องทั้งในสวนของประเทศที่มีหนาที่ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และในสวนของการตอรองระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในการ
เจรจารอบตอๆไป ประเทศไทยจึงตองใหความสนใจเปนพิเศษแกความตกลงดานการควบคุมการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งกําหนดนโยบายและทาทีซึ่งรักษาผลประโยชนของประเทศใหไดมากที่สุด
1.1. อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992
(United Nations Convention on Climate Change – UNFCCC)
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนความตกลงระหวางประเทศเพื่อ
แกไขปญหาโลกรอน โดยยึดหลักการระวังไวกอน (precautionary principle) กลาวคือ เปนความ
พยายามในการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) แมวาจะยังไมมีขอพิสูจน
ทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนวาการปลอยกาซเรือนกระจกจะทําใหโลกรอนขึ้นแนนอน และจะ
กอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงขนาดไหน และตอภูมิภาคตางๆมากนอยอยางไร
UNFCCC
เกิดขึ้นจากความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาโลกรอน โดยเริ่มจากความเชื่อของ
นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งวา การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซเรือนกระจกอื่นๆ
เชน กาซมีเทน ไนตรัสออกไซด และ CFCs จะทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกและทําใหอุณหภูมิโลก
สูงขึ้น กาซเหลานี้เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และการใชพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อถูกปลอย
ออกมาสะสมในชั้นบรรยากาศเปนจํานวนมากก็จะกักเก็บความรอนและปดกั้นไมใหความรอน
ระบายออกไปในชั้นบรรยากาศที่อยูสูงขึ้นไปเพื่อออกไปสูอวกาศ ประมาณกันวา ในแตละปมีการ
ปลอยกาซ CO2 ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยออกไปในชั้นบรรยากาศเกือบ 7 พันลานตัน ซึ่งจะคงอยูใน
ชั้นบรรยากาศตอไปเปนศตวรรษ ระดับของ CO2 ซึ่งเคยมีอยูประมาณ 280 ตอลานสวน (parts per
million หรือ ppm) กอนยุคการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดเพิ่มขึ้น เปน 368 ppm ณ เวลาที่ประชาคม
โลกกําลังจัดทําพิธีสารเกียวโตใน ค.ศ. 1997 และสูงขึ้นถึง 379 ppm เมื่อ ค.ศ. 20043
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จากการประเมินลาสุดของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) หากกิจกรรมตางๆ
ของมนุษยยังคงปลอยกาซ CO2 ในระดับที่เปนอยูในปจจุบัน อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1.4
ถึง 5.8 0 C ในชวงระยะเวลาจากป ค.ศ. 1990 ถึง 2100 หิมะและน้ําแข็งในซีกโลกภาคเหนือจะหด
ลดพื้นที่ลงตอไปอีก และระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.09 ถึง 0.88 เมตรในชวงระยะเวลา
เดียวกัน4 ยังไมเปนที่แนนอนวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงและมีผลตอพื้นที่กวางขวาง
เพี ย งใด ตลอดจนจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใด แต จ ากการจํ า ลองภู มิ อ ากาศและวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาระดับน้ําทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหน้ําทะเลทวมพื้นที่และเกาะตางๆ เกิดพายุ
เฮอริเคนรุนแรงขึ้น ลมฟาอากาศแปรปรวน เกิดภาวะแหงแลง และไฟปาเพิ่มมากขึ้น
1.1.1. ความเปนมาของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลที่ไดรับแตงตั้งใหเจรจารางอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจัดทํารางอนุสัญญาเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 และเปดใหมีการลงนามใน
อนุสัญญาในการประชุม UNCED ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 มีรัฐ154
รัฐ และประชาคมเศรษฐกิจ ยุโ รปลงนามในอนุสัญ ญา อนุ สัญญาเริ่ มมีผลบังคับใช เมื่ อวั นที่ 21
มีนาคม ค.ศ. 1994 ซึ่งเปนวันที่ครบ 90 วันนับตั้งแตวันที่มีรัฐเขาเปนภาคี 50 รัฐ นับจนถึง
ปจจุบัน อนุสัญญานี้มีรัฐภาคีทั้งสิ้น 189 รัฐ รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ประเทศไทยลงนาม
ในอนุสัญญาฯเมื่อ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และใหสัตยาบันแกอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
ค.ศ. 1994 อนุสัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1995
1.1.2. สาระสําคัญของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดกาซเรือนกระจกเปนเรื่องที่
เกี่ยวพันกับผลประโยชนอันสลับซับซอนของประเทศหลายกลุมมากกวาอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม
ฉบับอื่นๆกลาวคือ นอกจากจะตองเจรจาทามกลางการตอรองระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวกับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนาแลว ในสวนของประเทศกําลังพัฒนาเองก็แบงออกเปนกลุมประเทศผู
สงออกน้ํามันซึ่งเกรงวามาตรการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกจะสงผลกระทบตอการใชน้ํามัน
และราคาน้ํามัน จึงไมตองการความตกลงที่กําหนดมาตรการเขมงวด ในขณะที่รัฐที่เปนเกาะหรือหมู
เกาะซึ่งจะไดรับผลกระทบรุนแรงและมีความสามารถในการปรับตัวไดนอยกวาหากระดับน้ําทะเล
เพิ่มสูงขึ้นเรียกรองใหอนุสัญญากําหนดมาตรการที่เขมงวดเกี่ยวกับการลดกาซเรือนกระจก ในสวน
ของประเทศพั ฒนาแลวเอง ก็แ บงออกเปนกลุมรั ฐสมาชิ กของสหภาพยุโรป ซึ่งตองการกําหนด
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มาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางชัดเจน และสหรัฐอเมริกาที่ตองการปกปองภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศ จึงไมตองการกําหนดตัวเลขและกรอบเวลาที่ชัดเจนสําหรับการลดกาซรือนกระจก
ภายใตขอจํากัดตางๆดังกลาวมานี้ UNFCCC จึงเปนอนุสัญญาที่ไมไดกําหนดตัวเลขและ
กรอบระยะเวลาชัดเจนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพียงแตกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคี
อยางกวางๆและปลอยใหรายละเอียดและมาตรการลดกาซเรือนกระจกขึ้นอยูกับพิธีสารที่จะตกลง
กันในระหวางรัฐภาคีในภายหลัง เพื่อใหงายแกการทําความเขาใจ เราสามารถสรุปสาระสําคัญของ
อนุสัญญาไดดังนี้
(1) อนุสัญญากําหนดเปาหมายสูงสุด (ultimate objective) วาตองการรักษาระดับการ
สะสมของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม ใหเพิ่มขึ้นเพื่อป องกันมิใหระบบภูมิอากาศไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย (Article 2) อยางไรก็ดี อนุสัญญามิไดกําหนดวาระดับนั้นคือ
เทาไร และจะตองบรรลุเปาหมายภายในกรอบเวลาอยางไร
(2) ประเทศพัฒนาแลวจะตองเปนผูนําในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และผลกระทบที่เกิดจากปญหาดังกลาว ทั้งนี้ ใหยึดหลักการหลายๆประการในการกําหนดมาตรการ
รวมทั้งหลักการระวังไวกอน ความมีประสิทธิภาพของคาใชจาย (cost-effectiveness) และหลักการ
พัฒนาแบบยั่งยืน (Article 3)
พันธกรณีสําหรับรัฐภาคีสามารถแบงออกไดเปนพันธกรณีทั่วไปที่รัฐภาคีทุกรัฐตองปฏิบัติ
และพันธกรณีเฉพาะเจาะจงสําหรับรัฐภาคีที่จัดเปนประเทศที่อยูในกลุมภาคผนวก 1 และภาคผนวก
2 ซึ่งจะมีหนาที่ตองปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจากประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไป ทั้งนี้ไดแบงรัฐภาคีของ
อนุสัญญาออกเปน 3 กลุม แตละกลุมมีพันธกรณีตางกัน ดังนี้
กลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1(Annex 1 countries) ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมหรือ
ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งเปนสมาชิกของกลุม OECD5 และประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจอยูในระยะ
ปรับเปลี่ยน (countries with economies in transition หรือ EIT countries)6 รวมทั้งสิ้น 35
ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
กลุมประเทศในภาคผนวกที่ 2 (Annex II countries) ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนสมาชิกของ OECD (ประเทศพัฒนาแลว) เทานั้น ไมรวมถึงกลุมประเทศ EIT
5

6

OECD คือ Organization for Economic Cooperation and Development เปนองคการระหวางประเทศของกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว 24 ประเทศ และ 1 องคกร (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) ประเทศสมาชิกประกอบดวย กลุมประเทศตางๆในยุโรปตะวันตก
(ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบอรก เนเธอรแลนด
นอรเวย โปรตุเกส เสปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด ตุรกี สหราชอาณาจักร) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
แคนาดา ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
ประเทศที่มีเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ตามแนวเสรีนิยมตะวันตก จํานวน 11
ประเทศ ไดแก เบลารุส บัลแกเรีย เช็คโกสโลวาเกีย เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด โรมาเนีย สหพันธรัสเซีย และ
ยูเครน
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กลุมประเทศที่ไมอยูในภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I countries) ประกอบดวยประเทศ
กําลังพัฒนาเปนสวนใหญ ซึ่งรวมถึงประเทศที่จะไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษจากปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ประเทศที่มีพื้นที่ชายฝงทะเลต่ําซึ่งอาจถูกทวมหากน้ําทะเลเพิ่ม
ระดับสูงขึ้น ประเทศที่อยูในภาวะที่จะกลายเปนทะเลทรายและตองเผชิญกับความแหงแลงมากขึ้น
และประเทศที่มีรายไดหลักจากการสงน้ํามันเป นสินคาออก อนุ สัญญามีบทบั ญญัติใหพิจารณา
ผลกระทบเปนพิเศษที่จะเกิดขึ้นแกประเทศเหลานี้ เชน มาตรการลงทุน การประกันภัย และการ
ถายทอดเทคโนโลยี
รัฐภาคีทั้งสามกลุมมีพันธกรณีตองปฏิบัติภายใตอนุสัญญาดังนี้คือ
พันธกรณีทั่วไป
รัฐภาคีทั้งสามกลุมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพันธกรณีทั่วไป ไดแก
1. จัดทําบัญชีแหลงกําเนิดกาซเรือนกระจก และแหลงดูดซับ (sinks) กาซเรือนกระจก
2. จัดทําโครงการระดับชาติและระดับภูมิภาคซึ่งประกอบดวยมาตรการบรรเทาปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. สงเสริมและรวมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ และเพิ่มพูนแหลงดูดซับกาซเรือน
กระจก
4. ผนวกหรือบูรณาการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาไปในนโยบายดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมเทาที่สามารถจะกระทําได (to the extent feasible)
5. สงเสริมและรวมมือกันในดานการวิจัย การแลกเปลี่ยนขอมูล และการศึกษา
6. จัดทํารายงานเพื่อเสนอตอสมัชชารัฐภาคี (Conference of the Parties หรือ COP) เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆในอนุสัญญา
พันธกรณีเฉพาะ
พันธกรณีเฉพาะเปนเรื่องที่ถกเถียงกันมากกวาพันธกรณีทั่วไป เนื่องจากกําหนดหนาที่
เพิ่ ม เติ ม ให รั ฐ ภาคี ที่ พั ฒ นาแล ว ต อ งลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก กลุ ม ประเทศในประชาคม
เศรษฐกิ จยุโรปและประเทศอื่นๆใน OECD
สนับสนุนใหมีการกําหนดตัวเลขใหชัดเจน แต
สหรัฐอเมริกาคัดคานขอเสนอดังกลาว ในที่สุดอนุสัญญาฯจึงมิไดกําหนดตัวเลขและกรอบระยะเวลา
ในการลดกาซเรือนกระจกอยางชัดเจน แตกําหนดแบบหลวมๆวา “ประเทศพัฒนาแลวที่เปนภาคีจะ
กําหนดนโยบายระดับชาติและดําเนินมาตรการตามนโยบายเพื่อบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ทั้ ง นี้ โดยการจํ า กั ด การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย
คุมครองและเพิ่มพูนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก” เปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกเทาที่
อนุสัญญากําหนดก็คือ “การกลับคืนไปสูระดับที่เคยปลอยในอดีต (earlier levels) ภายในปลาย
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ทศวรรษนี้”7 (ภายในป ค.ศ. 2000) และจะรายงานขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการโดย “มีเปาหมายโดยลําพังหรือรวมกันที่จะลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกใหกลับไป
อยูในระดับของป ค.ศ. 1990”8 ความคลุมเครือของภาษาซึ่งเกิดขึ้นจากการประนีประนอมใน
ระหวางการเจรจาจึงมีผลทําใหอนุสัญญามิไดกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกที่ชัดเจนแต
อยางใด พันธกรณีเฉพาะในสวนนี้ใชบังคับกับประเทศในกลุมภาคผนวก 1 หรือ Annex I Parties
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งถกเถียงกันมากในระหวางการเจรจาอนุสัญญาก็คือเรื่องการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี ในที่สุดอนุสัญญากําหนดใหประเทศในกลุม
Annex II (เฉพาะประเทศพัฒนาแลวในกลุม OECD เทานั้น) มีหนาที่ใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ไดแก การสนับสนุนคาใชจายในการจัดทํา
รายงานแหล ง กํ า เนิ ด และแหล ง ดู ด ซั บ ก า ซเรื อ นกระจกเพื่ อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชารั ฐ ภาคี
(Conference of the Parties หรือ COP) และในการดําเนินมาตรการอื่นๆเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญา
โดยสรุปแลว UNFCCC ยึดหลักความรับผิดชอบรวมกันแตแตกตางกัน (common but
differentiated responsibilities) โดยแยกการปฏิบัติระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลัง
พัฒนาอยางชัดเจน ประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีมากกวาประเทศกําลังพัฒนาในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและยังมีหนาที่ตองสนับสนุนดานการเงินแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีทั่วไป อยางไรก็ตาม อนุสัญญาไมประสบความสําเร็จในการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
สําหรับการลดกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลว ประเด็นนี้จึงยังคงเปนวาระสําคัญในการ
ประชุมประจําปของ COP ในรอบตอๆมา จนบรรลุความตกลงในพิธีสารเกียวโต
1.2. พิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Kyoto Protocol
to the United Nations Framework Convention on Climate Change) ค.ศ. 1997
ความพยายามที่จะบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกมีมาตัง้ แตการ
ประชุมสมัชชารัฐภาคีครั้งที่ 1 (COP 1) ที่กรุงเบอรลิน เมื่อ ค.ศ. 19959 โดยที่ประชุมมีมติใหจัดตั้ง
คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ เพื่ อจั ด ทํา ข อ ตกลงในการลดก า ซเรื อ นกระจกตามพัน ธกรณี ใ น UNFCCC
คณะทํางานจัดทําขอตกลงเสร็จและนําเสนอตอ COP 3 ที่กรุงเกียวโต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1997 และ
ที่ประชุมมีมติรับรองพิธีสารเกียวโตในการประชุมครั้งนั้น พิ ธีสารเกียวโตเป ดให ลงนามตั้ง แต
16 มีนาคม ค.ศ. 1998 จนถึง 15 มีนาคม ค.ศ. 1999 และมีผลบังคับใชเมื่อครบกําหนด 90 วัน
นับจากวันที่มีรัฐภาคีของ UNFCCC อยางนอย 55 รัฐเขาเปนภาคีพิธีสาร ซึ่งในจํานวนนี้จะตอง

7
8
9

Article 4 (2) (a)
Article 4 (2) (b)
UNFCCC กําหนดใหมีการประชุมสมัชชารัฐภาคีปละ 1 ครั้ง นับจนถึงเวลาที่เขียนรายงานนี้ ไดมีการประชุม COP มาแลว 11
ครั้ง การประชุมครั้งที่ 11 มีขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548
โดย COP 11 ไดทําหนาที่เปนการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 1 (Meeting of the Parties หรือ MOP I) ของพิธีสารเกียวโตดวย
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ประกอบดวย Annex I Parties (ประเทศพัฒนาแลวและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน)
ที่ปลอ ยก า ซคารบอนไดออกไซดเปนปริมาณรวมกันอยา งน อ ยรอยละ 55
ของระดับก า ซ
คารบอนไดออกไซดทั้งหมดที่ปลอยออกมาในป ค.ศ. 1990 ปรากฎวามีรัฐเขาเปนภาคีครบตาม
เงื่อนไข และพิธีสารเกียวโตเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 นับจนถึงวันที่
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 พิธีสารเกียวโตมีรัฐภาคีทั้งสิ้น 162 รัฐ ซึ่งรวมถึง Annex I Parties ซึ่ง
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปนปริมาณรอยละ 61.6
ของระดับเมื่อ ค.ศ.
1990
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุดไดลงนามในพิธีสาร แตยัง
ไมไดใหสัตยาบันแกพิธีสารนี้แตอยางใด
สําหรับประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และให
สัตยาบันแกพิธีสารเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545
1.2.1. สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต
พิธีสารเกียวโตประสบความสําเร็จในการกําหนดตัวเลขและกรอบเวลาในการลดกาซเรือน
กระจกเพื่อใชบังคับในชวง ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) ซึ่งถือวาเปน commitment
period พันธกรณีสําหรับใชบังคับหลังจาก ค.ศ. 2012 เปนเรื่องที่จะตองเจรจากันตอไปในที่ประชุม
รัฐภาคีของUNFCCC โดยพันธกรณีในรอบแรกที่จะใชบังคับนี้ไดกําหนดหนาที่ในการลดกาซเรือน
กระจกใหแกประเทศพัฒนาแลวและประเทศเศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน (Annex I countries)
เปนหลัก รัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยยังไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือน
กระจกโดยตรง สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโตมีดังนี้
1. พิธีสารเกียวโตกําหนดพันธกรณีชัดเจนเกี่ยวกับการลดกาซเรือนกระจกใหแกประเทศในกลุม
Annex I หรือประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน กาซเรือน
กระจกที่นํามาคํานวณการลดไดประกอบดวยกาซเรือนกระจกที่กําหนดไวใน Annex A 6
ชนิด คือ กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออ
โรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6)
2. รัฐภาคีในกลุม Annex I จะตองดําเนินมาตรการไมวาโดยลําพังหรือโดยรวมกันเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตามขอ (1) เมื่อคํานวณรวมกันแลวจะตองลดไดไมนอยกวารอยละ 5
จากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศกลุมนี้เมื่อ ค.ศ. 1990 ภายในชวง
ระยะเวลาระหวาง ค.ศ. 2008 ถึง 2012 (Article 3.1)
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3. จํากัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละประเทศในกลุม Annex I ใหเปนไปตาม
Annex B ของพิธีสาร (Article 3.7) ซึ่งกําหนดตัวเลขกาซเรือนกระจกที่แตละประเทศ
สามารถปลอยไดคิดเปนรอยละ โดยคํานวณจากฐานการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละ
ประเทศเมื่อ ค.ศ. 1990 การกําหนดพันธกรณีโดยอิงปริมาณกาซเรือนกระจกที่แตละ
ประเทศเคยปลอยในอดีตเชนนี้ ทําใหประเทศตางๆในกลุม Annex I มีหนาที่ในการลดกาซ
เรือนกระจกไมเทากัน และบางประเทศสามารถเพิ่มปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกได
สามารถสรุปเปนตัวเลขใหเขาใจงายตามตัวอยางดังนี้
4. สวิสเซอรแลนด รัฐสวนใหญในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และประชาคมยุโรป ตองลดลง
รอยละ 8
 สหรัฐอเมริกา รอยละ 7
 แคนาดา ญี่ปุน ฮังการี และโปแลนด รอยละ 6
 สหพันธรัสเซีย ยูเครน และนิวซีแลนด รอยละ 0 (ใหปลอยกาซเรือนกระจกไดไม
เกินระดับของ ค.ศ. 1990 ซึ่งหมายความวา หากในปจจุบันประเทศเหลานี้ เชน
รัสเซีย และยูเครน ที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาระดับของ ค.ศ. 1990 อยูแลว
อั น เนื่ อ งมาจากความล ม สลายทางเศรษฐกิ จ ก็ ยั ง มี โ ควตาการปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจกไดอีกเปนจํานวนมาก)
 นอรเวยเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 1
 ออสเตรเลียสามารถเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 8
 ไอซแลนดสามารถเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 10
(1) รัฐภาคีในกลุม Annex I อาจนําปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น การปลู ก ป า และการฟ น ฟู ป า มาคํ า นวณเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีในขอ (3)
(2) กําหนดกลไกที่ยืดหยุน (flexibility mechanisms) สําหรับเอื้ออํานวยใหรัฐภาคีในกลุม
Annex I สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดตามเปาหมาย ไดแก
การจัดทําโครงการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีรวมกัน (joint implementation) อนุญาตใหรัฐ
ภาคีในกลุม Annex I ไดเครดิต (emission reduction units) จากการใหการสนับสนุนโครงการที่
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศอื่นที่อยูในกลุม Annex I ดวยกัน (Article 6)
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การซื้อขายสิทธิหรือโควตาในการปลอยกาซเรือนกระจก (emission trading หรือ ET) ใน
ระหวางรัฐภาคีในกลุม Annex B (ประเทศอุตสาหกรรมตาม Annex I ที่มีหนาที่ลดหรือสามารถเพิ่ม
การปลอยกาซเรือนกระจกดังที่อธิยายไวแลวตามขอ (3) ) (Article 17) เชน ประเทศพัฒนาแลว
ตางๆในกลุม Annex I สามารถซื้อโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกจากสหพันธรัสเซียและยูเครนได
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (clean development mechanism หรือ CDM) ซึ่งเอื้ออํานวยให
ประเทศที่อยูในกลุม Annex I หรือประเทศพัฒนาแลว สามารถนําปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับ
การรับรองวาลดได (certified emission reductions หรือ CERs) ซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกในรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนามาใชเปนเครดิต
สําหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอ (3) ได (Article 12)
หลั ก การสํา คั ญ ภายใต ก ลไกทั้ง สามอย า งนี้ ก็ คื อ การใช จ า ยอยา งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ (cost
effectiveness) กลาวคือ เปนการเอื้ออํานวยใหรัฐภาคีสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีโดยเสีย
คาใชจายต่ํากวาการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศตนเองได ในบรรดาทั้งสาม
กลไก มีเพียง CDM เทานั้นที่เกี่ยวของกับประเทศไทยโดยตรง จึงเปนความจําเปนที่จะตองกําหนด
นโยบายและทาทีวาเราควรจะเปดใหประเทศพัฒนาแลวมาดําเนินโครงการเพื่อลดกาซเรือนกระจก
ในประเทศไทยหรืออนุญาตใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ชวยลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื่อใหสามารถนําเครดิตที่ไดจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปขายใหแกประเทศ
พัฒนาแลวในกลุม Annex I หรือไม คําตอบตองขึ้นอยูกับวาการดําเนินโครงการภายใต CDM จะเปน
ประโยชนตอประเทศไทยมากนอยเพียงใด หากเห็นวาเปนประโยชน เราควรจะใหดําเนินโครงการ
ประเภทใดบาง และควรจะกําหนดกระบวนการเพื่อรองรับโครงการภายใต CDM อยางไร เนื่องจาก
กลไก CDM กําลังเปนเรื่องที่อยูในความสนใจและเปนที่ถกเถียงกันในขณะนี้วาประเทศไทยควรมี
ทาทีอยางไร จึงจะกลาวถึง CDM โดยละเอียดในตอนตอไป
(3) ภายใตหลักการที่วา พิธีสารเกียวโตจะตองไมเพิ่มภาระในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
รัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา รัฐภาคีทั้งหมดมีหนาที่ตางๆ เชน (Article 10)
- จัดทําโครงการทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อแกไขปญหาการปลอยกาซเรือน
กระจก ปรับขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัยและเปนประโยชนตอการจัดทํา
บัญชีแหลงกําเนิดและแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก
- จัดทํา และเผยแพรมาตรการสําหรับบรรเทาและปรับตัวกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอากาศ มาตรการดังกล า วใหดํา เนินการในภาคพลังงาน การขนสง และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเกษตรกรรม ปาไม และการจัดการของเสีย
- จัดทํารายงาน (national communications) ซึ่งประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อ
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่จะเกิดจากปญหาดังกลาว
การปองกันเพื่อไมใหเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจก การเพิ่มพูนแหลงดูดซับกาซเรือน
กระจก การพัฒนาศักยภาพ และมาตรการปรับตัว (adaptation measures)
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- รวมมือกันเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งเทคโนโลยีที่เปนสาธารณะและที่เปนของภาคเอกชน
- รวมมือกันเพื่อพัฒนาการวิจัย การเฝาสังเกตและคลังขอมูลเพื่อลดขอถกเถียงเกี่ยวกับ
ระบบภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- รวมมือกันในระดับระหวางประเทศเพื่อพัฒนาโครงการศึกษาและฝกอบรม เพิ่มพูน
ศักยภาพของบุคลากรและองคกร สงเสริมความตื่นตัว และการเขาถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(4) รัฐภาคีซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลวมีหนาที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกรัฐภาคีที่เปน
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสาร
1.2.2. พันธกรณีของประเทศไทย และ การดําเนินการที่ผานมา
เนื่องจากทั้ง UNFCCC และพิธีสารเกียวโตยึดหลักความรับผิดชอบรวมกันแตแตกตางกัน
ระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา จึงไดกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวมีหนาที่
ความรับผิดชอบมากกวาประเทศกําลังพัฒนา ในฐานะที่เปนประเทศกําลังพัฒนา ประเทศไทยจึงยัง
ไมมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติภายใต UNFCCC และพิธีสารเกียวโตมากนัก พันธกรณีในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตกอยูกับประเทศในกลุม Annex I ของ UNFCCC เปนหลัก อยางไรก็ตาม เปน
ที่นาสังเกตวา การยอมรับเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศกลุม Annex I อยาง
ชัดเจนภายใตพิธีสารเกียวโตจะใชบังคับไดจนถึง ค.ศ. 2012 เทานั้น เปาหมายในการลดกาซเรือน
กระจกหลังจากปนั้นจึงตองขึ้นอยูกับการเจรจาระหวางรัฐภาคีซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้
สําหรับการดําเนินงานของประเทศไทยเทาที่ผานมา ที่สําคัญประกอบดวย
1. การจัดทํารายงานแหงชาติฉบับแรกภายใต UNFCCC เพื่อเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคี เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยสาระสําคัญเปนการรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2537 รวมถึงมาตรการในการลดกาซเรือนกระจก ตลอดจนการ
ดําเนินการดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวตอปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ปญหาโลกรอน เปนตน
2. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนความรวมมือภายใต UNFCCC ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อดําเนินงานตามมาตรา 6 ของ UNFCCC ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีจัดการศึกษา ฝกอบรม
สรางจิตสํานึก การมีสวนรวมและการเขาถึงขอมูลของประชาชน การจัดทําเอกสารคูมือ
เกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเอกสารรณรงคเผยแพร
3. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับรายงานแหงชาติฯฉบับที่สอง ซึ่งกําลังอยูในระหวางการจัดทําของ
สํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
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4. การดําเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาโลกรอน เชน การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ
เกี่ยวกับ CDM
ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน) และโครงการวิจัยที่ดําเนินการ
โดยสถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานต า งๆทั้ ง ในสาขาพลั ง งาน เกษตรและป า ไม
อุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย
1.2.3. หนวยงานที่เกี่ยวของ
(1) หนวยงานกลางประสานการดําเนินงาน (National Focal Point) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ไดกําหนดใหสํานักความรวมมือ
ดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ มในขณะนั้ น ทํ า หน า ที่ ห น ว ยงานกลางประสานการ
ดําเนินงานภายใต UNFCCC ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผน และมาตรการเพื่อบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แตงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่อกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีภายใต
UNFCCC
(3) คณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน
(4) หน ว ยงานประสานการดํ า เนิ น การตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Designated
National Authority for CDM เรียกยอๆวา DNA CDM) มีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เปน DNA CDM ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2547 เปนตนมา10
1.2.4. การกําหนดนโยบายและทาทีของประเทศไทยภายใต UNFCCC และพิธีสารเกียวโต
ดังไดกลาวมาแลววา UNFCCC และพิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดพันธกรณีใหแกประเทศไทย
ในฐานะประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาต อ งปฏิ บั ติ ม ากนั ก นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง มี สิ ท ธิ ข อรั บ ความ
ชวยเหลือ ทางการเงิ น และเทคโนโลยี เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามความตกลงทั้ง สองฉบั บ รวมทั้ง เพื่ อจั ด ทํ า
รายงานแหงชาติฉบับที่สองที่กําลังดําเนินการอยูขณะนี้
อยางไรก็ตาม มีประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยจะตองพิจารณาอยางนอย 2 เรื่องภายใตความ
ตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ

10

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่ DNA CDM
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(1) ประเทศไทยควรจะมีนโยบายและทาทีอยางไรกับกลไกพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM ซึ่ง
เปดใหประเทศพัฒนาแลวในกลุม Annex I สามารถดําเนินโครงการหรือกิจกรรมลด
กาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนา หรือซื้อเครดิตจากผูดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่ลดกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาและนําเครดิตที่ไดมานับเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติตามพันธกรณีได
(2) ภายใตบริบทที่วา พันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลวตาม
Annex B ของพิธีสารเกียวโตจะสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 2012 โดยจะตองมีการเจรจาเพื่อ
แกไขเพิ่มเติม Annex B ซึ่งจะกําหนดวารัฐภาคีมีหนาที่ตองลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเปนปริมาณเทาใดหลังจากนั้น ประเทศไทยควรเตรียมตัวอยางไรเพื่อรองรับ
การเจรจาในรอบตอไป
1.2.5. สาระสําคัญและหลักการของ CDM
Article 12 ของพิธีสารเกียวโต กําหนดวัตถุประสงคสําคัญของ CDM ไว 2 ประการ คือ
(1) เพื่อชวยรัฐภาคีที่อยูนอกกลุม Annex I (ประเทศกําลังพัฒนา) ใหบรรลุถึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยสามารถมีสวนรวมสงเสริมเปาหมายของ UNFCCC ไดในขณะเดียวกัน
(2) เพื่อชวยรัฐภาคีที่อยูในกลุม Annex I (ประเทศพัฒนาแลวและประเทศในยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก) ใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ใหจํากัดและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดตามเปาหมาย
ถอยคําที่ใชใน Article 12 สื่อนัยวา CDM จะเปนกลไกที่เปน win-win situation ซึ่งทั้ง
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาจะไดประโยชนทั้งสองฝาย แตประเทศไทยจะเปนฝายได
ประโยชนมากนอยเพียงใดหรือไมคงตองพิจารณาอยางรอบคอบอีกที
การดําเนินการตามCDM ภายใต Article 12 ประกอบดวยกระบวนการและหลักการ
ดังตอไปนี้
(1) กลไก CDM จะตองอยูภายใตอํานาจและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดโดยที่
ประชุมรัฐภาคี (COP ทําหนาที่เปน MOP) โดยมีคณะกรรมการบริหารกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (executive board of the clean development mechanism) เปน
หนวยงานกํากับดูแล
(2) ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินการจะตองไดรับการรับรองจากองคกร
ที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคี โดยยึดหลักการดังตอไปนี้
(2.1) การเขารวมโครงการของแตละรัฐภาคีที่เกี่ยวของจะตองเปนไปโดยสมัครใจ
(2.2) โครงการกอใหเกิดผลประโยชนระยะยาวที่แทจริงและวัดไดในการบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(2.3) ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจะตองเปนสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณที่จะ
ลดไดอยูแลวในกรณีที่ไมมีโครงการ (additional to any that would occur in
the absence of the certified project activity)
(3) รัฐภาคีในกลุม Annex I อาจนําปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนิน
โครงการและที่ผานการรับรองแลว (certified emission reductions หรือ CERs) มา
นับเปนเครดิตหรือเปนสวนหนึ่งของการลดกาซเรือนกระจกตามพันธกรณีของตน
โดยรัฐภาคีที่อยูนอกกลุม Annex I ก็ไดประโยชนจากการลดกาซเรือนกระจกที่เกิด
จากการดําเนินโครงการเชนกัน
(4) องคกรทั้งที่เปนองคกรของรัฐ และองคกรของภาคเอกชนก็สามารถเขารวมโครงการ
CDM ได
(5) ในการนับ CERs รัฐภาคีอาจนับรวม CERs ที่ไดจากการดําเนินโครงการตั้งแต ค.ศ.
2000 เปนตนมาจวบจนถึงปที่พันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตเริ่มตน (ค.ศ. 2008
หรือ พ.ศ. 2551) ก็ได
นอกเหนือไปจากหลักการดังกลาวมาแลว การใหความเห็นชอบแกโครงการภายใต CDM
ขึ้นอยูกับนโยบายและแนวทางตามที่กําหนดในรัฐภาคีแตละประเทศที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการ
ดําเนินโครงการภายใต CDM สามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้
(1) ผูเสนอโครงการ (project proponent) เสนอโครงการ ขอบเขตและแผนงา น รวมทั้ง
เอกสารตามที่ กํ า หนดต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจในประเทศที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการ (Designated
National Authority for CDM หรือ DNA CDM) สําหรับประเทศไทย หนวยงานประสานการ
ดําเนินการตามกลไกที่สะอาดคือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) หากไดรับความเห็นชอบจากประเทศซึ่งเปนที่ตั้งโครงการแลว ใหผูเสนอโครงการ
นําเสนอโครงการตอ Designated Operational Entity (DOE) ซึ่งเปนองคกรเอกชนที่ไดขึ้นทะเบียน
กับ UNFCCC Executive Board (EB) หาก DOE ตรวจสอบโครงการแลววาเปนไปตามขอกําหนด
ของ CDM ใหนําโครงการนั้นมาจดทะเบียนกับ EB ในการตรวจสอบโครงการของ DOE จะตองดู
ดวยวา โครงการไดรับความเห็นชอบจากประเทศซึ่งเปนที่ตั้งโครงการแลว โดยมีหนังสือรับรองวา
โครงการมีสวนสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
(3) ผูเสนอโครงการดําเนินโครงการและติดตามตรวจสอบวาโครงการชวยลดกาซเรือน
กระจกตามแผนงานที่เสนอ และมี DOE เปนผูติดตามและประเมินผล
(4) DOE ยืนยันความถูกตองของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ และรับรอง
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
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(5) ผูเสนอโครงการจัดสงใบรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดไปยัง EB ซึ่งจะจด
ทะเบียนและกําหนดเลขทะเบียนใบรับรองใหกับประเทศที่โครงการตั้งอยู (certified emission
reductions หรือ CERs) เพื่อใหสามารถโอนใหกับประเทศผูสนับสนุนโครงการได ทั้งนี้ CERs จะ
ใชไดเฉพาะในชวงเวลาตามที่ระบุในสัญญาระหวางผูเสนอโครงการและประเทศผูสนับสนุนโครงการ
เทานั้น
ณ เวลาที่เขียนรายงานฉบับนี้ มี DOE ซึ่งไดรับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ EB แลว 13
องคกร ประกอบดวยองคกรเอกชนและองคกรระหวางประเทศในประเทศตางๆ ไดแก ญี่ปุน เกาหลี
ใต และประเทศตางๆในยุโรป เชน อังกฤษ เยอรมันนี และเสปน โดย EB ไดรับจดทะเบียนโครงการ
ภายใต CDM ไปแลว 135 โครงการ (คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดและไดรับการรับรอง
แลว 260 ลาน CERs) และมีอีก 23 โครงการที่อยูในขั้นตอนดําเนินการขอจดทะเบียน (คิดเปน
100 ลาน CERs) ทั้งนี้ คาดวาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการดําเนินการในป ค.ศ. 2012 จะมี CERs
ที่ไดรับการรับรองทั้งสิ้น 800 ลาน CERs11
นับจนถึงปจจุบัน ประเทศในกลุม Annex I ที่มีความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนาในการ
ดําเนินโครงการภายใต CDM มี 12 ประเทศ สวนใหญประกอบดวยประเทศในยุโรปตะวันตกเรียง
ตามลําดับของจํานวนโครงการจากมากที่สุด ไดแก เนเธอรแลนด (24) อังกฤษ (16) เสปน (6)
ฟนแลนด (5) ฝรั่งเศส (4) ออสเตรีย (3) สวีเดน (3) เยอรมันนี (2) อิตาลี (2) และเดนมารก
(1) นอกจากนี้ยังมีประเทศที่อยูนอกประชาคมยุโรปซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการ
ภายใต CDM คือ ญี่ปุน ซึ่งมี 14 โครงการ และแคนาดา 4 โครงการ สําหรับประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง
เปนสถานที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต CDM มีหลายประเทศเชนกัน โดยเรียงตามลําดับ
จากประเทศที่มีโครงการมากที่สุดไดดังนี้ บราซิล (24.4%) อินเดีย (20.74%) เม็กซิโก (9.63%)
ฮอนดู รั ส (6.67%) ชิ ลี (5.19%) จี น (3.70%) ปานามา สาธารณรั ฐ โมวโดวา อาร เ จนติ น า
เอกวาดอร กัวเตมาลา ศรีลังกา (ประเทศละ 2.22%) และประเทศอื่นๆคิดรวม 16.30%12
1.2.6. นโยบายดาน CDM ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตพิธีสารเกียวโตและการใช
คารบอนเครดิต แตยังมิไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการดาน CDM ซึ่งจะตองเปน
ความรวมมือกับรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลวอยางชัดเจน ทั้งนี้ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10
กันยายน พ.ศ. 2545 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงใหความสําคัญและ
ถือปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารฯในการจํากัดหรือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยให
ดําเนินการโครงการที่เกี่ยวของดวยตนเองเปนหลัก และหากเปนโครงการที่เปนความชวยเหลือจาก
ตางประเทศและมีก ารดํา เนิ นงานที่มีลั กษณะเป น “คารบอนเครดิต ”
จะตองนําเสนอตอ
11
12

http://cdm.unfccc.int/Statistics 8/3/2549
http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/NumOfRegisteredProjByHostParties
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คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปนกรณีๆไป13 มติคณะรัฐมนตรีฯดังกลาวชี้ใหเห็นวา รัฐบาลมีแนวโนม
จะใหความสําคัญแกโครงการที่องคกรในประเทศไทยดําเนินการเอง มากกวารับโครงการที่เปน
ความชวยเหลือจากตางประเทศ
1.2.7. ประโยชนที่ไทยจะไดจาก CDM
อยางไรก็ตาม หากมีการควบคุมและบริหารจัดการอยางเหมาะสม โครงการ CDM ก็มี
ศักยภาพที่จะสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนได เชน โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งจะชวยลด
การใชเชื้อเพลิงและการปล อยกา ซเรือนกระจกได อันจะกอใหเกิดผลดีแ กประเทศไทยทั้งในแง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม กลไก CDM อาจชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศในโครงการ
ที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอยซึ่งอาจจะไมเกิดขึ้นในบรรยากาศการลงทุนโดยปรกติ และจะเปน
ชองทางใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจกไดแทนที่จะอาศัยการ
นําเขาเทคโนโลยีที่สะอาดแตเพียงอยางเดียว การดําเนินโครงการเพื่อลดกาซเรือนกระจกจึงนาจะ
กระทํ า ได ทั้ ง ในส ว นที่ ป ระเทศไทยดํ า เนิ น การเอง และในส ว นที่ เ ป น โครงการความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ เพราะถึงอยางไรการดําเนินการภายใต CDM จะตองเปนสวนที่เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่
รัฐเจาบานสามารถดําเนินการไดเองอยูแลว
โดยสรุปแลว การเขารวมโครงการ CDM นาจะกอใหเกิดผลดีแกประเทศไทยอยางนอย 2
ประการ คือ
(1) ในกรณีที่ระยะเวลาตามสัญญาการถายโอน CERs หรือที่มักเรียกกันวาคารบอนเครดิต
สิ้นสุดลง โครงการหรือกิจกรรมชวยลดกาซเรือนกระจกที่ประเทศพัฒนาแลวไดลงทุน
ภายใตกลไก CDM และโครงการหรือกิจกรรมที่รัฐบาลหรือภาคเอกชนดําเนินการเพื่อ
ขายคารบอนเครดิตจะยังคงอยูในประเทศไทย หากมีการกําหนดพันธกรณีใหประเทศ
กํ า ลังพั ฒ นาต อ งลดก าซเรื อนกระจกบา งในการเจรจารอบต อไปหลัง จากพันธกรณี
ปจจุบันตามพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 2012 โครงการหรือกิจกรรมเหลานี้จะชวย
ส ง เสริ ม ความพร อ มของประเทศไทยในการลดก า ซเรื อ นกระจกและในการรองรั บ
พันธกรณีที่อาจเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
(2) การเขารวมโครงการ CDM จะเปนชองทางหนึ่งของการถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาด
แทนที่จะอาศัยการซื้อหรือนําเขาเทคโนโลยีแตอยางเดียว จึงอาจถือเปนสวนหนึ่งของ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นเทคโนโลยี ที่ ส ะอาดของประเทศไทย ซึ่ ง จะเป น ผลดี ต อ
สิ่งแวดลอมของประเทศในระยะยาว

13

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545
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1.2.8. ประเภทของโครงการที่ไทยควรสนับสนุนภายใต CDM
โครงการภายใต CDM ควรเปนโครงการที่มีความเปนไดในเชิงธุรกิจ ประเทศไทยได
ประโยชน และไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ประชาชน จากการศึ ก ษาเรื่ อ งกลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น
โครงการ CDM สําหรับประเทศไทย ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของโครงการภายใต CDM ที่มี
โอกาสประสบความสําเร็จและประเทศไทยควรพิจารณาสนับสนุนดังนี้ คือ14
1. โครงการพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ําขนาดเล็ก โครงการพัฒนา
พลังงานจากขยะ ชีวมวล โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) และกาซชีวภาพ
จากน้ําเสีย ฟารมเลี้ยงสัตว
2. โครงการเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อเพลิงในภาคการผลิตพลังงานและการคมนาคมขนสง
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมและหมอตมน้ํา
4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทําความเย็น
5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร
เมื่อพิจารณาจากสถานการณดานพลังงานของประเทศ และราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโนมวาจะ
สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ประเทศไทยจึ ง ควรมี น โยบายที่ จ ะเป ด รั บ โครงการด า นพลั ง งาน โดยเน น
โครงการประเภทที่หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได
และเปนโครงการที่จะมีการถายทอดเทคโนโลยี โดยสัญญาการถายโอน CERs ใหแกประเทศ
ผูสนับสนุนโครงการควรกําหนดระยะเวลา 5-10 ป ขึ้นอยูกับประเภทและความคุมทุนของโครงการ
สําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับการปลูกปาซึ่งไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากนั้น ควรจัดอยูใน
ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ที่ ต่ํ า เนื่ อ งจากเป น โครงการที่ ห น ว ยงานของรั ฐ และเอกชนของไทยสามารถ
ดําเนินการไดเองอยูแลว อีกทั้งการปลูกปาเกี่ยวพันถึงปญหาการใชที่ดินซึ่งมีปญหาความขัดแยงมาก
อยูแลวในสังคมไทย
ในการดําเนินโครงการภายใต CDM ซึ่งสวนใหญเปนโครงการในภาคอุตสาหกรรมนั้น
จะตองพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ดําเนินโครงการดวย
ฉะนั้น การดําเนินโครงการภายใต CDM จะตองมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการปรึกษาหารือ การใหขอมูลขาวสาร
การเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากโครงการ และนําเอาความ
คิดเห็นดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงการหรือ
กิจกรรมสวนใหญที่จะดํ าเนิ นการภายใต CDM มีแ นวโนมว าจะเปนโครงการขนาดเล็ ก ในกรณี
ดังกลาว ควรกําหนดใหตอ งทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนเปนอยางนอย

14

Ministry of Natural Resources and Environment, National Clean Development Mechanism: Strategy Study for the
Kingdom of Thailand, 2004. และรางแนวทางการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด จัดทําโดย สผ. 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548
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1.2.9. ขอพิจารณาในการดําเนินโครงการภายใต CDM
ในอนาคต เมื่อรัฐบาลไดกําหนดกระบวนการใหความเห็นชอบแกโครงการภายใต CDM
เปนที่ชัดเจนแลว ยังมีประเด็นที่จะตองพิจารณาดังตอไปนี้
(1) เนื่องจากโครงการภายใต CDM สวนใหญจะเปนโครงการขนาดเล็กที่ดําเนินการโดย
ภาคเอกชน การกําหนดใหทุกโครงการตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจจะ
ไมเหมาะสมและเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ จึงควรกําหนดขั้นตอนใหมีความ
กระชั บ และมี ค วามยื ด หยุ น มากขึ้ น โดยไม จํ า เป น ต อ งถึ ง ขั้ น ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในทุกกรณี
(2) เนื่องจากการดําเนินโครงการตาม CDM จะกอใหเกิดการซื้อขายเครดิตที่ไดจาก CERs
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการระหวางภาคเอกชนของไทยกับตางประเทศ จึงมีความ
จําเปนตองตรากฎหมายรองรับใหเครดิตดังกลาวเปนทรัพยสินที่โอนไดตลอดระยะเวลา
ของการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตาม หากประเทศไทยมีพันธกรณีตองลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในอนาคต รัฐบาลสามารถนําเครดิตหรือปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลด
ไดจากการดําเนินโครงการมาใชเปนเปนขอมูลสําหรับรายงานการปฎิบัติตามพันธกรณี
ได
(3) ภายใตสถานการณที่ CDM กําลังจะเริ่มดําเนินการในหลายประเทศ และประเทศอื่นๆ
เชน จีน อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ตางก็มีนโยบายเปด
กวางเกี่ยวกับความรวมมือภายใต CDM รัฐบาลไทยควรกําหนดหลักการ (criteria) และ
แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน และรัฐ มี นโยบายสนับสนุน รวมทั้ งกํา หนดกระบวนการใหความเห็นชอบแก
โครงการภายใต CDM ใหชัดเจนกอน เนื่องจากการใหความเห็นชอบดังกลาวเปน
เงื่อนไขที่จําเปนกอนที่เจาของโครงการจะนําโครงการดังกลาวไปขอการรับรองจาก DOE
และขอจดทะเบียนกับ UNFCCC Executive Board for CDM ภายใตพิธีสารฯตอไป
(4) ควรตรากฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อกําหนดใหชัดเจนวา โครงการประเภทใดบางภายใต CDM ที่ตองทํา EIA และ
โครงการใดบางที่ตองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (initial environmental
evaluation หรือ IEE)
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ทาทีสําหรับการเจรจารอบตอไป

ในการเจรจารอบตอไป หลังจากพันธกรณีตาม Annex B ของพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง มี
แนวโนมวารัฐภาคีของ UNFCCC และพิธีสารเกียวโตจะถกเถียงกันมากในประเด็นวาสมควรจะเพิ่ม
หนาที่หรือพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกใหแกประเทศกําลังพัฒนาบางหรือไม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเมื่อประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ เชน จีน และอินเดีย มีการปลอยกาซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเนื่องจากมีประชากรมาก จึงทําใหปริมาณกาซ
เรือนกระจกโดยรวมที่ประเทศเหลานี้ปลอยออกมามีสัดสวนสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณรวม
ทั้งหมดของโลก ในการเจรจารอบตอไป ประเทศเหลานี้คงจะรักษาจุดยืนวา การคํานวณโควตาการ
ปลอยกาซเรือนกระจก จะตองคํานวณจากรายหัวของประชากร ซึ่งหากเปนเชนนั้น จากประมาณการ
ปจจุบันสหรัฐอเมริกาปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาจีนถึง 8 เทา และมากกวาอินเดียถึง 16 เทา
แมวาประเทศไทยจะมิไดปลอยกาซเรือนกระจกมากเทาจีนและอินเดียเนื่องจากมีประชากร
นอยกวา แตปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2541
ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด (CO2 มีเทน ไนตรัสออกไซด และไฮโดรฟลูออโร
คารบอน) คิดเทียบเปน CO2 ประมาณ 297, 611 Gg โดยภาคพลังงานปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 51 ตามมาดวยภาคเกษตรกรรม รอยละ 23.3 และการเปลี่ยนการใชที่ดินและ
ปาไมรอยละ 17 และคาดวาปริมาณดังกลาวจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 – 5 ในชวง พ.ศ. 2543 ถึง 2553 ซึ่งไทย
จะปลอยกาซเรือนกระจกคิดเทียบเปน CO2 ถึง 534,697 Gg15 จึงมีความเปนไปไดวา ประเทศไทยจะอยูใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนาที่ถูกกําหนดใหตองลดกาซเรือนกระจกบางเหมือนกัน
อีกประเด็นหนึ่งที่อาจมีการเจรจากันในเวทีของ UNFCCC และพิธีสารเกียวโตก็คือ ความ
เปนไปไดที่จะขยายกลไกการซื้อขายโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกมายังประเทศกําลังพัฒนาดวย
ในปจจุบันกลไกการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (emission trading หรือ ET) จะ
อนุญาตใหทําไดระหวางรัฐภาคีในกลุม Annex I ดวยกันเทานั้น และเปนที่คาดการณวา รัสเซีย กับ
ยูเครน ซึ่งปลอยกาซเรือนกระจกต่ํากวาระดับที่ตนเองเคยปลอยเมื่อ ค.ศ. 1990 ประมาณรอยละ
30 จะไดผลตอบแทนมหาศาลจากการขายสิทธิหรือโควตาใหแกประเทศพัฒนาแลว หากจะขยาย
การดําเนินการตามกลไก ET มายังประเทศกําลังพัฒนาดวย ก็จะทําใหเกิดตลาดการซื้อขายสิทธิที่
กวางขวางขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอประเทศพัฒนาแลวที่ไมตองพยายามลดการใชพลังงานและกาซเรือน
กระจกภายในประเทศของตน ในกรณีดังกลาว การจัดสรรโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกจะเปน
ประเด็นสําคัญในการเจรจา และประเทศที่มีประชากรมากเชน จีนและอินเดียคงจะเสนอใหมีการ
จัดสรรโควตาตามจํานวนประชากร
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ภายใตสถานการณขางตน ประเทศไทยจึงควรกําหนดทาทีสําหรับการเจรจารอบตอไปดังนี้
(1) กําหนดจุด ยืนรวมกับประเทศกํา ลังพั ฒ นาอื่น ๆในการเรีย กรองใหสหรัฐอเมริก าให
สัต ยาบัน แกพิธีสารเกียวโต และยอมรับพั นธกรณี ในการลดกา ซเรือนกระจกตามที่
กําหนดในพิธีสาร ทั้งนี้เพราะหากคิดตามรายหัวประชากรแลว สหรัฐเปนประเทศที่
ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก และควรจะแสดงความรับผิดชอบกอนที่กลุม
ประเทศพัฒนาแลวจะเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนายอมรับพันธกรณีเพิ่มเติม
(2) หากมีความพยายามที่จะขยายการดําเนินกลไก ET มายังประเทศกําลังพัฒนา ประเทศ
ไทยไมควรสนับสนุนขอเสนอดังกลาว เนื่องจากการขยายกลไก ET จะเปนประโยชนแก
ประเทศพัฒนาแลวในการซื้อโควตาการปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศอืน่ แทนทีจ่ ะ
พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจก
ในประเทศของตน
(3) ประเทศไทยควรมีนโยบายชัดเจนในการลดและประหยัดการใชพลังงาน ซึ่งไมควรเปน
การรณรงคเฉพาะในชวงเวลาที่น้ํามันในตลาดโลกมีราคาแพงเทานั้น หากแตตองมอง
วา นโยบายลดการใชพลังงานจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การลดการ
ใชพลังงานจะชวยใหสามารถรักษาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาใหอยูใน
ระดับที่ต่ํา ซึ่งจะเปนประโยชนหากมีการกําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมใหประเทศกําลัง
พัฒนา ทั้งนี้เพราะถึงอยางไร การกําหนดตัวเลขที่รัฐภาคีตองลด ก็จะคํานวณจากฐาน
เดิมของการปลอยกาซเรือนกระจก หากฐานเดิมสูงก็ตองลดมาก และฐานเดิมต่าํ ก็จะลด
นอย การดําเนินนโยบายประหยัดพลังงานจึงเปนประโยชนตอประเทศชาติในทุกแง
และการใหความรวมมือภายใต CDM ในโครงการที่เหมาะสมก็จะสอดคลองกับแนวทาง
นี้เชนกัน
1.3. อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการปกปองชั้นโอโซน ค.ศ. 1985 (Vienna Convention for
the Protection of the Ozone Layer)
อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครองชั้นโอโซนเปนอนุสัญญาที่กําหนดกรอบและหลักการ
เกี่ยวกับความรวมมือในการคุมครองชั้นโอโซน โดยมิไดกําหนดพันธกรณีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลด
และเลิกใชสารที่ทําลายชั้นโอโซน (ozone depleting substances หรือ ODS) ความเคลื่อนไหวใน
การจัดทําอนุสัญญาเกิดจากความตื่นตัวเกี่ยวกับการทําลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโตส
เฟยร (stratosphere)โดยสารเคมีบางชนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การใชสารซีเอฟซี
(chlorofluorocarbons หรือ CFCs) การปลอยกาซมีเทน ไนตรัสออกไซด สารประกอบโบรไมด และ
สารอื่นๆที่มีผลทําลายชั้นโอโซน เมื่อชั้นโอโซนซึ่งทําหนาที่กรองรังสี UV-B จากแสงอาทิตยถูก
ทําลาย จะมีผลทําใหรังสีดังกลาวที่สองลงมายังสิ่งมีชีวิตบนโลกมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลอันตราย
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ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เชน กอใหเกิดมะเร็งผิวหนัง โรคตอกระจก สกัดกั้นระบบภูมิคุมกันใน
มนุษย และสงผลตอภาวะเจริญพันธุของพืชผล รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในน้ํา16
อนุสัญญาเวียนนาเรียกรองใหรัฐภาคีรวมมือกันเพื่อกําหนดมาตรการ กระบวนการเพื่อการ
คุมครองชั้นโอโซน และใหรัฐภาคีตองรวมมือกันเพื่อวิจัยและแลกเปลี่ยนขอมูลในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา แตมิไดกําหนดพันธกรณีใดๆใหรัฐภาคีตองลดการผลิตและการใชสารที่ทําลายชั้นโอโซน
ความสําคัญของอนุสัญญาจึงอยูที่วา เปนความตกลงที่กําหนดกรอบสําหรับการจัดทําพิธีสารมอนทรี
ออลวาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซนในเวลาตอมานับจนถึงปจจุบัน อนุสัญญาเวียนนามีรัฐภาคีทั้งสิ้น
191 รัฐ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเขาเปนภาคีตั้งแต 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
1.4. พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน ค.ศ. 1987 (Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer)
การค น พบหลุ ม โอโซนขนาดใหญ ใ นแถบแอนตาร ก ติ ค โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร ห ลายท า น
หลังจากการจัดทําอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1985 กระตุนความสนใจของสาธารณชนและทําใหการ
จัดทําความตกลงเพื่อลดและเลิกใชสารที่ทําลายชั้นโอโซน (ODS) อยางจริงจังกลายเปนวาระสําคัญ
ของนานาประเทศ การจัดทําพิธีสารเสร็จสิ้นเมื่อ 16 กันยายน ค.ศ. 1987 และพิธีสารมอนทรีออล
เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1989 นับจนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 25489 พิธีสาร
มอนทรีออลมีรัฐภาคีทั้งสิ้น 189 รัฐ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเขาเปนภาคีของพิธีสารนี้เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2532
1.4.1. สาระสําคัญของพิธีสารมอนทรีออล
พิธีสารมอนทรีออลมีความสําคัญมากกวาอนุสัญญาเวียนนา เนื่องจากกําหนดพันธกรณี
อยางชัดเจนใหรัฐภาคีตองลด ODS ซึ่งในเบื้องตนไดแก สาร CFCs และ ฮาลอน (halons) อยางไรก็
ตาม นับตั้งแตเริ่มบังคับใชพิธีสารนี้ ไดมีการแกไขพิธีสารอีกหลายครั้งเพื่อเพิ่มเติมพันธกรณีทั้งใน
เรื่องการเรงรัดระยะเวลาที่จะตองลดและเลิกใช ODSใหเร็วขึ้น และการเพิ่มประเภทของสาร ODS ที่
ถูกควบคุม พิธีสารมอนทรีออลไดถูกแกไขเพิ่มเติมมาแลวทั้งหมด 4 ครั้ง ไดแก London Amendments เมื่อ ค.ศ.
1990 Copenhagen Amendments ค.ศ. 1992 Montreal Amendments ค.ศ. 1997 และ Beijing Amendments ค.ศ.
1999 17 ในปจจุบัน สารที่ทําลายชั้นโอโซนที่ถูกควบคุมภายใตพิธีสาร ไดแก CFCs ฮาลอน คารบอนเตตราคลอ
ไรด เมทิลคลอโรฟอรม ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (Hydrofluorocarbons หรือ HCFCs) เมธิลโบรไมด (Methyl Bromide)
และ Halogenated CFCs อื่นๆ

16

J. Brunnee, Acid Rain and Ozone Layer Depletion : International Law and Regulation, Transnational Publishers, Inc.,
Dobbs Ferry, New York, 1988, pp.45-46.
17
จํานวนของรัฐที่เขาเปนภาคีของบทแกไขเพิ่มเติมตางๆมีดังนี้ London Amendments 180 รัฐ, Copenhagen Amendments 171
รัฐ, Montreal Amendments 142 รัฐ และ Beijing Amendments 106 รัฐ
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เพื่อเปนการสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาเขารวมเปนภาคี พิธีสารมอนทรีออลกําหนดให
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีการใชสารควบคุมนอยกวาระดับตามที่กําหนดไวใน Article 5 (นอยกวา
0.3 กิโลกรัมตอหัว) ไดรับการผอนผันใหสามารถขยายกําหนดเวลาในการลดและเลิกใช ODS
ออกไปไดอีก 10 ป นอกจากนี้ ประเทศพัฒนาแลวจะเอื้ออํานวยใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถ
เขาถึงสารทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีที่จําเปน รวมทั้งจะจัดหาเงินอุดหนุน
เพื่อใหประเทศเหลานี้ลดและเลิกใช ODS ประเทศไทยเปนหนึ่งในรัฐภาคีที่ไดรับการผอนผัน หรือที่
เรียกวา Article 5 Parties
นอกจากนี้ พิธีสารมอนทรีออลยังหามมิใหรัฐภาคีสงออกหรือนําเขาสารควบคุมไปยังหรือ
จากประเทศที่ไมใชรัฐภาคีของพิธีสารนี้18 การหามคาใหรวมถึงผลิตภัณฑที่แมมิไดมีสารควบคุมเปน
สวนประกอบ แตก็เปนผลิตภัณฑที่ใชสารควบคุมในกระบวนการผลิต ประเด็นนี้ไดกอใหเกิดการ
อภิปรายมากพอสมควรในอดีตวา เปนบทบัญญัติที่ขัดกับหลักการคาเสรีภายใต GATT หรือไม19
(สมัยนั้นยังไมมีการจัดตั้งองคการคาโลก) อยางไรก็ดี การถกเถียงในเรื่องนี้ดูจะลดความสําคัญลง
ไปมากเนื่องจากในปจจุบันพิธีสารนี้มีรัฐภาคีถึง 189 รัฐ หรือเกือบถือไดวาทุกประเทศในโลกก็เปน
ภาคี ข องพิ ธี ส ารมอนทรี อ อล อี ก ประการหนึ่ ง พิ ธี ส ารมอนทรี อ อลได มี ผ ลให อุ ต สาหรรมทั้ ง ใน
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตองปรับโครงสรางการผลิตจนตองเลิกใช ODS เปน
วัตถุดิบ ในปจจุบัน การคา ODS จึงจะมีนอยลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุด
เราสามารถสรุปกําหนดเวลาในการลดและเลิกใช ODS ไดดังตอไปนี้

18
19

Article 4 (1) and (2) Montreal Protocol
J. Cameron and J. Robinson, “The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their
Compatibility with GATT”, 2 Yearbook of International Environmental Law, 1991, p.3; J. Werksman, “Trade Sanctions
under the Montreal Protocol”, 1 Review of European Community and International Environmental Law, 1992, p.69; S.N.
Carlson, “The Montreal Protocol’s Environmental Subsidies and GATT: A Needed Reconciliation”, 29 Texas Journal of
International Law, 1994, p.211.
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ประเภทของ
ODS

ประเทศพัฒนาแลว
การไมเพิ่มการใช การเลิก
(Consumption
(Phase-Out)
Freeze)
CFCs
1 กรกฎาคม
1 มกราคม 1996
1989
Halons
1 มกราคม 1994
Other
Fully
1 มกราคม 1996
Halogenated
CFCs
Carbon
1 มกราคม 1996
Tetrachloride
Methyl
1 มกราคม 1993 1 มกราคม 1996
Chloroform
HCFCs
1 มกราคม 1996 1 มกราคม 2030
Methyl Bromide 1 มกราคม 1995 1 มกราคม 2005
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ประเทศกําลังพัฒนา
การไมเพิ่มการใช การเลิก
(Consumption
(Phase-Out)
Freeze)
1 กรกฎาคม 1999 1 มกราคม 2010
1 มกราคม 2002
-

-

1 มกราคม 2010
1 มกราคม 2010

1 มกราคม 2010

1 มกราคม 2003

1 มกราคม 2015

1 มกราคม 2016
1 มกราคม 2002

1 มกราคม 2040
1 มกราคม 2015

แมวาพิธีสารมอนทรีออลจะจัดเปนความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดฉบับหนึ่ง เนื่องจากไดกอใหเกิดความรวมมือในการลดและเลิกใช ODS ทั้งใน
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งสวนใหญสามารถปฏิบัติตามพิธีสารไดตามกรอบ
เวลาที่กําหนดขางตน อยางไรก็ตาม ในกรณีของเมธิลโบรไมด ซึ่งมีกําหนดใหประเทศพัฒนาแลว
เลิกใชตั้งแต 1 มกราคม ค.ศ. 2005 เปนตนมานั้น ปรากฏวา มีประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี ญี่ปุน โปรตุเกส เสปน
และอังกฤษ ไดขอผอนผันเพื่อยืดเวลาใหใชสารดังกลาวตอไปไดอีก 1 ป โดยอางวาการเลิกใช
เมธิลโบรไมดจะมีผลกระทบตอเกษตรกรมาก20การขยายระยะเวลาดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณ
จากนักอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะนอกจากเมธิลโบรไมด จะเปน ODS แลว ยังเปนสารเคมีที่มีพิษสูง
ซึ่งอาจเปนภัยตอสุขภาพของเกษตรกร รวมทั้งเปนสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งดวย สําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาทั้งหลาย พิธีสารกําหนดใหเลิกใชเมธิลโบรไมดอยางเด็ดขาดภายในสิ้นป ค.ศ. 2014

20

เมธิลโบรไมด (methyl bromide) เปนสารเคมีที่ใชในการรมควันเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช มักใชในการเก็บรักษาธัญพืช หรือพนลง
ในดินกอนปลูกสตรอเบอรรี่ มะเขือเทศ ผักและผลไม และยาสูบ
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บทบัญญัติที่ถือวามีความกาวหนามากสําหรับความตกลงในยุคนั้นก็คือ การจัดตั้งกองทุน
เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตพิธีสาร21 กองทุนพหุภาคี
(Multilateral Fund) ภายใตพิธีสารถูกจัดตั้งขึ้นมาอยางเปนทางการในการประชุมรัฐภาคีที่กรุง
โคเปนเฮเกน และเริ่มปฏิบัติการตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 1993 เปนตนมา รัฐภาคีที่มีสิทธิยื่นคํา
ขอสนับสนุนไดแก Article 5 Parties ซึ่งประชากรมีการใชสารควบคุมนอยกวา 0.3 กิโลกรัมตอหัว
ประเทศไทยก็เปนหนึ่งใน Article 5 Parties และมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากกองทุน ทั้งนี้
ประเทศไทยเคยไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีเปนจํานวนเงิน 53.3 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 2,120 ลานบาท โดยเงินสวนใหญประมาณ 50 ลานเหรียญนํามาใชเพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมในการปรับกระบวนการผลิตและเครื่องจักรใหเปลี่ยนจากการใชสารควบคุมมา
เป น สารทดแทนอย า งอื่ น อุ ต สาหรรมที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ได แ ก อุ ต สาหกรรมซ อ มบํ า รุ ง
เครื่องปรับอากาศในรถยนต อุตสาหกรรมผลิตตูเย็น ตูแช และอุตสาหกรรมผลิตโฟม สวนที่เหลือ
อีก 3 ลานเหรีญ ใหกรมวิชาการเกษตรนําไปใชในโครงการเลิกใชสารเมธิลโบรไมด โดยเงินสวน
ใหญนํามาใชในการใหการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให
เปลี่ยนจากการใชสารควบคุมมาเปนสารทดแทนอยางอื่น
1.4.2. การดําเนินการของประเทศไทย
นับตั้งแตประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อ ค.ศ. 1989 ก็ไดปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสาร
อยางไดผลดียิ่งจนมีแนวโนมวาจะสามารถเลิกใช ODS ตางๆที่เปนสารควบคุมภายใตพิธีสารไดกอน
ครบกําหนดเวลาใน ค.ศ. 2010 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตาม
พันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออลคือ หนวยอนุรักษโอโซน สํานักงานควบคุมวัตถุอันตราย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม การดําเนินงานที่ผานมาสวนใหญเปนการจัดทําโครงการตางๆเพื่อสนับสนุน
การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม เชน การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการในการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือที่ใช ODS ใหมาใชสารทดแทนในอุตสาหกรรมซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศรถยนต อุตสาหกรรมผลิตตูเย็น ตูแช และอุตสาหกรรมผลิตโฟม เปนตน
ทั้งนี้คาดวาจะสามารถเลิกใชสารควบคุมไดตามกําหนดเวลาในพิธีสาร และกรมโรงงานไดประกาศ
เลิกการนําเขาสารที่ทําลายชั้นโอโซนใหหมดสิ้นภายในอีก 2 ปขางหนา คือ พ.ศ. 255222
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Article 10 Montreal Protocol
หนังสือพิมพ ลูกโลกสีเขียว ปที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2549 หนา 1 จากการดําเนินการที่ผานมา ปรากฎวา
ประเทศไทยสามารถลดการนําเขาสารที่ทําลายชั้นโอโซนไดแลว 92% จาก 17,643 ตัน ใน พ.ศ. 2535 เหลือ 1,358 ตันใน
พ.ศ. 2548
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ตามพิธีสารมอนทรีออลไดอาศัย

(1) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ควบคุมการผลิต การ
นําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย หนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมวัตถุอันตรายตามกฎหมายนี้มีหลายหนวยงานขึ้นอยูกับประเภท
ของวัตถุอันตราย ไดแก
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุมการใชวัตถุอันตรายใน
ภาคอุตสาหกรรม
- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุมการใชวัตถุอันตรายที่ใช
ในภาคเกษตรกรรม ยกเวนผลิตภัณฑที่ใชในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุมการใชวัตถุอันตรายที่นําไปใชใน
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สํา นักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ควบคุ ม การใชวัต ถุอันตรายที่
นําไปใชในบานเรือน และในทางการสาธารณสุข
- กรมธุรกิจพลังงาน ควบคุมวัตถุอันตรายที่เปนกาซปโตรเลียม
“วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง วัตถุระเบิดได วัตถุออกซิไดซ และวัตถุ
เปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง และวัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ
หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 18 วัตถุ
อันตรายแบงออกเปน 4 ชนิดตามระดับของความเปนอันตราย และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมี
อํานาจออกประกาศฯ กําหนดชื่อ หรือคุณสมบัติ และชนิดของวัตถุอันตราย รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 รัฐมนตรีฯไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 โดย
แบงรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศฯออกเปน บัญชี ก. และ บัญชี ข. บัญชี ก.
ประกอบดวยรายชื่อวัตถุอันตราย สวนบัญชี ข. ประกอบดวยของเสียอันตราย สําหรับเคมีภัณฑที่
จัดเปนสารควบคุมภายใตพิธีสารมอนทรีออลนั้นถูกจัดไวในบัญชี ก. มีทั้งหมดกวา 50 ชนิด ไดแก
สาร chlorofluorocarbons (CFCs) ทุกประเภทตามที่กําหนดในพิธีสาร Halons, HCFC และ methyl
bromide ทั้งหมดจัดเปนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ซึ่งการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน
ครอบครองตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
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(2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานสถานที่ตั้งโรงงาน และมาตรฐานมลพิษที่ปลอยออกมาจากโรงงาน มาตรา
32 (1) ใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออกประกาศกําหนดประเภทและชนิดของ
โรงงานที่ จ ะอนุ ญ าตให ตั้ง หรือ ห า มไม ใ ห ตั้ งหรื อ ขยายในท อ งที่ ใ ดทอ งที่ห นึ่ ง เพื่ อ
ประโยชน ใ นการอนุ รั กษ สิ่ ง แวดลอ ม อาศั ย อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ นี้ ได มี ก ารออก
ประกาศกระทรวงฯดังตอไปนี้
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2540
หามโรงงานที่ผลิตตูเย็นที่ใชในบานเรือน ซึ่งจัดเปนประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลําดับที่ 71 ใชสาร CFCs ในกระบวนการผลิต
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) วันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2540 หามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑกระปองสเปรย ซึ่งจัดเปน
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 91 (2) ที่ใชสาร CFCs เปนสารผลักดันใน
ผลิตภัณฑกระปองสเปรย
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนํามาใชหรือ
ผลิ ต ในโรงงานผลิ ต ตู เ ย็ น หรื อ เครื่ อ งประกอบตู เ ย็ น ที่ ใ ช ใ นเชิ ง พาณิ ช ย
(Commercial Refrigerator) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หามโรงงานที่ผลิตตู
น้ําเย็นหรือตูแชเย็นใชสาร CFCs ในกระบวนการผลิต
1.4.3. นโยบายและการกําหนดทาทีของไทย
จากมาตรการตางๆทางกฎหมายดังที่กลาวมานี้ ประกอบกับความจําเปนในการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ตองสงผลิตภัณฑไปขายในประเทศพัฒนาแลวซึ่งมีขอกําหนดหามใชสาร CFCs
ทําใหการลดและเลิกใชสารที่ทําลายชั้นโอโซนในประเทศไทยเปนไปตามนโยบายและพันธกรณีของ
ประเทศ จึงคาดไดวา ประเทศไทยจะสามารถดําเนินการตามพิธีสาร ซึ่งกําหนดใหไทยตองเลิก ODS
ตางๆภายใน ค.ศ. 2010 ได อยางไรก็ตาม จะตองพิจารณากันตอไปวา ประเทศไทยจะสามารถเลิก
ใชสาร เมธิลโบรไมดโดยเด็ดขาดภายในตนป 2015 ไดหรือไม เพราะประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่งยังคงตองอาศัยสารตัวนี้อยู หากไมสามารถลดไดตามกําหนดเวลา ก็อาจตองขอ
ผอนผันขยายระยะเวลาออกไปดังเชนที่ประเทศพัฒนาแลวกําลังขอขยายเวลาเพื่อเลิกเมธิลโบรไมด
ออกไปอีก 1 ป อยางไรก็ตาม เนื่องจากเมธิลโบรไมดเปนวัตถุอันตรายที่เปนภัยตอสุขภาพของ
เกษตรกร การดําเนิ นนโยบายเพื่ อเลิกใช สารดังกลา วใหได ต ามกํา หนดเวลานา จะเป น ผลดีแ ก
ประเทศไทยเอง และตอสิ่งแวดลอมของโลกโดยสวนรวม สวน HCFCs ซึ่งเปนสารทดแทน CFCs ใน
ระหวางที่ยังไมมีสารอื่นที่ไมทําลายชั้นโอโซนนั้น ประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีตองเลิกใชเด็ดขาด
ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) และประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งไทยตองเลิกใช
เด็ดขาดภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583)
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ความตกลงระหวางประเทศดานการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งในแงสิ่งแวดลอมและในแงของการ
ใช ประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ได มีผู นิย ามความหลากหลายทางชีว ภาพไวห ลายอย า ง เชน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง องครวมของพันธุกรรม พันธุพืชพันธุสัตว และระบบนิเวศในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่ง (“the totality of genes, species, and ecosystems in a region”23 อนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพนิยามความหลากหลายทางชีวภาพวา “ความแตกตาง (variability) ใน
บรรดาสิ่งมีชีวิตทุกสวน ทั้งที่อยูบนบก ในทะเล และระบบนิเวศทางน้ําอื่นๆ รวมทั้งความซับซอนของ
ระบบนิเวศ (ecological complexes) ซึ่งสิ่งมีชีวิตถือเปนสวนหนึ่ง ทั้งนี้หมายความรวมถึงความ
หลากหลายภายในพันธุ ระหวางพันธุ และของระบบนิเวศ”24 ทั้งหมดนี้สามารถสรุปไดวา ความ
หลากหลายทางชีวภาพหมายความรวมถึง ความหลากหลายของพันธุกรรม ของพันธุพืชพันธุสัตว
และของระบบนิเวศ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอการค้ําจุนระบบของสิ่งมีชีวิตบน
โลก นอกจากนี้ยังมีความสําคัญทั้งสําหรับการใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยตรงของชุมชนทองถิ่น
และการใชประโยชนเพื่อการพัฒนาพันธุพืช และตัวยาใหมๆ ซึ่งมีมูลคาหลายพันลานดอลลารสหรัฐ
ตอป การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพจึงตองพิจารณาทั้งประเด็นเรื่องการอนุรักษและการ
ใชประโยชนควบคูกันไป เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพไมวาจะเปนระบบนิเวศและพันธุพืช
พั น ธุ สั ต ว มี ที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ป า เขตร อ นซึ่ ง ได แ ก ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาเป น ส ว นใหญ ในขณะที่
ความสามารถทางดานการเงินและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพจะอยูในประเทศ
พั ฒ นาแล ว ทํ า ให ป ระเด็ น เรื่ องการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพและการแบ งป น ผลประโยชน อ ย า ง
ยุ ติ ธ รรมระหว า งประเทศที่ เ ปน เจ า ของทรัพ ยากรและประเทศที่นํ า ทรั พ ยากรชี ว ภาพไปใช เ ป น
ประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมา
ในส ว นนี้ จะพิ จ ารณาความตกลงระหว า งประเทศซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การคุ ม ครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ อันไดแก อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา อนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองมรดกโลก อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพืชปาและสัตวปาที่ใกลจะสูญ
พันธุ (CITES) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชี ว ภาพ และสนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ยทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช เพื่ อ อาหารและ
การเกษตร (ITPGR) ในบรรดาความตกลงเหลานี้ บางฉบับเชน อนุสัญญาอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําและ
อนุสัญญามรดกโลกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษเปนสวนใหญ เปนความตกลงที่ไมกอใหเกิด
ปญ หาถกเถี ย งเรื่ อ งผลประโยชน ข องประเทศ ในขณะที่ค วามตกลงสามฉบั บ หลั ง ได กอ ใหเ กิ ด
ประเด็นถกเถียงวาเปนความตกลงที่เอื้ออํานวยใหตางชาติเขาถึงทรัพยากรชีวภาพของไทยไดงายขึ้น
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World Resources Institute, Global Biodiversity Strategy, 1992.
Article 2 Convention on Bidiversity, 1992.
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ซึ่งจะทําใหประเทศไทยตองเสียผลประโยชนหรือไม สวนในกรณีของ CITES นั้น ประเทศไทยมี
ปญหาในดานการควบคุมการคาพืชและสัตวปาตามพันธกรณีในอนุสัญญา ทําใหถูกวิพากษวิจารณ
จากประเทศอื่นโดยเฉพาะองคกรเอกชนตางประเทศหลายครั้ง ประเทศไทยเปนภาคีของความตก
ลงทุกฉบับเหลานี้ ยกเวน TPGR ซึ่งประเทศไทยกําลังพิจารณาวาสมควรจะเขาเปนภาคีหรือไม จึง
สมควรวิเคราะหผลประโยชนไดเสียของไทยเพื่อกําหนดทาที่ที่เหมาะสมตอไป
2.1.

อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ค.ศ. 1971
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat หรือ Ramsar
Convention)

อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่เปนแหลงที่อยู
อาศัยของนกน้ํา หรื ออนุสัญ ญาแรมซาร ตามชื่อเมืองในประเทศอิ ห รา นที่จัดประชุ มเพื่อรับรอง
อนุสัญญานี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) เปนความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่ออนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยสําคัญของนกน้ํา อนุสัญาแรมซารเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อ
พ.ศ. 2518 หลังจากมีรัฐเขาเปนภาคีครบ 7 ประเทศตามเงื่อนไขของอนุสัญญา ประเทศไทยไดเขา
เปนภาคีของอนุสัญญาแรมซาร และอนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2541 นับเปนสมาชิกลําดับที่ 110 นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 อนุสัญญา
แรมซารมีรัฐภาคีแลว 150 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ชุมน้ําที่ขึ้นทะเบียนไวทั้งสิ้น 1,591 แหง คิด
เปนพื้นที่ 134,033,235 เฮคแตร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชุมน้ําที่กําลังอยูในระหวางการขึ้นทะเบียน
อีกมากกวา 30 แหง
แมวาวัตถุประสงคสําคัญในตอนเริ่มแรกของการจัดทําอนุสัญญาก็คือ การอนุรักษพื้นที่ชุม
น้ําเพื่อเปนที่อยูอาศัยของนกน้ํา แตปจจุบันอนุสัญญาแรมซารมีบทบาทที่กวางขวางมากขึ้นในการ
อนุ รั ก ษ แ ละหยุ ด ยั้ ง การทํ า ลายพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า โดยทั่ ว ไป เนื่ อ งจากนานาประเทศได ต ระหนั ก ใน
คุณประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําในฐานะที่เปนระบบนิเวศสําคัญ เปนแหลงที่อยูอาศัยของพันธุพืชพันธุ
สั ต ว และมี ค วามสํ า คั ญ ต อ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ ต อ งใช ป ระโยชน ท างเศรษฐกิ จ จากพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินทําใหพื้นที่ชุมน้ําทั่วโลกกําลังลดลงอยางรวดเร็ว
2.1.1. สาระสําคัญของอนุสัญญาแรมซาร
Article 1 ของอนุสัญญาแรมซาร นิยามพื้นที่ชุมน้ําวา ไดแก “พื้นที่ซึ่งเปน marsh, fen peatland
หรือพื้นที่ซึ่งเปนน้ํา ไมวาจะเปนที่ธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีลักษณะถาวรหรือชั่วคราว
ไมวาจะมีน้ําขังนิ่งหรือน้ําไหล เปนน้ําจืด น้ํากรอย หรือน้ําเค็ม และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ทะเล
ซึ่งมีความลึกในขณะน้ําลดไมเกิน 6 เมตร” จากคํานิยามที่กวางเชนนี้ ทําใหพื้นที่ชุมน้ําครอบคลุม
ถึงถิ่นที่อยูอาศัยหลากหลายของพืชและสัตว ซึ่งรวมถึงปาชายเลน พื้นที่ซึ่งเปนหนอง บึง พื้นที่ราบ
ซึ่งน้ําทวมถึง พื้นที่ทะเลและชายฝง ทะเลสาบ และระบบนิเวศของแมน้ํา
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รัฐภาคีอนุสัญญาแรมซารมีพันธกรณีหลัก 5 ประการคือ
(1) เมื่อเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบัน หรือทําภาคยานุวัติ รัฐภาคีตองกําหนดพื้นที่ชุม
น้ําอยางนอย 1 แหงเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ (List of Wetlands of International Importance) และตองสงเสริมการ
อนุรักษและการใชพื้นที่ชุมน้ําที่ขึ้นทะเบียนไวอยางชาญฉลาด (wise use) การเลือก
พื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนใหคํานึงถึงความสําคัญของพื้นที่นั้นในดานนิเวศวิทยา พฤษ
ศาสตร สัตวศาสตร ชลวิทยา และอุทกวิทยา ในปจจุบัน องคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการของ
อนุสัญญา (the Secretariat of Ramsar Bureau) เพื่อดําเนินการตามอนุสัญญา และ
เปนหนวยงานที่ดูแลทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําตามอนุสัญญา มีสํานักงานตั้งอยูที่เดียวกัน
กั บ สํ า นั ก งานใหญ ข องสหพั น ธ น านาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ (World
Conservation Union หรือที่เรียกกันทั่วไปวา IUCN) ที่เมือง Gland ประทศ
สวิตเซอรแลนด
(2) รัฐภาคีตองสงเสริมใหเกิดการใชพื้นที่ชุมน้ําทั้งหลายภายในเขตแดนของตนอยางชาญ
ฉลาดโดยจะตองคํา นึ งถึง การอนุรั กษ พื้นที่ชุ มน้ํา ในการวางแผนการใช ที่ ดิน และ
ดําเนินการตามแผนเพื่อใหเกิดการใชพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได ในการประชุมครั้งที่ 3 ของรัฐภาคีที่เมือง Regina ประเทศแคนาดา เมื่อ ค.ศ.
1987 ไดมีการขยายความ “การใชอยางชาญฉลาด” วา หมายถึง การใชพื้นที่ชุมน้ํา
อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ประโยชน ข องมนุ ษ ย ใ นลั ก ษณะที่ ส อดคล อ งกั บ การธํ า รงรั ก ษา
คุณสมบัติตามธรรมชาติของระบบนิเวศไว นอกจากนี้ที่ประชุมรัฐภาคีในสมัยตอๆมา
ไดใหความเห็นชอบแกแนวปฏิบัติ (guidelines) และแนวทาง (guidance) เกี่ยวกับ
การใชพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกันกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
(3) รัฐภาคีตองจัดตั้งพื้นที่ชุมน้ําใหเปนพื้นที่สงวนทางธรรมชาติ (natural reserves) ไม
วาจะเปนพื้นที่ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีการเฝาดูแลรักษา
อยางเพียงพอ (wardening) และสงเสริมใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในเรื่อง
การวิจัย การจัดการ และการบํารุงรักษาพื้นที่ชุมน้ํา
(4) สงเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งสัตวและพืชที่อาศัย
ในถิ่นที่อยูนั้น ในกรณีที่พื้นที่ชุมน้ํามีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวเขตแดนของรัฐภาคี หรือ
กรณีที่รัฐภาคีมีระบบแมน้ํารวมกัน (shared river systems) หรือมีพันธุพืชพันธุสัตว
ขามเขตแดน (shared species) รัฐภาคีที่เกี่ยวของตองปรึกษาหารือและประสานกัน
เพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญา
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(5) รัฐภาคีมีหนาที่รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามอนุสัญญา โดย
จัดสงรายงานแหงชาติทุก 3 ปเพื่อเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคี รายงานเหลานี้จะเปน
ขอมูลที่เปดใหสาธารณชนเขาถึงไดกลไกการดําเนินงานของอนุสัญญาประกอบดวย
สมัชชารัฐภาคี (COP) คณะกรรมการสามัญ (Standing Committee) และสํานัก
เลขาธิการของอนุสัญญา (Ramsar Bureau) การประชุม COP จะมีขึ้นทุก 3 ป เปน
องคกรที่กําหนดนโยบาย ทบทวนการดําเนินงานจากขอมูลในรายงานของรัฐภาคี
และมีมติในเรื่องตางๆเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานภายใตอนุสัญญา การประชุม COP
ครั้งที่ 1 มีขึ้นที่เมือง Cagliari ประเทศอิตาลี และที่ผานมาไดมีการประชุม COP
มาแลวทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งสุดทายประชุมที่กรุง Kampala ประเทศยูกานดา ระหวาง
วันที่ 8 ถึง 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
2.1.2. กองทุนอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา
เพื่อเปนการสงเสริมการเข ารวมของประเทศกํ าลังพัฒนา ที่ประชุมของรัฐภาคี ไดจัดตั้ง
กองทุนอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 4 ที่เมือง Montreux ประเทศสวิตเซอรแลนด
เมื่อ ค.ศ. 1990 ที่มาของกองทุนประกอบดวยเงินบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศพัฒนาแลว เพื่อ
นําไปใชสงเสริมการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในประเทศกําลังพัฒนา ในปจจุบัน กองทุนนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกกัน
วา “Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use” (SGF) ไดใหความ
ชวยเหลือแกโครงการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในวงเงินไมเกิน 40,000 สวิสแฟรงค (ประมาณ US$
32,000) ตอโครงการ รวมทั้งสิ้น 165 โครงการ คิดเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานแฟรงค
ประเทศไทยเคยรับเงินชวยเหลือจากกองทุนนี้มาแลว 2 โครงการ ประกอบดวย โครงการพัฒนา
แผนจัดการพื้นที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวมและการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อสรางความเขาใจและความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับอนุสัญญาแรมซาร (Development of a management plan by local participation
and production and active dissemination of awareness materials of the Ramsar Convention)
ไดรับเงินสนับสนุน 40,000 สวิสแฟรงคเมื่อ พ.ศ.. 2545 และโครงการจัดทําแผนจัดการบึง
บอระเพ็ดอยางยั่งยืน (Sustainable water use plan for Bung Boraphet) ไดรับเงินสนับสนุน
39,195 สวิสแฟรงค เมื่อ พ.ศ. 2547
2.1.3. การดําเนินการตามพันธกรณีของไทย
ตามพันธกรณีที่กําหนดใหรัฐภาคีตองเสนอพื้นที่ชุมน้ําเพื่อขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศหรือ Ramsar sites อยางนอย 1 แหง ประเทศไทยไดเสนอพรุควนขี้
เสียน ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง เปน Ramsar site แหงแรก เมื่อ 13 กันยายน
พ.ศ. 2540 นับจากวันนั้นมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําเปน Ramsar sites เพิ่มขึ้นอีก 5
แหง ใน พ.ศ. 2544 และอีก 4 แหงใน พ.ศ. 2545 รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําทั้ง 10 แหง คือ
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1. พรุควนขี้เสียน เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ลําดับที่ 948 มีพื้นที่ประมาณ
3.085 ไร
2. พื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลําดับที่ 1098 พื้นที่ประมาณ
13,837.5 ไร
3. พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ลําดับที่ 1099 พื้นที่ประมาณ 546,875
ไร
4. พื้นที่ชุมน้ําปากแมน้ํากระบี่ จังหวัดกระบี่ ลําดับที่ 1100 พื้นที่ประมาณ 133,120 ไร
5. พื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย ลําดับที่ 1101 พื้นที่ประมาณ
2,712.5 ไร
6. พื้นที่ชุมน้ําเขตรักษาพันธสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (พรุโตะแดง)
จังหวัดนราธิวาส ลําดับที่ 1102 พื้นที่ประมาณ 125,625 ไร
7. พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า อุ ท ยานแห ง ชาติ ห าดเจ า ไหม-เขตห า มล า สั ต ว ห มู เ กาะลิ บ ง-ปากแม น้ํ า ตรั ง
จังหวัดตรัง ลําดับที่ 1182 พื้นที่ประมาณ 515,745 ไร
8. พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมน้ํากระบุรี-ปากคลองกะเปอร จังหวัดระยอง
ลําดับที่ 1183 พื้นที่ประมาณ 677,625 ไร
9. พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี ลําดับที่ 1184 พื้นที่
ประมาณ 63,750 ไร
10. พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติอาวพังงา จังหวัดพังงา ลําดับที่ 1185 พื้นที่ประมาณ 133,120 ไร
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามอนุ สั ญ ญาฯคื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในความเปนจริง สผ. ไดมีกิจกรรมและเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํามากอนที่ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาแรมซาร ใน พ.ศ. 2538 สผ. ได
ดําเนินโครงการสํารวจจัดทําบัญชีรายชื่อ สถานภาพ และฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย
(National Inventory of Natural Wetlands in Thailand) โดยไดรับเงินสนับสนุนบางสวนจาก
สํ านั กงานความร วมมื อเพื่ อสิ่ งแวดล อมและการพั ฒนาแห งเดนมาร ก (DANCED)
ทั้ งนี้ ได ว าจ าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
ผูดําเนินการศึกษา ตามผลการศึกษานี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ํา ประกอบดวยปาชายเลน ปาพรุ
หนอง บึง สนุน ทุงนา ทะเลสาบ และแมน้ํา กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ
21.36 ลานไร หรือประมาณรอยละ 6.75 ของพื้นที่ประเทศ สผ. และคณะอนุกรรมการการจัดการ
พื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของไดจัดลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ชุมน้ําโดยจําแนกเปนประเภทดังนี้
● พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 61 แหง
● พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 48 แหง
● พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น 19,295 แหง
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● พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญเรงดวน สมควรไดรับการเสนอเปน Ramsar sites 9 แหง
และที่สมควรไดรับการคุมครองและการฟนฟูโดยเรงดวน 28 แหง
2.1.4. นโยบายและทาทีที่เหมาะสมของประเทศไทย
ในปจจุบันประเทศไทยไดนําพื้นที่ซึ่งจัดวาสมควรเสนอเปน Ramsar sites ตามรายงาน
การศึกษาของ สผ. ไปขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาฯแลว การเขาเปนภาคีอนุสัญญาแรมซารไดมีสวน
ชวยกระตุนความตื่นตัวเกี่ยวกับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งทําใหภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการอนุรักษและจัดการพื้นที่ชุมน้ํามากขึ้น
อยางไรก็ตาม สถานการณพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยยังอยูในภาวะนาเปนหวง เนื่องจาก
ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ชุมน้ําอยางตอเนื่องเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน การเกษตร การเพาะปลูก
การประมง การขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่
ตางๆ การอนุรักษและการจัดการเพื่อใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืนจึงตองอาศัยมาตรการ
ทั้งดานนโยบายและกฎหมายภายในประเทศนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต
อนุสัญญาแรมซาร ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวยมาตรการดังตอไปนี้
1. กําหนดใหพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติเปนเขตพื้นที่คุมครองแบบใดแบบหนึ่ง
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับตางๆ เชน เปนเขตหามลาสัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เขตรักษาพืชพันธุ ตามพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 หรือเขตอนุรักษรูปแบบอื่นๆ
2. สําหรับพื้นที่ชุมน้ําซึ่งเปนที่สาธารณะ หนวยงานที่เกี่ยวของคือ กรมที่ดินจะตองเรงรัดออก
หนังสือสําคัญที่หลวงและกําหนดแนวเขตใหชัดเจนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ชุมน้ํา
3. กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดทําใกลบริเวณพื้นที่
ชุมน้ําตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม อยางนอยก็ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน
4. จัดทําแผนแมบทสําหรับการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ประกอบดวยมาตรการอนุรักษ การควบคุม
การใชประโยชน และการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําที่เสื่อมโทรม
5. จัดใหมีการสํารวจ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําอยางตอเนื่อง รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา
6. สร า งจิ ต สํ า นึก และเผยแพรค วามเขา ใจเกี่ย วกับ คุณ ค า ของพื้ นที่ ชุ มน้ํ า ให แ ก ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
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2.2. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ค.ศ. 1972
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ หรือเรียกสั้นๆวา
อนุสัญญามรดกโลก เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นภายใตการอุปถัมภของ UNESCO มีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองและอนุรักษแหลงมรดกโลกทั้งที่เปนแหลงทางวัฒนธรรมและแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาโดด
เดน เนื่องจากเปนอนุสัญญาที่คุมครองแหลงมรดกทางธรรมชาติ จึงมีความสําคัญตอการคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2518 นับจนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 อนุสัญญานี้มีรัฐภาคีแลวทั้งสิ้น 181 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทย ซึ่งทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีตั้งแต 17 กันยายน พ.ศ. 2530
2.2.1. สาระสําคัญของอนุสัญญามรดกโลก
Article 2 ของอนุสัญญาฯนิยาม “แหลงมรดกทางธรรมชาติ” ใหหมายความรวมถึงลักษณะ
ทางธรรมชาติทั้ง ทางกายภาพและทางชีววิ ทยาซึ่ งมี คุณ คา โดดเดนเปนสากลในแงนัน ทนาการ
วิทยาศาสตร และความงามตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ซึ่งเปนถิ่นที่อยูของพืชและสัตวที่ถูกคุกคาม
และมี คุ ณ ค า ต อ การอนุ รั ก ษ อนุ สั ญ ญายึ ด หลั ก การว า แหล ง มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและทาง
ธรรมชาติเปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ (common heritage of mankind) และเปนหนาที่ของ
ประชาคมโลกที่จะตองรวมมือกันเพื่อคุมครองมรดกโลก อยางไรก็ตาม การเปนมรดกโลกมิไดมี
ผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐที่มีแหลงมรดกโลกตั้งอยูในเขตแดน และการขึ้นทะเบียนพื้นทีใ่ ด
เปนมรดกโลกจะตองไดรับความยินยอมจากรัฐที่เกี่ยวของ25
การดํ า เนิ น งานตามอนุ สั ญ ญาอยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของคณะกรรมการมรดกโลก (World
Heritage Committee)26 เปนคณะกรรมการระหวางรัฐบาลซึ่งประกอบดวยกรรมการ 21 คน
เลื อ กตั้ ง จากรั ฐ สมาชิ ก โดยให มี ก ารกระจายไปตามภู มิ ภ าคต า งๆของโลกอย า งยุ ติ ธ รรม
คณะกรรมการมี สํ า นั ก เลขาธิ ก ารซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี ม รดกโลก นั บ จนถึ ง วั น ที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 หลังจากการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งลาสุดที่กรุง Durban
ประเทศแอฟริกาใต ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีแหลงมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนไว
แลว 812 แหง มีที่ตั้งอยูในประเทศตางๆ 137 ประเทศ ประกอบดวยแหลงทางวัฒนธรรม 628
แหง แหลงธรรมชาติ 160 แหง และแหลงที่มีคุณสมบัติเปนทั้งแหลงทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ 24 แหง โดยในการประชุมรอบลาสุดนี้ ไดกําหนดใหขึ้นทะเบียนผืนปาดงพญาเย็นและ

25
26

Article 6.1 อนุสัญญามรดกโลก
Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and Natural heritage of Outstanding Universal Value
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เขาใหญซึ่งกินพื้นที่ 615,500 เฮคแตร และเปนถิ่นที่อยูของสัตวกวา 800 ชนิด ทั้งที่เปนสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เปนแหลงมรดกโลกดวย27
2.2.2. กองทุนมรดกโลก
อนุสัญญาฯกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนมรดกโลก (World Heritage Fund)28 เพื่อคุมครอง
แหล ง มรดกทางวั ฒ นธรรมและทางธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ค า โดดเด น เป น สากล ที่ ม าของกองทุ น
ประกอบดวยเงินคาบํารุงและเงินบริจาคจากรัฐสมาชิก มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือแกรัฐที่
มีแหลงมรดกโลกตั้งอยูในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษแหลงมรดกโลกแทนประชาคมโลก เงินบริจาค
สวนใหญมาจากญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ในทุกๆปจะมีการจัดงบประมาณประมาณ 4 ลานดอลลาร
สหรัฐจากกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือรัฐภาคีในรูปแบบตางๆ ไดแก
1. การเตรียมการ (preparatory assistance) ปรกติในวงเงินไมเกิน 30,000 ดอลลารสหรัฐ
เพื่อ ช ว ยเตรี ย มกํ า หนดแหล ง มรดกที่ ส มควรขอขึ้ นทะเบีย นเป น แหลง มรดกโลก การจั ด
หลักสูตรฝกอบรม หรือจัดทําโครงการใหความชวยเหลือทางเทคนิคขนาดใหญ
2. ความรวมมือทางเทคนิค (technical cooperation) ใหความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การอนุรักษและจัดการแหลงมรดกที่ขึ้นทะเบียนไว เชน การศึกษาปญหาทางดานศิลปกรรม
วิทยาศาสตร และทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการคุมครอง อนุรักษ และฟนฟูแหลงมรดกโลก
การจัดหาผูเชี่ยวชาญ ชางเทคนิค และแรงงานฝมือ เพื่อใหงานอนุรักษดําเนินไปอยางถูกตอง
การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณใหรัฐภาคีที่ขอความชวยเหลือ การใหเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา
หรือโดยไมคิดดอกเบี้ย และในกรณีที่เปนขอยกเวนจริงๆอาจใหเงินอุดหนุนแบบใหเปลา
3. การฝกอบรม เปนการใหความชวยเหลือเพื่อฝกอบรมบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในทุกระดับใน
เรื่องการกําหนดแหลงมรดกโลก การคุมครอง อนุรักษ การนําเสนอและการฟนฟูแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
4. ความชวยเหลือฉุกเฉิน (emergency assistance) ใหความชวยเหลือในกรณีทตี่ อ งเตรียมการ
เพื่อกําหนดแหลงมรดกโลกอยางเรงดวน การจัดทํา ”แผนฉุกเฉิน” หรือดําเนินมาตรการ
ฉุกเฉินเพื่อคุมครองทรัพยสินที่ขึ้นทะเบียนหรือกําลังถูกเสนอใหเปนแหลงมรดกโลก สงวน
รักษาและคุมครองแหลงมรดกโลก
5. ความช วยเหลื อด า นการศึ กษา และการเผยแพร ข อ มูล ข า วสาร ในวงเงิน ไม เ กิ น 5,000
ดอลลารสหรัฐ เพื่อสงเสริมความรูและความเขาใจเกี่ยวกับอนุสัญญา
27

ผืนปาดงพญาเย็นและเขาใหญของไทยไดรับการขึ้นทะเบียนหลังจากที่ประเทศไทยยื่นคําขอมากวา 10 ป มีพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี
นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแกว และบุรีรัมย เปนระยะทางยาว 230 กิโลเมตรจากอุทยานแหงชาติตาพระยาตรง
แนวชายแดนไทย-กัมพูชาทางตะวันออก จนถึงอุทยานแหงชาติเขาใหญทางตะวันตก เปนเทือกเขาสูง 100 – 1,351 เมตร เปน
ถิ่นที่อยูของสัตวนานาชนิด ซึ่งรวมถึงสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอยางนอย 112 ชนิด นก 392 ชนิด สัตวเลื้อยคลานและสัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา 200 ชนิด
28
Article 15 อนุสัญญามรดกโลก
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เงินสวนใหญประมาณกวารอยละ 90 จะจัดใหแกรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา เมื่อ
พิจารณาจากขนาดของกองทุนมรดกโลก และวงเงินที่ใหความชวยเหลือ จะเห็นไดวารัฐภาคีคงไม
อาจคาดหวั ง ว า จะได ป ระโยชน ใ นรู ป ความช ว ยเหลื อ จากกองทุ น มรดกโลกมากนั ก อย า งไรก็ ดี
ประเทศไทยเคยไดรับการชวยเหลือจากกองทุนเปนเงิน 30,000 ดอลลารสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2538
สําหรับเปนความชวยเหลือฉุกเฉินแกการคุมครองเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญหวยขาแขง
2.2.3. พันธกรณีภายใตอนุสัญญามรดกโลก
รั ฐ ภาคี มี ห น า ที่ เ สนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ พื้ น ที่ ห รื อ ทรั พ ย สิ น ที่ มี คุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมและทาง
ธรรมชาติ ซึ่ ง อยู ใ นเขตแดนของตนและมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป น มรดกโลก
คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาวาสมควรขึ้นทะเบียนพื้นที่หรือทรัพยสินที่เสนอมาเปนมรดก
โลกหรือไม โดยยึดแนวปฏิบัติ (Operational Guidelines) ที่กําหนดใหขึ้นทะเบียนเฉพาะแหลงที่มี
คุณคาโดดเดนเปนสากล (outstanding universal value) เทานั้น แหลงธรรมชาติที่ไมมีลักษณะทาง
กายภาพที่ โ ดดเด น แต เ ปนถิ่น ที่อยูอ าศัย สํ า คัญ ของพั นธุ พืช พัน ธุสัต ว ที่กํา ลั งถูกคุ ก คามก็อยูใ น
หลักเกณฑที่จะขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกได
ในการเสนอพื้นที่หรือทรัพยสินเพื่อขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก รัฐภาคีตองแจงขอมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่ตนเองดําเนินอยูเพื่อคุมครองแหลงมรดกนั้น รวมทั้งแผนจัดการ
เพื่อบํารุงรักษาแหลงมรดกนั้น รัฐภาคีมีหนาที่รักษาคุณคาของแหลงมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนใหคงอยู
ตอไป และตองรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบเปนระยะ นอกจากนี้ รัฐภาคีตอง
จายเงินคาบํารุงประจําปคิดในอัตรารอยละ 1 ของเงินบํารุงที่แตละรัฐตองจายใหแกองคการ
UNESCO หากติดคางหรือไมจายคาบํารุงจะทําใหไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเขาไปอยูในคณะกรรมการ
มรดกโลก หรือขอความชวยเหลือจากกองทุน
2.2.4. นโยบายและการกําหนดทาทีของไทย
ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญามรดกโลกมาตั้งแต พ.ศ. 2530 ในปจจุบัน ประเทศไทย
ไดขึ้นทะเบียนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติไวทั้งหมด 5 แหง เปนแหลงทาง
วัฒนธรรม 3 แหง และแหลงทางธรรมชาติ 2 แหง ประกอบดวย
- อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย -ศรี สั ช นาลั ย -กํ า แพงเพชร เป น แหล ง วั ฒ นธรรม ขึ้ น
ทะเบียน พ.ศ. 2534
- อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เปนแหลงวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2534
- เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง เปนแหลงธรรมชาติ ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2534
- แหลงโบราณคดีบานเชียง เปนแหลงวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2535
- ผืนปาดงพญาเย็นและเขาใหญ เปนแหลงธรรมชาติ ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2548
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การเป น ภาคี อ นุ สั ญ ญามรดกโลกซึ่ ง ป จ จุ บั น เกื อ บมี ส มาชิ ก ภาพเป น สากลช ว ยเสริ ม
ภาพลักษณของประเทศวาเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกที่ใหความสําคัญแกแหลงมรดกโลกที่
สะทอนทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีคา ชวยกอใหเกิดความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับคุณคาของแหลงมรดกที่ขึ้นทะเบียน ทําใหประเทศไทยสามารถขอความชวยเหลือจาก
กองทุนมรดกโลก รวมทั้งขอความชวยเหลือทางเทคนิคดานผูเชี่ยวชาญมาชวยอนุรักษแหลงมรดก
โลก การขึ้นทะเบียนมรดกโลกยังทําใหสถานที่นั้นเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งหากมีมาตรการจัดการ
อยางเหมาะสม ก็จะทําใหการอนุรักษแหลงมรดกสามารถดําเนินควบคูไปกับการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวดวย
2.3.

อนุ สั ญญาว าด วยการค าระหว างประเทศซึ่ งซึ่ งชนิ ดสั ตว ป าและพื ชป าที่ ใกล สู ญพั นธุ
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ค.ศ. 1973

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ หรือที่
เรียกกันวา CITES มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองพืชและสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุมิใหถูกแสวงประโยชน
จากการคามากเกินไป การคุมครองกระทําโดยการควบคุมและติดตามการคาพืชและสัตวปาระหวาง
รัฐภาคี CITES เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีรัฐ
ภาคีทั้งสิ้น 169 รัฐ ประเทศไทยใหสัตยาบันแก CITES เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 และอนุสัญญาฉบับนี้
เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2526
2.3.1. สาระสําคัญของ CITES
พืชและสัตว (specimen) ตามอนุสัญญานี้หมายถึง “สัตวหรือพืช ไมวาจะมีชีวิตหรือตาย
แลว” และหมายความรวมถึง “สวนใดสวนหนึ่งของสัตวและพืช หรือสิ่งที่ทําขึ้นจากสวนใดสวนหนึ่ง
นั้น” (“any recognizable part or derivative thereof”) การคาพืชและสัตวปาที่ถูกควบคุมจึง
ครอบคลุมทั้งการคาพืชและสัตวปาที่มีชีวิต ซากหรือชิ้นสวนของพืชและสัตว รวมทั้งสิ่งใดๆก็ตามที่
ทําขึ้นจากซากหรือชิ้นสวนของพืชและสัตว
การควบคุมการคากระทําโดยควบคุมการสงออกและนําเขาพืชและสัตวปาที่อยูในบัญชีของ
CITES ซึ่งแบงออกเปน 3 บัญชีตามระดับที่ตกอยูในอันตรายใกลสูญพันธุดังนี้ คือ
(1) บัญชี 1 (Appendix I) ประกอบดวยพืชและสัตวปาที่กําลังตกอยูในอันตรายที่จะสูญ
พันธุ ซึ่งถูกกระทบหรืออาจจะถูกกระทบจากการคา จึงตองควบคุมการคาอยางเขมงวดทั้งตนทาง
และปลายทาง กลาวคือ
 จะตองไดรับใบอนุญาตสงออก (export permit) จากหนวยงานดานวิทยาศาสตร
(scientific authority) และหนวยงานดานจัดการ (management authority) ของ
ประเทศผูสงออกวา โดยหนวยงานเหลานี้ตองพิจารณาวา การสงออกจะไมสงผล
เสียตอความอยูรอดของพันธุพืชและพันธุสัตวนั้น และไมใชพืชและสัตวปาที่ไดมา
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โดยวิธีการที่ขัดกับกฎหมายภายใน นอกจากนี้ management authority จะตอง
ตรวจสอบดวยวามีการออกใบอนุญาตนําเขา (import permit) สําหรับการ
เคลื่อนยายพืชหรือสัตวปานั้นแลว
 management authority ของประเทศผูนําเขาจะออกใบอนุญาตนําเขาใหไดตอเมื่อ
ไดตรวจสอบแลววาพืชและสัตวปาที่นําเขาจะไมถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในทาง
การคาเปนหลัก (not used for primarily commercial purposes)
อยางไรก็ดี CITES กําหนดขอยกเวนสําหรับพืชและสัตวปาบางชนิด เชน พืชและสัตวปาที่
ไดมากอนอนุสัญญาเริ่มมีผลบังคับใช พืชและสัตวที่เปนของใชสวนตัวหรือใชในครัวเรือน (personal
and household effects) สัตวหรือพืชที่เกิดจากการเพาะพันธุหรือผสมพันธุเทียมเพื่อการคา
(Appendix 1 species bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes) การ
ยืมที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา และการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนพืชและสัตวเพื่อการศึกษาวิจัย
เปนตน ขอยกเวนตางๆเหลานี้ลวนกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชอนุสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีของการเพาะพันธุพืชและสัตวในบัญชี 1 เพื่อการคา ซึ่งทําใหยากตอการแยกแยะวาเปนสัตว
หรือพืชที่ถูกจับมาจากธรรมชาติหรือมาจากการเพาะพันธุจริง
(2) บัญชี 2 (Appendix II) ประกอบดวยพืชและสัตวปาที่แมจะมิไดตกอยูในอันตรายใกล
สู ญ พั น ธุ ณ เวลาป จ จุ บั น แต อ าจตกอยู ใ นอั น ตรายได ห ากไม มี ก ารควบคุ ม อย า งเข ม งวด การ
เคลื่อนยายจะตองมีใบอนุญาตสงออก ซึ่งจะออกใหไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขเชนเดียวกันกับ
กรณี Appendix I การควบคุมการนําเขาไมเขมงวดเหมือนพืชและสัตวใน Appendix I พืชและสัตวปา
ตามบั ญ ชีนี้ จึ ง อาจถู ก นํ า เข า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นทางการค า ได หากรัฐ ที่ ส ง ออกและนํ า เข า ไม มี
มาตรการที่เหมาะสมก็อาจจะทําใหมีการคาพืชและสัตวปาเปนจํานวนมากเกินระดับของการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนได รัฐตนทางที่ควบคุมการสงออกจึงควรตองมั่นใจวา การสงออกจะไมสงผล
กระทบตอการอยูรอดของพืชและสัตวนั้น
(3) บัญชี 3 (Appendix III) ประกอบดวยพืชและสัตวปาที่รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งตองการ
ควบคุมการคา และตองการความรวมมือจากรัฐภาคีอื่น วิธีการควบคุมเปนเชนเดียวกันกับพืชและ
สัตวในบัญชี 2 กลาวคือ ตองมีใบอนุญาตสงออก ซึ่งจะตองแสดงเปนหลักฐานเมื่อนําเขาประเทศ
ปลายทางนับจนถึงปจจุบัน มีสัตวเปนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ชนิด และพืชประมาณ
28,000 ชนิดที่อยูในความคุมครองตามบัญชีของ CITES การปรับบัญชีพืชและสัตวไมวาจะปรับขึ้น
หรือลงสามารถกระทําไดโดยสมัชชารัฐภาคี หรือ COP ซึ่งจะมีขึ้นประมาณทุกๆ 2 ป การประชุมครั้ง
สุดทายเปนการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 2 – 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 และการประชุมครั้งตอไป ซึ่งจะเปนครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นประมาณตนป พ.ศ. 2550 ที่
ประเทศเนเธอรแลนด
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หนวยงานของไทยซึ่งทําหนาที่เปนทั้ง scientific และ management authorities ตาม
อนุสัญญา CITES ไดแก
1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สําหรับชนิดของสัตวปาตามอนุสัญญา
2. กรมประมง สําหรับชนิดพันธุปลาและสัตวน้ําตามอนุสัญญา
3. กรมวิชาการเกษตร สําหรับชนิดของพันธุพืชตามอนุสัญญา
2.3.2. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
ประเทศไทยเขาเปนภาคี CITES ตั้งแต พ.ศ. 2526 โดยเปนสมาชิกลําดับที่ 80 การเขาเปน
ภาคีทําใหประเทศไทยตองตรากฎหมายเพื่อหามและกําหนดมาตรการลงโทษการคาพืชและสัตวปา
ที่เปนการละเมิดอนุสัญญา ไดแก การควบคุมการนําเขา นําผาน และ สงออก พืชและสัตวปาตาม
บัญชีของ CITES และกําหนดใหมีดานตรวจพืชและสัตว จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมาธิการบริหาร
อนุสัญญา CITES เกี่ยวกับการดําเนินงานภายใตอนุสัญญา อยางไรก็ดี กอน พ.ศ. 2535 ประเทศ
ไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องเหลานี้โดยตรง จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคณะกรรมาธิการ
บริหาร CITES มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2534 ใหประเทศภาคีอนุสัญญางดทําการคาซึ่ง
ชนิดพันธุพืชและสัตวปาภายใตอนุสัญญากับประเทศไทย โดยใหเหตุผลวาประเทศไทยไมปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญา ไมมีกฎหมายรองรับการปฏิ บัติงานตามอนุสัญญา ทําใหความพยายามของประเทศ
สมาชิกอื่นๆที่พยายามคุมครองสัตวปาและพืชปาไมเปนผลเทาที่ควร
เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายเป น อย า งมากต อ ชื่ อ เสีย งและภาพพจน ข อง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการคาพันธุพืชตามบัญชีไซเตสที่มา
จากการเพาะพั น ธุ ข องไทย เช น กล ว ยไม ลู ก ผสม โป ย เซี ย น ต น หยก ฯลฯ รั ฐ บาลไทยได ต รา
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 251829 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 253530 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม CITES ทําใหสามารถควบคุมการนําเขา นําผาน และ
สงออกพันธุพืชอนุรักษและพันธุสัตวอนุรักษตามบัญชี CITES ได จากความพยายามตางๆของไทย
ทําใหคณะกรรมาธิการบริหารของ CITES ยกเลิกมติไมใหรัฐสมาชิกคาพันธุพืชและสัตวปากับไทยใน พ.ศ. 2535

29

มาตรา 29 ทวิ “ใหพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญ
พันธุ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา 29 ตรี “หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจาก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย”
30
มาตรา 24 “การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือ
นําผานตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”
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อย า งไรก็ ดี ไทยยั ง คงเป น ประเทศที่ อ งค ก รอนุ รั ก ษ สั ต ว ป า และพื ช ป า ต า งๆทั้ ง ในและ
ตางประเทศเฝาจับตามอง และถูกกลาวหาเสมอมาวาเปนทางผานสําคัญของการคาพืชและสัตวปา
และซากพืชและสัตวปา ไมวาจะเปนการคางาชาง งูและผลิตภัณฑจากงู ผลิตภัณฑและหนังที่ทําจาก
เสือและหมี นก ผีเสื้อ แมลงชนิดตางๆ พืชปา และสัตวอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสวนใหญนําผาน
ชายแดนมาจากประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลไทยไดพยายามเสริมสรางภาพพจนดวยการปราบปราม
การคาพืชและสัตวปาอยางจริงจังมากขึ้น การเปนเจาภาพจัดประชุมสมัชชารัฐภาคีครั้งที่ 13 เมื่อ
พ.ศ. 2547 ก็มีสวนในการแสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญแกเรื่องดังกลาว ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนั้น ประเทศไทยไดมีบทบาทสําคัญในการเสนอใหขึ้นทะเบียนปลาโลมาอิระวดีเปนสัตว
ในบัญชี 1 และขอเสนอนั้นก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐภาคี
ในอนาคต ประเทศไทยควรดํา เนิ น มาตรการปราบปรามการคา พื ช และสั ต ว ป า โดยผิ ด
กฎหมายอยางเต็มที่ตอไป เนื่องจากมีหลักฐานที่เชื่อไดวา การคาพืชและสัตวปาอยางผิดกฎหมายมี
เครือขายใหญโตถึงในระดับเปนอาชญากรรมขามชาติ การลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจังจะมีผลตอ
การลดการคาพืชและสัตวปาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะเปนผลดีทั้งในแงการอนุรักษและตอภาพพจน
ของประเทศไทย
2.4.

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ค.ศ. 1992

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD เปนอีกหนึ่งอนุสัญญาที่เปดใหลงนาม
พรอมกันกับอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุม UNCED ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล CBD เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 เมื่อครบ 90 วันหลังจาก
ที่มีรัฐใหสัตยาบันแกอนุสัญญาครบ 30 รัฐ นับจนถึงเดือนมนาคม พ.ศ. 2549 CBD มีรัฐภาคี
ทั้งหมด 188 รัฐ ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 แต
เพิ่งใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฯเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาเริ่มมีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 นับเปนรัฐภาคีลําดับที่ 188 อนุสัญญาฉบับนี้มี
ความเกี่ยวของเปนอันมากกับเรื่องการคุมครองและการเขาถึงเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
ซึ่งเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมากในสังคมไทย ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับผลไดผลเสียที่จะ
เกิดจากการเขาเปนภาคีเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศไทยเพิ่งใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้
และเกือบเปนประเทศสุดทายที่เขาเปนภาคี (ในปจจุบันมีเพียงสหรัฐอเมริกา กับ อิรัก ที่ยังมิไดเขาเปนภาคี)
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2.4.1. วัตถุประสงคของ CBD
ตามคําปรารภ (Preamble) ของอนุสัญญา ความหลากหลายทางชีวภาพถือวาเปนความ
หวงใยรวมกันของมนุษยชาติ (common concern of mankind) Article 1 กําหนดวัตถุประสงค
3 ประการของอนุสัญญาไวคือ
1. เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพือ่ ใหมีการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน และ
3. เพื่อใหมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยาง
ยุติธรรม (fair and equitable sharing of benefits)
2.4.2. สาระสําคัญของ CBD
1. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ CBD ใหความสําคัญแกการอนุรักษ
ทรัพยากรในถิ่นที่อยู (in-situ conservation) เปนหลัก แตการอนุรักษนอกถิ่นที่อยู (ex-situ
conservation) ก็ถือวาเปนมาตรการอนุรักษสําคัญที่มาเสริมมาตรการอนุรักษในถิ่นที่อยู ซึ่งหาก
เปนไปไดควรดําเนินการในประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของทรัพยากร CBD กําหนดหนาที่ใหรัฐภาคี
ตองจัดตั้งเขตคุมครอง (protected areas) เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่อยูติดหรือใกลกับเขตคุมครอง ฟนฟูระบบนิเวศ
ที่เสื่อมโทรม และสงเสริมใหเพิ่มจํานวนพืชและสัตวที่ถูกคุกคาม ตลอดจนปองกันหรือควบคุมการ
นําสิ่งมีชีวิตแปลกถิ่น (alien species) เขามาในระบบนิเวศ หรือถิ่นที่อยูของพืชและสัตว รัฐภาคี
จะตองจัดใหมีระบบวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการที่อาจสงผลกระทบรุนแรงตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ อนุสัญญาฯยังใหความสําคัญแกบทบาทของชุมชนพื้นเมืองและชุมชน
ทองถิ่น (indigenous and local communities) ในการอนุรักษและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน31 อยางไรก็ตาม พันธกรณีของรัฐภาคีในการเคารพ สงวนรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และการแบงปนผลประโยชนใหแกชุมชนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายที่แตละรัฐ
บัญญัติ
2. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม Article 15 กําหนดในเรื่องการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. รัฐมีสิทธิอธิปไตย (sovereign right) เหนือทรัพยากรธรรมชาติ และอํานาจในการกําหนด
เงื่อนไขเพื่อเขาถึงทรัพยากรเปนของรัฐบาลแหงชาติของแตละรัฐ และขึ้นอยูกับบทบัญญัติ
กฎหมายของรัฐที่เกี่ยวของ

31

Preamble, para. 12 และ Article 8 (j) CBD
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2. รัฐภาคีมีหนาที่ในการสรางเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยตอการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อการใช
ประโยชนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม และจะตองไมกําหนดขอจํากัดในการเขาถึงในลักษณะที่
ขัดตอวัตถุประสงคของอนุสัญญา
3. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐที่เปนเจาของทรัพยากร
กอน ซึ่งเปนไปตามหลัก prior informed consent หรือ PIC เวนแตรัฐผูเปนเจาของจะกําหนด
เปนอยางอื่น หลัก PIC มีนัยวา รัฐที่ตองการเขาถึงทรัพยากรจะตองใหขอมูลอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคที่จะนําทรัพยากรนั้นไปใชดวยกอนการอนุญาตของรัฐที่เปนเจาของ
ทรัพยากร
4. การอนุญาตใหเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมใหเปนไปตามความตกลงที่ทั้งสองฝายเห็นชอบ
(mutually agreed terms)
5. รัฐภาคีตองพยายามพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรจากทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดมาจากรัฐ
อื่น โดยใหรัฐที่เปนเจาของทรัพยากรเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มที่ และหากเปนไปได ควร
ดําเนินการคนควาวิจัยดังกลาวในประเทศที่เปนเจาของทรัพยากร
6. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร และนโยบายตามความเหมาะสมและ
จํ า เป น เพื่ อ ให มี ก ารแบ ง ป น ผลการวิ จั ย และผลประโยชน ที่ ไ ด จ ากการใช ป ระโยชน จ าก
ทรั พยากรพันธุก รรมในทางการคา
และการใชประโยชน ในด านอื่ นๆ การแบงปน
ผลประโยชนใหเปนไปตามความตกลงที่ทั้งสองฝายเห็นชอบ
3. การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี
Article 16 และ Article 19 ของอนุสัญญาฯกําหนดในเรื่องการเขาถึงและการถายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งหมายความรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ มีสาระสําคัญดังนี้
1. รัฐภาคีตองจัดหา และ/หรือเอื้ออํานวยใหมีการเขาถึงและถายทอดใหแกรัฐอื่นซึ่งเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
หรือที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย
รุนแรงตอสิ่งแวดลอม
2. การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยีตามขอ (1) ใหแกประเทศกําลังพัฒนาจะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้อประโยชนแกประเทศเหลานี้ตามความตกลงระหวางทั้งสอง
ฝาย ในกรณีที่เปนเทคโนโลยีซึ่งไดรับความคุมครองภายใตสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสิน
ทางป ญ ญาอื่ น ๆ การเข า ถึ ง และการถ า ยทอดเทคโนโลยี จ ะต อ งเป น ไปโดยคํ า นึ ง ถึ ง และ
สอดคลองกับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและอยางมีประสิทธิภาพ
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3. รัฐภาคีตองใชมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร และนโยบายตามความเหมาะสม เพื่อให
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาซึ่ ง เป น ผู จั ด หาทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมสามารถเข า ถึ ง และได รั บ การ
ถายทอดเทคโนโลยีซึ่งไดมาจากใชทรัพยากรเหลานั้น โดยใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
ทั้งสองฝาย ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงเทคโนโลยีที่ไดรับความคุมครองภายใตสิทธิบัตรและ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆดวย
4. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร และนโยบายตามความเหมาะสม
5. เพื่อใหภาคเอกชนของตนเปดใหเขาถึงการพัฒนารวมกัน (joint development) และการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อประโยชนแกภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศกําลังพัฒนา
6. รัฐภาคียอมรับวาสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆอาจมีผลตอการปฏิบัติตาม
อนุสัญญานี้ และจะรวมมือกันเพื่อใหมั่นใจวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะสนับสนุนและไม
เปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคของสนธิสัญญา
4. การใหความชวยเหลือทางการเงิน
รัฐภาคีซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลวตองจัดหาทรัพยากรการเงินที่ใหมและเพิ่มเติม (new and
additional financial resources) ใหแกประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาได
นโยบาย กลยุทธ การกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการ และองคกรที่บริหารความชวยเหลือ
ทางการเงินใหกําหนดโดยสมัชชารัฐภาคี ในปจจุบันกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment
Facility หรือ GEF)32 เปนองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินทั้งภายใต
CBD และ UNFCCC
5. การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม
Article 19.3 กําหนดใหรัฐภาคีพิจารณาความจําเปนในการจัดทําพิธีสารสําหรับกําหนดกระบวนการ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย จัดการ และใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม
(living modified organisms หรือ LMOs) ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพ และอาจมีผลกระทบตอการอนุรักษและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้การเคลื่อนยาย LMOs เขาไปในรัฐภาคีอื่นจะตองมีความ
ตกลงลวงหนา (advance informed agreement) กับรัฐนั้นกอน Article 19.4 ยังกําหนดใหรัฐภาคีตองใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชและกฎระเบียบดานความปลอดภัยเกี่ยวกับ LMOs ที่บังคับใชอยูในประเทศของตน รวมทั้งขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก LMOs ที่ตนเองกําลังจะนําเขาไปในรัฐภาคีอื่น บทบัญญัติเชนนี้เปนเหตุผลหนึ่ง
ที่ทําใหสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพมีความไมพอใจ อยางไรก็ตาม รัฐ
ภาคีไดประสบความสําเร็จในการจัดทําพิธีสารตามขอนี้ในเวลาตอมา อันไดแก พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งจะกลาวตอไป

32

The Global Environment Facility (GEF) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1990 เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 4 เรื่องหลักคือ ปญหาโลกรอน มลพิษในแมน้ําระหวางประเทศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ทําลายชั้นโอโซน การบริหาร GEF ดําเนินการรวมกันโดยธนาคารโลก UNDP และ UNEP
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เนื่องจากบทบัญญัติตางๆของ CBD เปนผลจากการตอรองผลประโยชนระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ถอยคําในหลายที่จึงมีลักษณะกวางและคลุมเครือ และปลอยให
ทุกอยางขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงระหวางทั้งสองฝาย โดยสาระแลวจึงไมมีฝายใดฝายหนึ่งไดหรือเสีย
ประโยชนทั้งหมด สําหรับประเทศไทยฝายที่คัดคานอนุสัญญามีความเห็นวา Article 15 อาจเปน
ชองทางใหประเทศพัฒนาแลวเขาถึงทรัพยากรชีวภาพไดงายขึ้น ในทางกลับกัน ประเทศพัฒนาแลว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มองวาอนุสัญญานี้ใหประโยชนแกประเทศกําลังพัฒนามากกวา เพราะ
นอกจากจะกําหนดใหการเขาถึงเปนไปตามหลัก PIC แลว ยังกําหนดหนาที่ใหประเทศพัฒนาแลว
ตองถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสหรัฐฯเห็นวาขัดกับการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ประเด็นเหลานี้บวกกับบทบัญญัติสวนอื่นๆที่กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวตองใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนา และรัฐภาคีตองรวมมือกันเพื่อจัดทําขอตกลงสําหรับควบคุมการ
เคลื่อนยาย LMOs ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาไมใหสัตยาบันแก CBD มาจนกระทั่งทุกวันนี้
2.4.3. การดําเนินการของประเทศไทย
ความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมการเขาเปนภาคี CBD
มีมากอนที่ไทยจะใหสัตยาบันแก
อนุสัญญาฯ ในป พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมในสมัยนั้นเปนฝายเลขานุการ คณะอนุกรรมการได
แตงตั้งคณะทํางานฝายตางๆ ซึ่งรวมถึงคณะทํางานชีวินทรียตางถิ่นในประเทศไทย นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการยังไดจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2541-2545 และ พ.ศ. 2546-2550
ใน พ.ศ. 2543 ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติคือ “คณะกรรมการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ” (กอช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายให ดู แ ลเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มเป น ประธานกรรมการ และมี ป ลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน) และ
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ป น รองประธานกรรมการ นอกจากนี้ ยั ง จั ด ตั้ ง ศู น ย ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ (ศลช.) เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางควบคุมดูแลเรื่องการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีตาม CBD สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ให
การศึกษาและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําเอกสารเผยแพรและจัดการ
ฝกอบรมตางๆ
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อยางไรก็ดี ปรากฎวาการดําเนินงานของ ศลช. ในดานการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ ง ป น ผลประโยชน ไ ม มี ค วามก า วหน า มากนั ก ในป จ จุ บั น สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงรับหนาที่เปนทั้งหนวยประสานงานกลางภายใต
CBD และหนวยงานหลักในการจัดทํารางระเบียบวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ
2.4.4. รางระเบียบเพื่อควบคุมการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ และ Bonn Guidelines
การจัดทํากฎหมายหรือระเบียบซึ่งกําหนดกติกาการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการตอรอง
เพื่อแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการ
คุมครองผลประโยชนของประเทศที่เปนเจาของทรัพยากร ซึ่งสวนใหญไดแกประเทศกําลังพัฒนา
ในขณะนี้ สผ. กําลังจัดทํารางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
แหงชาติ (กอช.) เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาถึงและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําขอตกลง
ของหนวยงานตางๆ อยางไรก็ตาม หากรางระเบียบดังกลาวประกาศใชเปนกฎหมาย ก็จะมีขอจํากัด
อยางนอยสองประการ คือ
1. รางระเบียบที่จัดทําเปนเพียงรางระเบียบของ กอช. ซึ่งโดยศักดิ์ของกฎหมายมีสถานะต่ํากวา
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและระเบียบที่ออกโดยหนวยงานตางๆที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ควบคุมการเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม เชน พระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 253533 และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ที่ใหอํานาจแกกรมวิชาการเกษตรในการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในแงของ
ชนิดพันธุ โดยตองขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรและทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน34
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 ซึ่งใหอํานาจแกกรมปาไม (กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชในปจจุบัน) ในการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมใน
พื้ น ที่ ป า ไม กํ า หนดให ผู ที่ ป ระสงค จ ะดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ในพื้ น ที่ ข องกรมป า ไม ต อ งขอ
อนุญาตจากกรมอุทยานฯ และในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทาง

33

มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 หามมิใหผูใดสงออกซึ่ง “พืชสงวน” เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และตองเปนการสงออกเพื่อประโยชนในการทดลองและ
วิจัยทางวิชาการเทานั้น ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชใหเปนพืชสงวน วันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดกําหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชสงวนไวทั้งหมด 11 ชนิด คือ ทุเรียน สมโอ องุน ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม
มะพราว กวาวเครือ ทองเครือ สละและสับปะรด
34
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 บัญญัติใหการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ
พืชปาและสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวเพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรกอน และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยนําเงินรายไดตาม
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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การคา จะตองทําขอตกลงการแบงปนผลประโยชนใหแกกรมอุทยานฯ35 เปนตน รางระเบียบ
กอช. ซึ่งกําลังจัดทําอยูนี้จะไมมีผลตออํานาจหนาที่ที่หนวยงานตางๆมีอยูแลวตามกฎหมาย
อื่น การปฏิบัติตามระเบียบ กอช. จึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. รางระเบียบ กอช. ที่เปนอยูขณะนี้มีสาระสําคัญในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพ ตั้งแตการขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง แนวทางปฏิบัติ
สําหรับหนวยงานในกรณีที่มีหนวยงานเกี่ยวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน การออกใบอนุญาต
และการจัดทํารางขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ การกําหนดผลประโยชนตอบแทนทั้ง
ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตาม
ขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพให กอช. ทราบ รางระเบียบนี้จึงมีลักษณะเปนเพียงการ
กําหนด work flow ใหหนวยงานปฏิบัติ โดยมิไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการเจรจา
ขอตกลงการแบงปนผลประโยชน
เพื่อเปนการเพิ่มสมรรถนะในการเจรจาจัดทําขอตกลงการแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศกําลังพัฒนา ที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีของ CBD ในการประชุม COP
6 เมื่อ ค.ศ. 1999 ไดใหการรับรองแกแนวปฏิบัติที่เรียกกันวา Bonn Guidelines วาดวยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม (Bonn Guidelines on access to
genetic resources and the fair and equitable sharing)36 ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับรัฐภาคีใน
การควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยากร
พันธุกรรมไปใช แมวาการปฏิบัติตาม Bonn Guidelines จะขึ้นอยูกับความสมัครใจของรัฐภาคี แตก็
นับเปนเอกสารฉบับแรกที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และเปนแนว
ปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง Bonn Guidelines จึงมีอิทธิพลตอรัฐภาคีโดยเฉพาะ
ประเทศกํ าลั งพั ฒนาที่จ ะนํ ามาเป นแนวทางสําหรับบัญ ญัติกฎหมายเพื่อควบคุม การเขาถึงและ
ตอรองใหไดผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม การจัดทํารางกฎหมายหรือระเบียบใดๆ
เกี่ยวกับการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนจึงควรพิจารณา
ประเด็นตางๆใน Bonn Guidelines ประกอบดวย หรืออยางนอยก็ควรมีมาตรฐานไมต่ํากวาตามที่
กําหนดใน Bonn Guidelines

35

ระเบียบกรมปาไมวาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม พ.ศ. 2542 นอกจากตองขออนุญาตแลว จะตองมี
เจาหนาที่ของกรมอุทยานหรือหนวยงานที่กรมอุทยานเห็นสมควรเขารวมดําเนินการวิจัยดวย พรอมทั้งถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามสมควรแกกรณี ในกรณีท่ีมีการนําผลงานวิจัยไปจดทะเบียนเพื่อคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อผลิตเปน
อุตสาหกรรมหรือใชในทางการคา ใหถือวาทรัพยสินทางปญญานั้นเปนสมบัติรวมกันกับกรมอุทยานฯ และตองทําความตกลง
เพื่อแบงปนผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นใหแกกรมอุทยานฯดวย
36
Bonn Guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their
utilization ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชารัฐภาคี เมื่อ ค.ศ. 1999
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สาระสําคัญของ Bonn Guidelines สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
(1) กอนเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรม รัฐภาคีหรือเอกชนของรัฐภาคีที่ตองการเขาถึง
ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมจะต อ งทํ า ความตกลงเป น หนั ง สื อ กั บ รั ฐ ภาคี ซึ่ ง เป น เจ า ของ
ทรัพยากรกอน โดยความตกลงจะตองประกอบดวยประเด็นหลักดังตอไปนี้
 การใหความเห็นชอบหลังจากการแจงใหทราบขอมูลลวงหนา (prior informed
consent หรือ PIC) จากรัฐบาลของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดทรัพยากร
พันธุกรรม
 การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น (“traditional knowledge”) ของชุมชน
ทองถิ่นควรไดรับ PIC จากชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของกอน
 กําหนดผลประโยชนที่ผูเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจะมอบใหแกรัฐที่เปนเจาของ
ทรัพยากร ทั้งผลประโยชนที่เปนเงินและไมเปนตัวเงิน รวมทั้งเงื่อนไขที่ผูเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมจะตองปฏิบัติในกรณีที่จะมีการโอนทรัพยากรพันธุกรรมนั้น
ไปใหแกบุคคลที่สามหรือรัฐภาคีอื่น
(2) ทรัพยากรพันธุกรรมภายใต Bonn Guidelines หมายถึงทรัพยากรพันธุกรรมทุก
ประเภท ยกเวนทรัพยากรพันธุกรรมของมนุษย
(3) รัฐภาคีควรสงเสริมการสรางสมรรถนะ (capacity building) ของประเทศที่เปน
แหลงกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อชวยประเทศเหลานี้พัฒนาทักษะในการตอรอง
เพื่อใหไดขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมที่คุมครองผลประโยชนของตนเองได
Bonn Guidelines กลาวถึงการพัฒนาสมรรถนะในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก การ
ประเมินและจัดทําบัญชีทรัพยากรชีวภาพ ทักษะในการเจรจาทําความตกลง ทักษะใน
การรา งกฎหมาย และวิ ธีก ารคุ ม ครองภูมิปญ ญาท องถิ่นที่เกี่ ย วของกับ ทรั พ ยากร
พันธุกรรม
(4) รัฐภาคีควรกําหนดหนวยประสานงานกลาง (national focal point) เพียงแหงเดียว
ซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการขอ PIC และการเจรจา
ขอตกลงแบงปนผลประโยชน
(5) รัฐที่เปนแหลงกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรมควรมีมาตรการเพื่อคุมครองชุมชนทองถิ่น
ใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมตอไปได แมวาจะมีการนําทรัพยากร
นั้นไปพัฒนาเพื่อใชประโยชนในทางการคาแลวก็ตาม
(6) รั ฐ หรื อ เอกชนที่ นํ า เอาทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมไปใช จ ะต อ งใช ท รั พ ยากรนั้ น เพื่ อ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรในครั้งแรกเทานั้น และ
หากจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคเพิ่มเติมอยางอื่น จะตองเจรจาทําขอตกลงใหมหรือ
ขอตกลงเพิ่มเติมกับรัฐที่เปนเจาของทรัพยากร
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(7) รัฐภาคีที่นําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชควรเปดเผยแหลงกําเนิดของทรัพยากรนั้ น
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของในคําขอรับสิทธิบัตร และคําขออื่นๆที่มีลักษณะ
เดียวกัน
(8) รัฐที่นําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชควรจัดใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
(“fair and equitable” sharing of benefits) รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศ
ที่เปนเจาของทรัพยากร
(9) รั ฐ ผู เ ป น เจ า ของทรั พ ยากรไม ค วรกํ า หนดเงื่ อ นไขหรื อ ข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ การเข า ถึ ง
ทรัพยากรพันธุกรรม (imposition of arbitrary restrictions) จนเกินสมควร
จะเห็นไดวา Bonn Guidelines ชวยกําหนดประเด็นและแนวทางซึ่งทั้งรัฐผูเปนเจาของ
ทรัพยากรพันธุกรรมและรัฐที่ตองการเขาถึงทรัพยากรจะตองคํานึงถึงในการเจรจาทําความตกลงวา
ดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน รางกฎหมายในเรื่องดังกลาวที่
ประเทศไทยจะจัดทําขึ้นจึงควรพิจารณา Bonn Guidelines ประกอบดวย
ในการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน (World Summit on Sustainable
Development) ที่กรุง Johannesburg เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ที่ประชุมไดลงมติรับราง
แผนการดําเนินการ (Plan of Implementation) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหนึ่งในขอเสนอของแผน
ดังกลาวก็คือ ใหรัฐภาคีเจรจาเพื่อกําหนดหลักเกณฑระหวางประเทศ (international regime)
สํ า หรั บ คุ ม ครองการแบ ง ป น ผลประโยชน ที่ เ กิ ด จากการใช ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรมอย า งยุ ติ ธ รรม
นอกจากนี้ ยังเรียกรองใหรัฐภาคีปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวใน Bonn Guidelines ใหกวางขวาง
มากขึ้น โดยการนําเอาประเด็นตางๆใน Bonn Guidelines ไปบัญญัติเปนกฎหมายภายใน ทั้งนี้ ไดมี
การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (Ad Hoc Open-ended
Working Group on Access and Benefit-sharing หรือเรียกสั้นๆวา Working Group on ABS) เพื่อ
จัดทําขอเสนอที่จะใชเปนกรอบในการเจรจาหลักเกณฑระหวางประเทศในเรื่องนี้ และเสนอตอ
สมัชชารัฐภาคีครั้งที่ 7 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุมที่ประเทศมาเลเซียครั้งนั้น ที่ประชุมรัฐภาคีไดมอบหมายใหคณะทํางานชุดนี้
ไปดําเนินงานและเจรจาหลักเกณฑระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ CBD ทั้งนี้ไดกําหนดกรอบ (terms of reference)
สําหรับการเจรจา โดยหลักแลวใหครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดทําหลักเกณฑ มาตรการ
เพื่อใหเกิดการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมแกประเทศผูเปนเจาของทรัพยากร มาตรการ
เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลัก PIC การคุมครองผลประโยชนของชุมชนทองถิ่น ความรวมมือดานการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการคนควาวิจัยเพื่อการใชประโยชนในทาง
การคาอยางยุติธรรม เปนตน ทั้งนี้ ผลของการเจรจาอาจเปนเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับ (instrument and/or
instruments) ซึ่งมีผลหรือไมมีผลบังคับตามกฎหมาย (legally binding or non-legally binding) ก็ได คณะทํางาน ABS
ไดประชุมมาแลว 4 ครั้ง ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 14-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 และครั้งที่ 4
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ที่กรุง Granada ประเทศเสปนระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 จึงเปนเรื่องที่
ประเทศไทยจะตองติดตามความคืบหนาตอไป หากผลของการเจรจาปรากฎเปนเอกสารที่มีผล
บังคับตามกฎหมาย เชน พิธีสาร ก็นาจะเปนอีกกาวหนึ่งในการคุมครองผลประโยชนของประเทศ
กําลังพัฒนาที่เปนเจาของทรัพยากร และสามารถนํามาปรับใชในการออกกฎหมายเพื่อกําหนด
หลั กเกณฑ ก ลางในการควบคุ ม การเข า ถึง ทรั พ ยากรชี ว ภาพและการจัด ทํา ขอ ตกลงการแบงป น
ผลประโยชนของไทย
2.4.5. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
เมื่ อ เที ย บกับ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ ในเอเชี ย เช น มาเลเซี ย อิ น เดี ย จีน ฟ ลิ ปป น ส
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆในแถบอเมริกาใต และแอฟริกาฯลฯประเทศไทยเขาเปนภาคีของ CBD
ชามาก กลาวคือ รออยูถึง 11 ป ในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาเปนภาคีตั้งแตเมื่อ พ.ศ. 2536-2537
ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ไทยสูญเสียโอกาสในการขอความสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
เพื่อพัฒนาความพรอม (capacity-building) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมบุคลากรและระบบ
สถาบันเพื่อรองรับการตอรองในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ทั้งๆที่ GEF มีนโยบายและแนวทางให
การสนับสนุนดานนี้อยางเต็มที่ในระยะแรกของการบังคับใช CBD และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆตาง
ก็ไดรับประโยชนจากจุดนี้ไปเปนสวนใหญแลว
อยางไรก็ดี การที่ประเทศไทยตัดสินใจใหสัตยาบันแก CBD ในที่สุดถือวาเปนนโยบายที่
ถูกตอง การเปนภาคีทําใหไทยไดรับความคุมครองตามหลัก PIC ซึ่งหมายความวาการที่รัฐภาคีอื่น
จะเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมของไทยจะตองไดรับความเห็นชอบโดยแจงขอมูลใหไทยทราบกอน
หากมีการละเมิดสิทธินี้ ก็จะสามารถเรียกรองใหรัฐคูกรณีตองปฏิบัติตามหนาที่ในอนุสัญญา รวมทั้ง
ใชกระบวนการระงับขอพิพาทตามอนุสัญญาหากจําเปน การเปนภาคี CBD ยังทําใหประเทศไทย
สามารถเขารวมตอรองเจรจาและลงคะแนนเสียงในประเด็นตางๆที่มีการหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุม
ของรัฐภาคีไดอยางเต็มที่ โดยไมตองอยูในฐานะผูสังเกตการณดังแตกอน
ปญหาของไทยจึงอยูที่การกําหนดกระบวนการภายในประเทศเพื่อคุมครองผลประโยชนของ
ตนเองและเพื่อใหตนเองสามารถไดรับประโยชนจาก CBD ใหมากที่สุด เพราะแมอนุสัญญาจะ
กําหนดใหการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมตองขึ้นอยู
ขอตกลงระหวางรัฐที่เปนเจาของทรัพยากรและรัฐอื่นหรือเอกชนของรัฐอื่นที่ตองการเขาถึงทรัพยากร
แตอํานาจการตอรองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเรามีองคความรูมากเพียงพอเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
และศักยภาพในเชิงพาณิชยของทรัพยากรเหลานั้น
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จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวาประเด็นหลักที่รัฐบาลจะตองใหความสนใจก็คือ
1. ใหการสนับสนุนแกการศึกษาวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพอยางตอเนื่องและอยางพอเพียง
เพื่ อ ให ป ระเทศไทยมี อ งค ค วามรู ที่ เ ข ม แข็ ง เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพของตนเอง
2. กําหนดมาตรการเพื่อใหมั่นใจไดวา รัฐภาคีอื่นโดยเฉพาะรัฐที่พัฒนาแลวปฏิบัติตาม CBD
อยางเครงครัด กลาวคือ การนําทรัพยากรชีวภาพของไทยออกไปใชประโยชนโดยรัฐอื่น
จะตองไดรับความเห็นชอบ หรือ PIC กอน อยางไรก็ดี มาตรการที่ควบคุมการเขาถึง
ทรัพยากรตามขอนี้ไมควรเปนระเบียบที่กําหนดเงื่อนไขเขมงวดเกินไป เพราะนอกจากจะขัด
กับหลักการของ CBD แลว การกําหนดเงื่อนไขที่ไมเอื้ออํานวยตอการเขาถึงอาจทําใหรัฐที่
ตองการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมไมสนใจที่จะปฏิบัติตามกติกาของ CBD และนําเอา
ทรัพยากรชีวภาพไปใชโดยไมขอความเห็นชอบ กอน
3. กําหนดมาตรการเพื่อใหประเทศไทยไดรับการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมจากการ
นําเอาทรัพยากรชีวภาพของเราไปใช ผลประโยชนในขอนี้อาจเปนทั้งที่อยูในรูปตัวเงิน หรือ
ผลตอบแทนอยา งอื่น เช น การถ า ยทอดเทคโนโลยี และการมี สิท ธิรว มในทรัพยสิน ทาง
ปญญา เปนตน การเจรจาผลประโยชนยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการตอรองซึ่งประเทศ
กําลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยยังมีคอนขางจํากัด จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในดานนี้
4. ศึกษาประสบการณจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆที่มีกฎหมายและระเบียบควบคุมการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชน เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศ เชน คอสตาริกา และประเทศอื่นๆในแถบอเมริกาใต ไดมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มา
นานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากมี CBD หลายๆประเทศไดพัฒนากฎหมายที่กําหนด
เงื่อนไขในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน บางประเทศก็ประสบ
ป ญ หาจากการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายในเรื่ อ งนี้ เช น ฟ ลิ ป ป น ส การเรี ย นรู จ ากป ญ หาและ
ประสบการณของประเทศอื่นๆจะทําใหการจัดทําระเบียบวาดวยการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ
ของไทยเปนไปโดยรอบคอบมากขึ้น
5. กฎหมายหรือระเบียบที่จะจัดทําขึ้น ควรมีขอบเขตครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพทั้งหมดทั้งที่
เปนพืชและสัตว ในปจจุบัน พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมมากที่สุด แตกฎหมายนี้ก็ครอบคลุม
เฉพาะพืช สวนขยายของพืช เห็ด และสาหรายเทานั้น แตไมรวมถึงจุลชีพและสัตว นอกจาก
ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมที่ เ ป น พื ช และสั ต ว แ ล ว กฎหมายที่ จ ะจั ด ทํ า ขึ้ น ควรครอบคลุ ม ถึ ง
สารชีวภาพหรือสารพันธุกรรมที่สกัดจากพืชและสัตวดวย ซึ่งมีความสําคัญไมนอยกวาตัว
ทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเปนวัตถุดิบโดยตรง
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6. ในการร า งกฎหมายและระเบี ย บว า ด ว ยการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพและการแบ ง ป น
ผลประโยชนควรพิจารณาประเด็นและแนวทางตางๆตามที่กําหนดไวใน Bonn Guidelines
ประกอบดวย
7. ในการเจรจาเพื่ อ สร า งหลั ก เกณฑ ร ะหว า งประเทศสํ า หรั บ ควบคุ ม การเข า ถึ ง ทรั พ ยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน ประเทศไทยควรจะรวมกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
ผลักดันใหมีความตกลงในรูปของพิธีสาร ซึ่งจะมีผลผูกพันตามกฎหมายใหประเทศที่ตองการ
เขาถึงทรัพยากรตองปฏิบัติ
8. พิธีสารหรือความตกลงอื่นๆที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในขอ (7) ควรมีกลไกหรือมาตรการ
ที่ทําใหหลัก PIC มีผลบังคับใชอยางแทจริง เชน กําหนดใหรัฐภาคีหรือเอกชนของรัฐภาคีที่
เขาถึงทรัพยากรชีวภาพแสดงหลักฐานวา ไดรับ PIC จากรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของทรัพยากร
นั้นแลวในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นๆที่เกิดจากการนํา
ทรัพยากรนั้นไปใช เปนตน
2.5. พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on
Biosafety to the Convention on Biological Diversity) ค.ศ. 2000
พิธีสารคารตาเฮนาเปนความตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นภายใต Article 19.3 และ
Article19.4 ของ CBD ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทําพิธีสารที่กําหนดกระบวนการสําหรับการ
เคลื่อนยาย การจัดการ และการใชสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อใหเปนไปอยาง
ปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการดังกลาวตองประกอบดวยการตกลงลวงหนา (advance
informed agreement) ระหวางประเทศที่สงออก และประเทศผูนําเขา LMOs นอกจากนี้ รัฐภาคีตอง
ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชและมาตรการความปลอดภัยในการจัดการ LMOs นั้นตามที่ใชบังคับอยูใน
ประเทศของตน รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ (adverse impact) ที่อาจเกิดขึ้นจาก LMOs นั้น
พิธีสารคารตาเฮนาจึงมีวัตถุประสงคที่จะคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษยจาก
LMOs ซึ่งเปนผลผลิตจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
การเจรจาจัดทําพิธีสารฉบับนี้เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1996 และสําเร็จลงเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.
2000 ที่กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มีการเปดใหลงนามตั้งแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000
จนถึง 4 มิถุนายน ค.ศ. 2001 พิธีสารคารตาเฮนาเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.
2546 หลังจากมีรัฐเขาเปนภาคีครบ 50 รัฐ ผานพนไปแลว 90 วัน37 นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2549 มีประเทศใหสัตยาบันหรือทําภาคยานุวัติเพื่อเขาเปนภาคีแลวรวมทั้งสิ้น 132 รัฐ ประเทศ
ไทยทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีของพิธีสารนี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และพิธีสารนี้เริ่ม
มีผลบังคับใชกับประเทศไทยในวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
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2.5.1. สาระสําคัญของพิธีสารคารตาเฮนา หรือ Biosafety Protocol
หลักการที่เปนหัวใจสําคัญของพิธีสารคารตาเฮนาก็คือ กระบวนการทําความตกลงลวงหนา
หรือ Advanced Informed Agreement (AIA) กอนที่จะมีการสงออกและนําเขา LMOs ในการ
เคลื่อนยาย LMOs ประเทศผูสงออกและผูนําเขา LMOs ตองปฏิบัติตามกระบวนการดังตอไปนี้
1. รัฐผูสงออกตองแจงเปนหนังสือแกหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐผูนําเขากอนที่จะสง LMO ชนิด
ใดชนิดหนึ่งเขาไปยังรัฐผูนําเขา (intentional transboundary movement of a living
modified organism) การแจงเปนหนังสือจะตองประกอบดวยสาระสําคัญตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวกที่ 1 (Annex I) ของพิธีสารเปนอยางนอย ซึ่งมีทั้งสิ้น 15 รายการ เชน ชื่อและที่
อยูซึ่งติดตอไดของผูสงออกและผูนําเขา ชื่อและชนิดของ LMO รวมทั้งระดับความปลอดภัย
ตามที่ถูกจําแนกไวในรัฐผูสงออก วันที่ตั้งใจจะเคลื่อนยาย LMO ขามแดน สถานะการจําแนก
พันธุ (taxonomic status) ชื่อสามัญ จุดที่เก็บรวบรวมหรือได LMO มา วัตถุประสงคของการ
นํา LMO ไปใช ปริมาณที่จะมีการเคลื่อนยาย วิธีการจัดการ เก็บรักษาและขนสงที่เหมาะสม
และรายงานการประเมินความเสี่ยง (risk assessment report) เปนตน
2. รัฐผูนําเขาจะตองตอบรับทราบหนังสือแจงจากรัฐผูสงออกตามขอ (1) ภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือแจง และแจงใหรัฐผูสงออกทราบวาจะใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายภายในของรัฐผูนําเขา หรือจะใหดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวในพิธี
สารตาม Article 10
3. ในกรณีที่จะดําเนินการตามกระบวนการของพิธีสาร (decision procedure) รัฐผูนําเขาตอง
จัดใหมีการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาคผนวกที่
3 (Annex III) ของพิธีสาร โดยอาจใหรัฐผูสงออกเปนผูประเมินความเสี่ยง และใหผูแจงตาม
ขอ (1) (รัฐผูสงออกหรือเอกชนของรัฐผูสงออก) เปนผูออกคาใชจายในการประเมินความ
เสี่ยง
4. ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากรัฐผูสงออก รัฐผูนําเขาจะตองแจงใหรัฐผูสงออก
หรือผูแจง (the notifier) ทราบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 รัฐผูสงออกตองรอการใหความเห็นชอบเปนหนังสือจากรัฐผูนําเขา หรือ
 รัฐผูสงออกสามารถดําเนินการเคลื่อนยาย LMO มายังรัฐผูนําเขาไดโดยไมตองรอการให
ความเห็นชอบเปนหนังสือ
5. ในกรณีที่รัฐผูนําเขาแจงใหทราบวา รัฐผูสงออกจะตองรอการใหความเห็นชอบเปนหนังสือ
กอน รัฐผูนําเขามีเวลา 270 วัน นับจากวันที่ไดรับคําแจงจากรัฐผูสงออกเปนครั้งแรกในการ
ตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรตอไป ทั้งนี้รัฐผูนําเขาตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งภายใน
ระยะเวลาดังกลาวดังนี้คือ

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ใหความเห็นชอบการนําเขา LMO
รวมทั้ง

52

โดยอาจกําหนดเงื่อนไขไดตามความเหมาะสม

 เงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเขา LMO ชนิดเดียวกันนี้ในอนาคต
 หามการนําเขา
 ขอขอมูลเพิ่มเติม
 ขยายกําหนดระยะเวลาในการตัดสินใจออกไป เปนระยะเวลาตามที่กําหนด
6. การขาดขอมูลชัดเจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับผลกระทบของ LMOs ตอการอนุรักษและการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิด แก
สุขภาพอนามัยของมนุษยในรัฐผูนําเขา จะไมมีผลเปนการขัดขวางใหรัฐภาคีนั้นตัดสินใจ
อยางเหมาะสมตามขอ (5) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ พิธีสารนี้ยึดหลักการระวังไวกอน (precautionary principle)38
7. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อกําหนดให LMOs ที่อยูภายใตบังคับของพิธีสารนี้
ได รั บ การจั ด การ บรรจุ หี บ ห อ หรื อ ขนส ง อย า งปลอดภั ย โดยให คํ า นึ ง ถึ ง กฎเกณฑ แ ละ
มาตรฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ การเคลื่อนยาย LMOs ตองมีเอกสารกํากับ โดยตอง
ระบุอยางชัดเจนวาเปนสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม ชื่อชนิดและลักษณะชอง LMOs และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการ เก็บรักษา ขนสงและใช LMOs อยางปลอดภัย หนวยงาน
สําหรับติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม และชื่อที่อยูของผูนําเขาและผูสงออก (Article 18)
8. รัฐภาคีตองจัดใหมีหนวยประสานกลางระดับชาติ (national focal point) เพื่อรับผิดชอบ
ติดตอประสานงานกับสํานักเลขาธิการของพิธีสาร นอกจากนี้ จะตองจัดใหมีหนวยงานผูมี
อํานาจ (competent national authorities) อยางนอย 1 หนวยงาน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสาร รัฐภาคีอาจกําหนดใหหนวยประสานกลางระดับชาติและ
หนวยงานผูมีอํานาจเปนหนวยงานเดียวกันก็ได
9. จั ด ตั้ ง กลไกในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารด า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ โดยจั ด ตั้ ง
ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ClearingHouse หรือ BCH) เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐภาคีในดาน
วิทยาศาสตร ดานเทคนิค สิ่งแวดลอม และกฎหมาย รวมทั้งประสบการณที่เกี่ยวของกับ
LMOs ระบบของ BCH จะทําหนาที่เปนสื่อกลางเชื่อมถึงขอมูลตางๆของรัฐภาคี โดยพิธีสาร
กําหนดใหรัฐภาคีมีหนาที่ตองจัดขอมูลขาวสารที่สามารถเขาถึงไดผาน BCH ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลตามที่กําหนดใน Article 20.3 เชน กฎหมาย ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติที่รัฐภาคีกําหนดในการปฏิบัติตามพิธีสาร รวมทั้งขอมูลที่รัฐภาคีกําหนดวาตองแจงให
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ทราบกอนนําเขา LMOs ตามกระบวนการ AIA ความตกลงที่รัฐภาคีมีกับรัฐอื่นไมวาจะเปน
ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค หรือระดับพหุภาคี บทสรุปของรายงานการประเมินความเสี่ยง
หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ LMOs และผลิตภัณฑที่มีกําเนิดมาจาก LMOs หรือที่ไดมา
จากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ มติหรือขอตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหนําเขา หรือที่เกี่ยวกับการปลอย LMOs ออกสูสิ่งแวดลอม และรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามพิธีสารนี้
10. รัฐ ภาคี จ ะร ว มมื อ กั น พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรและสถาบั น ด า นความปลอดภั ย ทาง
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่จําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่ดอย
พัฒนาที่สุด และรัฐเล็กที่เปนเกาะหรือหมูเกาะ
11. รัฐภาคีจะสงเสริมและเอื้ออํานวยใหเกิดความตื่นตัวสาธารณะ การศึกษา และการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการเคลื่อนยาย จัดการ และใช LMOs อยางปลอดภัย รวมถึงการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ LMOs ที่มีการนําเขาตามพิธีสารนี้ ทั้งนี้จะตองจัดใหมีการปรึกษาหารือกับ
สาธารณชนในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ LMOs
และเปดใหสาธารณชนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการตัดสินใจ
12. รัฐภาคีตองออกมาตรการภายในประเทศเพื่อปองกันและลงโทษการเคลื่อนยาย LMOs ขาม
แดน ซึ่งขัดกับมาตรการที่ตนกําหนดขึ้นในการปฏิบัติตามพิธีสารนี้ และซึ่งใหถือวาเปนการ
เคลื่อนยายขามแดนที่ผิดกฎหมาย (illegal transboundary movement) ในกรณีดังกลาว รัฐ
ภาคีที่ไดรับผลกระทบอาจขอใหรัฐภาคีที่เปนแหลงกําเนิดเปนผูออกคาใชจายและกําจัด
LMOs ที่เคลื่อนยาย โดยการนํากลับประเทศหรือทําลาย LMOs นั้น และใหรัฐภาคีแจงขอมูล
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวให Biosafety Clearing-House ทราบในการประชุมครั้งแรกของรัฐภาคี
ให ที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี กํ า หนดกระบวนการสํ า หรั บ จั ด ทํ า กฎเกณฑ ร ะหว า งประเทศ
(international rules) เพื่อกําหนดในเรื่องความรับผิดและการเยียวยา (liability and
redress) ความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการเคลื่อนยาย LMOs ขามแดนโดย
ผิดกฎหมาย โดยใหพยายามจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 4 ป
13. ใหกลไกความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนาตาม Article 20-21 ของ CBD
เปนกลไกทางการเงินตามพิธีสารนี้ดวย
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2.5.2. LMOs ทีจะตองปฏิบัติตามกระบวนการ AIA ในพิธีสาร
LMOs ตามพิธีสารนี้ หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดๆที่มีสวนประกอบใหมของวัสดุพันธุกรรม ซึ่ง
ไดมาจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (any living organism that possesses a novel combination of
genetic material obtained through the use of modern biotechnology)39 พิธีสารคารตาเฮนาจะใชบงั คับกับ
การเคลื่อนยายขามแดน การนําผาน การจัดการและการใช LMOs ทั้งหมดที่อาจสงผลกระทบตอการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน อยางไรก็ดี กระบวนการทําความ
ตกลงลวงหนา หรือ AIA จะใชบังคับกับเฉพาะกับการเคลื่อนยายขามแดนซึ่ง LMOs ที่มีเจตนาใหเขาสู
สิ่งแวดลอมของรัฐผูนําเขาโดยตรง (intentional introduction into the environment of the Party of import)40
เทานั้น ผลก็คือ การปฏิบัติตามกระบวนการ AIA จะครอบคลุม LMOs เปนสวนนอยเทานั้น ซึ่งปรกติไดแก
เมล็ดพันธุ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตางๆที่สามารถแพรกระจายออกไปในสิ่งแวดลอมไดโดยตรง
LMOs 5 ประเภทดังตอไปนี้ไมตองปฏิบัติตามหลัก AIAไดแก
1. LMOs ที่เปนยารักษาโรคมนุษย (living modified organisms which are pharmaceuticals
for humans) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของความตกลงและความรับผิดชอบองคการระหวาง
ประเทศอื่นอยูแลว ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอสิทธิของรัฐภาคีที่จะกําหนดให LMOs ทุกประเภท
ตองผานการประเมินความเสี่ยงกอนการอนุญาตใหนําเขา (Article 5)
2. LMOs ที่กําลังเคลื่อนยายผานไปยังรัฐอื่น (Article 6.1)
3. LMOs ที่ถูกกําหนดใหนําไปใชภายใตสภาพแวดลอมที่ถูกควบคุมและจํากัด (LMOs destined
for contained use) ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยรัฐที่นําเขา (Article 6.2) อยางไรก็ตาม
การเคลื่อนยาย LMOs ตามขอนี้จะตองมีเอกสารกํากับซึ่งระบุชัดเจนวาเปนสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม วิธีการจัดการ เก็บรักษา ขนสง และใชอยางปลอดภัย หนวยงานสําหรับติดตอ
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม และที่อยูของผูนําเขาและผูสงออก (Article 18.2 (b))
4. LMOs ที่นําไปใชเปนอาหารคน หรืออาหารสัตวโดยตรง (LMOs intended for direct use as
food or feed) หรือเพื่อนําไปใชในการแปรรูป (processing) (Article 7.2) มักเรียก
รวมๆกันวา LMO-FFPs หากรัฐภาคีใดตัดสินใจอนุญาตใหมีการจําหนายสินคาเหลานี้ใน
ประเทศตน จะตองแจงใหรัฐภาคีอื่นๆทราบภายใน 15
วัน โดยแจงผาน Biosafety
Clearing-House (Article 11) อยางไรก็ตาม การขนสงสินคาที่เปน LMOs ตามขอนี้ จะตอง
มีเอกสารกํากับ ซึ่งจะตองระบุใหชัดเจนวา สินคาดังกลาว “อาจมีสวนประกอบ” (“may
contain”) ที่เปน LMOs และมิใช LMOs ซึ่งผูนําเขามีเจตนาใหออกสูสิ่งแวดลอม รวมทั้งแจง
ให ท ราบเกี่ ย วกั บ หน ว ยงานสํ า หรั บ ติ ด ต อ ขอข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได รายละเอี ย ดในเรื่ อ งนี้ ใ ห
กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคีภายใน 2 ปนับแตพิธีสารมีผลบังคับใช (Article 18.2 (a))

39
40

Article 3 (g) Biosafety Protocol
Article 7 Biosafety Protocol
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เงื่อนไขขอนี้เปนประโยชนแกประเทศที่ตองการออกกฎหมายหรือระเบียบเรื่องการติดฉลาก
LMOs อยูแลว แตผูสงออกมองวาการบังคับใหผูสงออกสินคาที่มี LMOs เปนสวนประกอบ
ตองติดฉลากสินคาของตนวา “อาจมี LMOs” เปนภาระมากเกินไปและอาจสงผลกระทบตอ
ราคาสินคาและพฤติกรรมของผูบริโภคได
5. LMOs ซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีไดประกาศวามีความปลอดภัย (Article 7.4)
2.5.3. การดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย
ประเทศไทยเขาเปนภาคีของพิธีสารคารตาเฮนาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รัฐบาล
ปจจุบันมองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาประเทศ จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แห ง ชาติ โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เป น ประธาน และสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) เปนฝายเลขานุการ สวทช. โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (ศช.)
ไดดําเนินการ จัดทํากรอบนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2547-2554 ซึ่งกําหนด
เปาหมายระดับชาติ 6 เปาหมาย คือ มุงสรางธุรกิจชีวภาพสมัยใหม ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหไทย
เปนครัวของโลก ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหประเทศไทยเปนสังคมที่มีสุขภาพดีและเปนศูนยกลาง
สุขภาพแหงเอเชีย ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม และเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน
ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบการสรางกําลังคนดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานในดานตางๆดังกลาวนี้
ทั้งหมด 6 ชุด
ในดานการใช LMOs หรือที่เรียกกันในประเทศไทยวา GMOs คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพไดแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนานโยบายพันธุวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีกรอบเวลาในการดําเนินงาน 8 ป (พ.ศ.
2547-2554) เชนเดียวกันกับกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ มีขอบเขตการพิจารณา
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่ใชในพืช สัตว จุลินทรีย ซึ่งครอบคลุมทั้งดานเกษตร สิ่งแวดลอม อาหาร
ยา และอุตสาหกรรม แตไมรวมเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในมนุษย
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง ในปจจุบัน
การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพจึงตองอาศัยมาตรการตามกฎหมายที่มีอยู อันไดแก
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พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) อาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกระทรวงฉบับตางๆ คือ
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหลงที่
กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวนและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2537) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค “เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ใชเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการตัดตอสารพันธุกรรม” ประกาศกระทรวงฉบับ
นี้กําหนดใหพืชที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม จํานวน 40 รายการจากทุกแหลง ยกเวน “อาหาร
สําเร็จรูป” เปนสิ่งตองหามนําเขา
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543 เพิ่มเติม
ขอยกเวนสําหรับขาวโพดและถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว หรืออาหารสําหรับ
มนุษย หรือเพื่อใชในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการยืนยันวามีความปลอดภัย
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหพืชที่
ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมอีกจํานวน 49 รายการ จากทุกแหลงยกเวนอาหารสําเร็จรูป เปนสิ่ง
ตองหามนําเขา ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาเพื่อการทดลองวิจัย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฎิบัติสําหรับขออนุญาตนําเขาหรื
อนําผานซึ่งสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2537(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 วันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฎิบัติ
สําหรับขออนุญาตนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2537(ฉบับที่
3) พ.ศ.2544 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหมีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ
3 ขั้นตอน คือ (1) ในสภาพหองปฏิบัติการหรือโรงเรือนที่ปดมิดชิดอยางนอย 1 ฤดูกาลเพาะปลูก
(2) ในสภาพแปลงทดสอบขนาดเล็กที่ควบคุมสภาพอยางนอย 1 ฤดูกาลเพาะปลูก และ (3) ใน
สภาพไรแปลงใหญ
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 บัญญัติใหพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ขอรับ
ความคุ ม ครองเป น พั น ธุ พื ช ใหม ต อ งผ า นการประเมิ น ความปลอดภั ย ต อ สิ่ ง แวดล อ มตาม
พระราชบัญญัติกักพืช ดังมาตรการที่กลาวมาขางตนเสียกอน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เรื่อง
การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการตัดแตงพันธุกรรม ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.
2545 กําหนดใหถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพดตาม
รายชื่อในบัญชีแนบทายประกาศที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification)
หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เปนอาหารที่ตองมีฉลาก หากผลิตภัณฑดังกลาวมี
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สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) หรือโปรตีนที่เปนผลมาจากการดัดแปรพันธุกรรมตั้งแตรอยละ 5 ของแต
ละสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแตละสวนประกอบดังกลาวมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของ
น้ําหนักผลิตภัณฑ โดยใหประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
2.5.4. การควบคุมการศึกษาวิจัย GMOsในประเทศไทย
แมวาประเทศไทยจะมีนโยบายสงเสริมการคนควาวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ แตมาตรการ
ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการศึกษาวิจัย GMOs ยังเปนเพียงแนวทางปฏิบัติที่ไมมีผล
บังคับตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการความปลอดภัยในการทํางานดานพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยไวดังนี้
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการทดลองทางพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ “ระดับหองปฏิบัติการ” ใชสําหรับการทดลองในหองปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการสรางและหรือขยายจํานวนไวรอยด เซลลไวรัส หรือสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่เกิด
จากกระบวนการการดัดแปลงพันธุกรรม
- แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการทดลองทางพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ “ภาคสนาม”ใชสําหรับพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด
ในป พ.ศ. 2536 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลาง
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (National Biosafety Committee หรือ NBC) มีหนาที่ควบคุมดูแล
งานวิ จั ย และพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ต อ มาได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการภายใต
คณะกรรมการกลางนี้อีก 4 ชุด คือ
-

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหาร
คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพดานพืช
คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพดานจุลินทรีย
คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพดานสังคมเศรษฐกิจ

คณะกรรมกลางดานความปลอดภัย ทางชี วภาพไดผ ลั กดันใหห นวยงานวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยตางๆ และภาคเอกชนที่มีการวิจัยเกี่ยวกับ GMOs ตั้งคณะกรรมการดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในแตละสถาบัน โดยมีคณะกรรมการกลางเปนผูใหคํา ปรึกษาทางเทคนิค
ณ เวลาปจจุบัน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันแลวรวม 25 แหงทั่วประเทศ
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2.5.5. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินนโยบายพันธุวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยชีวภาพแบบ “ใหสังคมมีทางเลือก” โดยใหประเทศไทยมีโอกาสเลือกใช GMOs ที่ผานการ
ประเมินความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมแลว และใหนํามาใชประโยชนอยางระมัดระวัง
ควบคูไปกับการผลิตแบบดั้งเดิม พรอมกับใหสรางความสามารถดานวิทยาการจีโนม ซึ่งครอบคลุม
เรื่องการปรับปรุงพันธุสัตว จุลินทรีย การตรวจสอบและการทดสอบความปลอดภัยของ GMOs ให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพดําเนินการรางพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 ป ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในดานตางๆดําเนินงานในสวนที่
ตนรับผิดชอบไปกอน เชน กระทรวงสาธารณสุข ดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร และยา
กระทรวงเกษตรและสหกรณดูแลการบริหารจัดการพืชเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดูแลดานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จึงอาจสรุปไดวา ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพซึ่ง
รวมถึงการคนควาวิจัยดาน GMOs แตยังอยูในระหวางการจัดทํากฎหมายดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และในอนาคต หลังจากที่มีกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยแลว ก็อาจพิจารณาใหมีการ
ทดลองเกี่ยวกับ GMOs ในภาคสนามและในระดับไรนา รวมทั้งนํา GMOs มาใชประโยชนในทาง
การคาตอไป
เมื่อพิจารณาสาระและวัตถุประสงคของพิธีสารคารตาเฮนาแลว จะเห็นไดวาเปนความสําเร็จ
กาวหนึ่งในการควบคุมการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม โดยยึดหลัก AIA ซึ่ง
กอใหเกิดพันธกรณีใหประเทศพัฒนาแลวซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพตองใชความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการเคลื่อนยาย LMOs ขามแดน ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา
รวมทั้งไทย กระบวนการ AIA และขอกําหนดตางๆของพิธีสารที่เกี่ยวกับการจัดการ การเก็บรักษา
การขนสงและการใช LMOs อยางปลอดภัย รวมทั้งมาตรการที่กําหนดใหติดฉลาก LMOs ที่
เคลื่ อ นย า ยข า มแดนมี ค วามสอดคล อ งกั บ นโยบายของไทย และจะช ว ยส ง เสริ ม งานด า นความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของไทย ประเทศไทยจึ ง ควรเร ง ออกกฎหมายหรื อ ระเบี ย บว า ด ว ยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่มีผลบังคับใชตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดระเบียบสําหรับการวิจัย GMOs ใน
ประเทศไทยตอไปดวย
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สนธิ สั ญญาระหว างประเทศว าด วยทรั พยากรพั นธุ กรรมพื ชเพื่ ออาหารและการเกษตร
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) ค.ศ. 2001

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร หรือ
ITPGR เปนความตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นภายใตองคการอาหารและการเกษตรแหงองคการ
สหประชาชาติ หรือ FAO โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนสายพันธุและพันธุกรรมพืชสําหรับการพัฒนาดานอาหารและการเกษตร ซึ่งถือวาเปนสิ่ง
สําคัญตอการผลิตอาหารใหเพียงพอตอประชากรโลกที่กําลังเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในอนาคต การ
จัดทําสนธิสัญญาใชเวลาถึง 7 ป และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 สนธิสัญญานี้เปด
ใหลงนามจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 สนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน ค.ศ. 2004 หลังจากครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 40 รัฐ นับจนถึงวันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2549 สนธิสัญญานี้มีรัฐภาคีรวมทั้งสิ้น 95 รัฐ ประเทศไทยลงนามในสนธิสัญญา
นี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 แตยังมิไดใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา
2.6.1. วัตถุประสงคของ ITPGR
ITPGR มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตร และเพื่อใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืนและเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยสอดคลองกับอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Article 1)
2.6.2. สาระสําคัญของ ITPGR
ITPGR พัฒนามาจาก International Undertaking on Plant Genetic Resources ซึ่งจัดทําขึ้นโดย FAO
มาตั้งแต ค.ศ. 1983 โดยตั้งอยูบนหลักการที่วา การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอความมั่นคงทางอาหารสําหรับประชากรโลกทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทรัพยากรพันธุกรรมพืชคือวัตถุดิบที่เกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุพืชใชในการปรับปรุง
คุณภาพและผลผลิตของพืช ไมมีประเทศใดในโลกที่สามารถพัฒนาพันธุพืชของตนเองโดยไมตองอาศัยสาย
พันธุหรือพันธุกรรมพืชตางถิ่น ยกตัวอยางเชน ขาวโพดพันธุสุวรรณ 1 ของไทยเกิดจากความพยายามของ
นักปรับปรุงพันธุเปนเวลากวา 10 ป มีฐานพันธุกรรม 36 สายพันธุจากทั่วโลก สายพันธุตานทานโรครา
น้ําค างได มาจากประเทศฟ ลิ ปป นส ป จจุ บั นก็ ยั งเป นฐานพั นธุ กรรมให ข าวโพดอี กหลายสิ บพั นธุ ใน
ประเทศไทย41 อนาคตของการพัฒนาพันธุพืชเพื่ออาหารและการเกษตรจึงขึ้นอยูกับความรวมมือระหวาง
ประเทศที่เปดใหมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมพืชซึ่งดําเนินมาชานานแลวตั้งแตอดีต

41

การบรรยายของรองศาสตราจารย ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห เรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร” ในการสัมมนาเรื่อง กาวใหทันโลกกับเรื่องใกลตัว ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 3 กันยายน 2547
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ระบบพหุภาคีเพื่อการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (The Multilateral System of
Access and Benefit-Sharing) ถือวาเปนหัวใจสําคัญของ ITPGR มีสาระสําคัญดังนี้
1. รัฐภาคียอมรับวา รัฐมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตรของตนเอง และอํานาจในการอนุญาตใหเขาถึงทรัพยากรเหลานี้ขึ้นอยู
กับรัฐบาลแหงชาติและกฎหมายภายในของแตละรัฐ (Article 10.1)
2. ในการใชสิทธิอธิปไตยตามขอ (1) รัฐภาคีตกลงที่จะจัดตั้งระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และโปรงใส เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และการเกษตร และเพื่อแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรเหลานี้อยางยุติธรรม
(Article 10.2)
3. ระบบพหุภาคีที่จัดตั้งขึ้นจะครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรตาม
บัญชีในภาคผนวกที่ 1 (Annex 1) ซึ่งอยูภายใตการจัดการและการควบคุมของรัฐภาคีและที่
เปนสมบัติสาธารณะ (public domain) จึงไมรวมทรัพยากรพันธุกรรมที่เปนของเอกชน หรือ
อยูภายใตการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา พืชในภาคผนวกที่ 1 ครอบคลุมพืช
เกษตร 64 รายการ ประกอบดวยพืชอาหาร 35 รายการ (genus) และพืชอาหารสัตว 29
รายการ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวโพด ขาวโอต ขางฟาง ทานตะวัน สาเก มันเทศ
มันฝรั่ง มันสําปะหลัง กลอย มันเสา ถั่ว beans peas cowpeas Faba bean ถั่วแระ ถัว่ หัวชาง
ถั่วแขก มะเขือยาว มะเขือมวง มะเขือเทศ มะพราว กระหล่ํา สม แครอท สตรอเบอรรี่ และ
แอปเปล เปนตน
4. รัฐภาคีตกลงที่จะดําเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพื่อสงเสริมใหบุคคลหรือนิติบุคคลใน
เขตอํานาจรัฐของตนซึ่งครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในภาคผนวกที่ 1 นําทรัพยากร
นั้นมาเขารวมในระบบการเขาถึงแบบพหุภาคี นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปนับตั้งแต
สนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับใช องคกรบริหาร (Governing Body) ซึ่งประกอบดวยรัฐภาคี
ทั้งหมดของสนธิสัญญา42จะประเมินความกาวหนาในเรื่องนี้ และจะตัดสินใจวาสมควรจะ
เอื้ออํานวยใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยังมิไดนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่อยูในครอบครองของ
ตนมาเขารวมในระบบพหุภาคีสามารถเขาถึงพืชในระบบพหุภาคีตอไปหรือไม หรืออาจ
ดําเนินมาตรการอื่นๆตามที่เห็นวาเหมาะสม
5. ระบบพหุภาคีใหครอบคลุมถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรที่อยูใน
ความดูแลนอกถิ่นที่อยู (ex-situ collections) ของศูนยวิจัยนานาชาติเพื่อการเกษตร
ทั้งหลาย (International Research Centres) ที่อยูในสังกัดกลุมองคกรการวิจัยทาง
การเกษตรนานาประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research
หรือ CGIAR)

42

Article 19 ITPGR
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เงื่อนไขในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่อยูในระบบพหุภาคีและการแบงปน
ผลประโยชน(Article 12)
1. การเขาถึงจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการใชหรืออนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืชใน
การวิจัย เพาะพันธุ ดานอาหารและการเกษตรเทานั้น โดยไมรวมการใชทางเคมี การผลิตยา
และหรื อ ทางอุ ต สาหกรรมอื่ นๆที่ไม เกี่ย วของกับ อาหาร การเขา ถึงจะเปนไปโดยสะดวก
รวดเร็ว โดยไมคิดคาใชจาย ในกรณีที่มีคาธรรมเนียม จะตองไมสูงเกินกวาคาใชจายต่ําสุดที่
เกิดขึ้น
2. การเขาถึงจะรวมถึงขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวพืช
3. ผูรับทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปใชประโยชนจะตองไมอางสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือ
สิทธิอื่นๆที่จะมีผลเปนการจํากัดการเขาถึงทรัพยากร หรือสวนพันธุกรรม หรือองคประกอบ
ของพืชนั้นในสภาพเดียวกันกับที่ไดรับไปจากระบบพหุภาคี การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
พืชที่ไดรับความคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในทรัพยสินประเภทอื่นๆ
จะตองสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรที่พบในถิ่นที่อยูธรรมชาติ (in
situ conditions) ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐที่เกี่ยวของ หากไมมีกฎหมายในเรื่อง
ดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐานที่จะกําหนดโดย the Governing Body
5. การเขาถึงจะตองเปนไปตามความตกลงการถายโอนพันธุกรรมที่เปนมาตรฐาน (standard
material transfer agreement หรือ MTA) ซึ่งจะกําหนดโดย the Governing Body และ
จะตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการนําทรัพยากรพันธุกรรมนั้นไปใช ขอหามมิให
นําทรัพยากรนั้นไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตามที่กลาวมาในขอ (1) และ (3) และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชน ในกรณีที่ผูเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชจะนํา
ทรัพยากรนั้นไปใชเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองมีขอกําหนดใน MTA ดวยวาจะมีการ
แบ ง ป น ผลประโยชน อ ย า งยุ ติ ธ รรม เงื่ อ นไขเหล า นี้ ใ ช บั ง คั บ กั บ การถ า ยโอนทรั พ ยากร
พันธุกรรมพืชนั้นตอไปยังบุคคลหรือองคกรอื่น รวมทั้ง MTA ฉบับตอๆไปดวย
6. รัฐภาคีตองเปดใหมีสิทธิเรียกรองในกรณีที่เกิดขอพิพาทตามสัญญาที่เกิดจากการทํา MTA
ภายในระบบกฎหมายของตนเองได
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การแบงปนผลประโยชนในระบบพหุภาคี (Article 13)
1. รัฐภาคีตกลงวาผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชในระบบพหุภาคี ซึ่ง
รวมถึงการใชประโยชนในทางการคา จะถูกแบงปนอยางยุติธรรมโดยผานกลไก 4 ทาง ไดแก
- การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืช เชน การจําแนกประเภทและการ
จัดทําบัญชี เทคโนโลยี ผลการวิจัย การประเมินและการใช เปนตน
- การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ การ
กําหนดคุณลักษณะ การประเมินและการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตรที่อยูในระบบพหุภาคี รวมถึงการเปดใหเขาถึงวัสดุพันธุกรรม พันธุพืชที่
ปรับปรุงแลว หรือวัสดุพันธุกรรมที่พัฒนามาจากทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่ไดมาจาก
ระบบพหุภาคี เปนตน เทคโนโลยีที่ถายทอดหมายความรวมถึงเทคโนโลยีที่ไดรับการ
คุมครองภายใตระบบสิทธิในทรัพยสินทางปญญา แตการเขาถึงจะตองอยูภายใตเงื่อนไข
ที่ใหความคุมครองแกสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางพอเพียง
- การสรางสมรรถนะ (capacity-building) ใหแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่
เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน ในดานการจัดโครงการศึกษาและฝกอบรมดานการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร การ
พัฒนาและเสริมสรางเครื่องมือและอุปกรณ (facilities) สําหรับการอนุรักษและใช
ประโยชน จ ากทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช เพื่ อ อาหารและการเกษตรอย า งยั่ ง ยื น และ
ค น คว า วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง ควรกระทํ า ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและประเทศที่
เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน
- การแบงปนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือผลประโยชนในทางการคาอื่นๆ โดยกําหนด
ไวใน MTA วาผูที่รับ (recipient) ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรใน
ระบบพหุภาคีไปใชประโยชนในทางการคาจะตองจายเงินผลประโยชนอยางเปนธรรม
เขากองทุน Trust Account (Article 19.3 (f)) ภายใตสนธิสัญญา ยกเวนในกรณีที่ผูใช
ประโยชนยอมใหรัฐหรือบุคคลอื่นเขาถึงผลผลิตของตนไดโดยไมมีขอจํากัดเพื่อการวิจัย
หรือการปรับปรุงพันธุที่เปนการตอยอด
2. รัฐภาคีตกลงวาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตรในระบบพหุภาคีจะกลับคืนสูเกษตรกรของทุกประเทศไมวาโดยตรงหรือโดยออม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรในประเทศกํา ลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งถือวามีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตรอยางยั่งยืน
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การคุมครองสิทธิเกษตรกร (Farmers’ Rights) (Article 9)
ITPGR ยอมรับบทบาทสําคัญของชุมชนทองถิ่นและเกษตรกรซึ่งไดรวมอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่เปนฐานการผลิตอาหารและเกษตรกรรมในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ลางแหล ง กํ า เนิ ด และความหลากหลายของพั น ธุ พื ช อย า งไรก็ ดี
สนธิสัญญานี้กําหนดใหความรับผิดชอบในการคุมครองสิทธิเกษตรกรตกแกรัฐบาลแหงชาติของรัฐ
ภาคี ซึ่ง ควรออกกฎหมายหรื อ ดํ า เนินมาตรการคุม ครองและสงเสริ มสิ ท ธิเ กษตรกรตามความ
เหมาะสม กฎหมายและมาตรการที่ออกมาใชควรมีบทบัญญัติคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร สิทธิของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นในการมี
สวนรวมแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
และสิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรอยางยั่งยืน ITPGR จะไมมีผลเปนการจํากัดสิทธิของ
เกษตรกรที่จะเก็บรักษา ใช แลกเปลี่ยน หรือขายเมล็ด หรือสวนขยายพันธุ ที่ตนเก็บรักษาไดจาก
การเพาะปลูก
2.6.3. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
ประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคี ITPGR และประเด็นเรื่องไทยสมควรเขาเปนภาคีหรือไม
กําลังเปนเรื่องที่ถกเถียงกัน โดยมีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย จึงสมควรที่จะตองพิจารณาผลดี
ผลเสียจากการเขาเปนภาคีกอนการตัดสินใจ
ขอสนับสนุนการเขาเปนภาคี
1. ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยมากเกี่ยวกับพันธุพืชที่เปนอาหาร ซึ่งอยูในรายการ
ตามภาคผนวกที่ 1 ของสนธิสัญญา การเขาเปนภาคีจะทําใหไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชของรัฐอื่นๆที่อยูในระบบพหุ
ภาคีไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรตามสนธิสัญญานี้ รวมความถึง
พันธุพืชที่อยูในธนาคารพันธุในภูมิภาคตางๆทั่วโลกซึ่งมีอยูนับลานสายพันธุ ดังไดกลาวมาแลว
ขางตนวา ไมมีประเทศใดในโลกที่จะสามารถพัฒนาพันธุพืชอาหารและการเกษตรโดยพึ่งพาพันธุ
พืชทองถิ่นแตเพียงอยางเดียว ยกตัวอยางเชน ขาวสาลีพันธุ VEERY ที่ปรับปรุงพันธุโดยศูนยวิจัย
ขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ เปนผลผลิตของการจับคูสายพันธุ 3,170 คู มีพันธุอยู 56 สาย
พันธุพอแม มาจาก 26 ประเทศ43 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนสายพันธุสําหรับ

43

การบรรยายของรองศาสตราจารย ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห เรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร” ในการสัมมนาเรื่อง กาวใหทันโลกกับเรื่องใกลตัว ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 3 กันยายน 2547
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การวิจัยดานอาหารจึงมีความสําคัญมากตอการรองรับประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก
ในอนาคต ระบบพหุภาคีของ ITPGR จึงมีความสะดวกมากกวาระบบการเจรจาเพื่อเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมแบบทวิภาคีภายใต CBD
2. ITPGR กําหนดใหมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชภายใต
สนธิสัญญาอยางยุติธรรม ซึ่งผลประโยชนที่ไดอาจเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูล การ
สรางสมรรถนะและการถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งผลประโยชนที่
เปนตัวเงิน ซึ่งจะตองจายเขากองทุน Trust Account ภายใตสนธิสัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้จะตอง
กลับคืนมาทําประโยชนใหแกเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา และในกรณีที่เปนการนํา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปใชประโยชนในทางการคา จะตองมีขอกําหนดเรื่องการแบงปน
ผลประโยชนกําหนดไวชัดเจนใน MTA โดยหลักการแลว ประเทศไทยจึงนาจะไดประโยชน
จากขอกําหนดเรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมภายใตสนธิสัญญา ดีกวาปลอยให
ประเทศที่พัฒนาแลวเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่กระจัดกระจายอยูตามธนาคารพันธุ
ตางๆทั่วโลกโดยไมมีเงื่อนไขการแบงปนผลประโยชนกํากับ
3. ITPGR กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวตองใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศกําลัง
พั ฒ นาในการปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญา ซึ่ ง รวมถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ
พั น ธุ ก รรมพื ช และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช ทั้ ง ในและนอกถิ่ น ที่ อ ยู เป น ต น
เชนเดียวกันกับอนุสัญญาอื่นๆกอนหนานี้ ITPGR ยอมรับขอเท็จจริงวา ความสามารถของ
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาในการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ข องสนธิ สั ญ ญาขึ้ น อยู กั บ การให ค วาม
ชวยเหลือทางการเงินอยางพอเพียงจากประเทศพัฒนาแลว
4. ITPGR รับรองบทบาทและสิทธิของเกษตรกร ตลอดจนชุมชนทองถิ่นวามีคุณูปการตอการ
อนุรักษและพัฒนาพันธุพืชเพื่ออาหารและการเกษตรมาตั้งแตอดีต จึงมีขอกําหนดใหรัฐภาคี
มีหนาที่คุมครองและสงเสริมบทบาทและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ตลอดจนใหไดรับการแบงปนผลประโยชนจากการ
ใชท รัพยากรพันธุก รรมพืช อย า งเปนธรรม เนื่องจากประเทศไทยมีเกษตรกรและชุม ชน
ทองถิ่นเปนจํานวนมากซึ่งมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ขอกําหนดของ ITPGR จึงนาจะเปนระโยชนตอเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นของไทย
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ขอคัดคานการเขาเปนภาคี ITPGR
1. การเขาเปนภาคี ITPGR จะมีผลใหประเทศไทยตองเปดใหรัฐภาคีอื่นๆเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตามภาคผนวกที่ 1 ของสนธิสัญญาไดโดยสะดวกมากขึ้น เนื่องจากผูเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชมีทั้งที่เปนหนวยงานวิจัยในภาครัฐ และภาคเอกชนของรัฐภาคีอ่ืน
และสนธิสัญญานี้ก็มิไดหามการนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปพัฒนาเพื่อใชประโยชนในทาง
การคา จึงมีความเปนไปไดมากวาประเทศพัฒนาแลวจะนําผลผลิตที่ไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมพืชที่อยูในระบบพหุภาคีไปขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยที่
ITPGR ก็มิไดมีบทบัญญัติชัดเจนใหภาคเอกชนมีหนาที่ตองนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชตาม
ภาคผนวกที่ 1 ที่อยูในครอบครองของตนมาเขาในระบบพหุภาคี
2. แม ITPGR จะกําหนดเรื่องการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตามสนธิสัญญา แตในที่สุดการแบงปนผลประโยชนก็จะขึ้นอยูกับอํานาจการ
ต อ รองซึ่ ง ไม เ ท า เที ย มกั น ระหว า งประเทศพั ฒ นาแล ว และประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา แม จ ะมี
บทบัญญัติให MTA ตองมีขอกําหนดเรื่องการแบงปนผลประโยชนในกรณีที่นําทรัพยากร
พันธุกรรมพืชไปใชเพื่อประโยชนในทางการคา แตการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งการ
เรียกรองในกรณีที่ผูเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชกระทําผิดสัญญาก็ตองขึ้นอยูกับรัฐที่เปน
เจาของทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยูดี
3. แม ITPGR จะกําหนดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินจากประเทศพัฒนาแลว แตก็
มิไดมีบทบังคับใหประเทศพัฒนาแลวตองปฏิบัติ ความชวยเหลือทางการเงินภายใต ITPGR
อาจมีไมมากเทากับความชวยเหลือทางการเงินภายใต UNFCCC และ CBD เนื่องจาก
อนุสัญญาสองฉบับหลังเกี่ยวของกับปญหาโลกรอนและการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่ประชาคมโลกใหความสําคัญ ในขณะที่ ITPGR
มี
วัตถุประสงคที่แคบกวา
4. ITPGR รับรองสิทธิของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่น แตก็ปลอยใหการคุมครองและสงเสริม
สิ ท ธิ เ หล า นี้ ขึ้ น อยู กั บ กฎหมายภายในที่ แ ต ล ะรั ฐ บั ญ ญั ติ ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติคุมครองสิทธิของชุมชนในพันธุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นและสิทธิของเกษตรกรอยูแลว แตกฎหมายนี้ยังไมมีผลตอการคุมครอง
สิทธิชุมชนทองถิ่นตามเจตนารมณที่ตั้งไวเนื่องจากปญหาตางๆในทางปฏิบัติ การเขาเปน
ภาคี ITPGR ไมนาจะมีผลตอสภาพการณที่เปนอยูในเรื่องนี้มากนัก
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ความตกลงระหวางประเทศดานการควบคุมสารเคมีและของเสียอันตราย

ในสวนนี้จะพิจารณาความตกลงระหวางประเทศ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยจากการคาสารเคมีและการเคลื่อนยายของเสียอันตราย ไดแก
3.1. อนุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม ว า ด ว ยกระบวนการแจ ง ข อ มู ล ล ว งหน า สํ า หรั บ สารเคมี
อันตรายและสารเคมีปอ งกันกําจัดศัต รูพืชและสัต วบางชนิดในการคาระหว า ง
ประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides on International Trade) ค.ศ. 1998
อนุสัญญารอตเตอรดัมพัฒนามาจากแนวปฏิบัติของ UNEP และของ FAO ซึ่งมีมาตั้งแต ค.ศ.
1989 เกี่ยวกับการคาสารเคมีระหวางประเทศ44 มีวัตถุประสงคใหรัฐมีความรับผิดชอบและรวมมือ
กันในการคาระหวางประเทศซึ่งสารเคมีอันตรายที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
รับรองเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1998 ที่เมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด อนุสัญญา
รอตเตอรดัมเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคี 50 รัฐ ซึ่งไดแกวันที่ 24
กุมภาพันธ ค.ศ.2004 นับจนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2549 มีรัฐภาคีทั้งสิ้น 105 รัฐ ประเทศ
ไทยทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีของอนุสัญญารอตเตอรดัมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545
3.1.1. สาระสําคัญของอนุสัญญารอตเตอรดัม
อนุสัญญารอตเตอรดัมยึดหลัก PIC โดยกําหนดหนาที่ใหรัฐผูสงออกสารเคมีอันตรายทีอ่ ยูใ น
บังคับของอนุสัญญาตองไดรับความเห็นชอบ หรือ PIC
จากรัฐผูนําเขากอน ทั้งนี้ไดกําหนด
กระบวนการในการขอความเห็นชอบ และการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐผูนําเขาวา
ประสงคจะอนุญาตใหนําเขาสารเคมีประเภทตางๆตามที่กําหนดในอนุสัญญาหรือไม รวมทั้งกําหนด
หนาที่ใหรัฐผูสงออกตองปฏิบัติตามการตัดสินใจของรัฐผูนําเขาดวย นอกจากนี้ อนุสัญญารอตเตอร
ดัมยังกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางรัฐภาคีเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่จะสงออก
หรือนําเขา

44

UNEP London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade ค.ศ. 1987และ FAO
International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides ค.ศ. 1985

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

67

สารเคมีที่อยูในขอบเขตของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญารอตเตอรดัมครอบคลุมสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว (pesticides) และ
สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมที่ถูกหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดโดยรัฐภาคีเนื่องจากเหตุผลดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม และซึ่งรัฐภาคีไดแจงเพื่อเสนอใหรวมอยูในบัญชีรายชื่อสารเคมีตาม Annex III ของ
อนุสัญญา การสงออกสารเคมีที่อยูใน Annex III ตองปฏิบัติตามกระบวนการ PIC (prior informed consent
procedure) ที่อนุสัญญากําหนด นับจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 มีสารเคมีอันตรายที่ถูกจัดอยูใน
บัญชีของ Annex III 41 ชนิด ประกอบดวยสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว 30 ชนิด และสารเคมี
อันตรายที่ใชในอุตสาหกรรม 11 ชนิด และเปนที่คาดหมายไดวาจะมีการเพิ่มจํานวนสารเคมีอันตรายเขา
ไปในบัญชีอีกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีในอนาคต
เมื่อสารเคมีไดถูกจัดอยูในระบบ PIC ตามมติของสมัชชารัฐภาคีแลว รัฐภาคีจะไดรับเอกสารที่ใช
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ (decision guidance document หรือ DGD) ซึ่งประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับสารเคมีนั้น และกฎระเบียบเกี่ยวกับการหามหรือจํากัดการใชสารเคมีนั้น รัฐผูนําเขาจะมีเวลา 9
เดือนในการเตรียมความเห็นเกี่ยวกับการนําเขาสารเคมีนั้นในอนาคต และสงความเห็นหรือการตัดสินใจ
ใหแกสํานักเลขาธิการของอนุสัญญา (UNEP และ FAO) ทราบ การตัดสินใจดังกลาวอาจประกอบดวยการ
อนุญาตใหนําเขา ไมอนุญาตใหนําเขา หรือ อนุญาตใหนําเขาโดยมีเงื่อนไข หรืออาจเปนความเห็นแบบ
ชั่วคราว (interim response) การตัดสินใจของรัฐภาคีจะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติทางการคา กลาวคือ
จะตองปฏิบัติตอผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ และผลิตภัณฑที่นําเขาเหมือนกัน การตัดสินใจของรัฐ
ภาคีจะถูกแจงเวียนไปยังรัฐภาคีอื่นๆ และรัฐผูสงออกมีหนาที่ดาํ เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหผสู ง ออกที่
อยูภายในเขตอํานาจรัฐของตนปฏิบัติตามการตัดสินใจของรัฐภาคีที่เปนประเทศผูนําเขา
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
อนุสัญญาฯกําหนดใหรัฐภาคีมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดังตอไปนี้ คือ
1. รัฐภาคีมีหนาที่ตองแจงใหรัฐภาคีอื่นทราบเกี่ยวกับการหามหรือจํากัดการใชสารเคมีอยาง
เขมงวดในประเทศของตนทุกๆครั้งที่มีการหามหรือการจํากัดดังกลาวเกี่ยวกับสารเคมีใดๆ
2. รัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยนอาจแจงให
รัฐภาคีอื่นทราบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการใชสูตรสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชใน
ดินแดนของตน
3. รัฐภาคีที่มีแผนจะสงออกสารเคมีที่ถูกหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดภายในประเทศของ
ตนมีหนาที่ตองแจงใหรัฐผูนําเขาทราบเกี่ยวกับการสงออกกอนที่จะมีการขนสงสินคาครัง้ แรก
และจะตองแจงเปนรายปหลังจากนั้น
4. รัฐภาคีที่จะสงออกสารเคมีที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการทํางาน จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับการใชสารเคมีนั้น
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5. สารเคมีที่สงออกซึ่งอยูในระบบ PIC และสารเคมีที่ถูกหามใชหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดใน
ประเทศผูสงออกจะตองติดฉลากใหชัดเจน
3.1.2. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
เปนที่ชัดเจนวา อนุสัญญารอตเตอรดัมเปนความตกลงที่มีผลดีตอการคุมครองสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากกําหนดใหรัฐผู
ส งออกมี ค วามรั บผิด ชอบมากขึ้ น ในการสง ออกสารเคมี อั น ตรายมายั ง ประเทศกํา ลังพั ฒนา ซึ่ ง
สารเคมีหลายตัวที่คากันอยูก็เปนสารเคมีที่ถูกหามหรือถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศผู
สงออกเอง ขอกําหนดของอนุสัญญาฯที่กําหนดใหรัฐผูสงออกตองแจงขอมูลตางๆทั้งดานคุณสมบัติ
ความเปนอันตราย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการหามและจํากัดการใชจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ในประเทศกําลังพัฒนาในการตัดสินใจวาจะอนุญาตใหนําเขาสารเคมีอันตรายนั้นหรือไม การเปน
ภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมจึงเปนประโยชนแกประเทศไทย เพราะเปดโอกาสใหสามารถคุมครอง
ประชากรของตนเองจากสารเคมีอันตรายไดมากขึ้น โดยหลักการแลว ประเทศไทยควรจะหามนําเขา
สารเคมีที่ถูกหามใชแลวในรัฐผูสงออก สําหรับสารเคมีที่ยังมีความจําเปนตองใชก็จะตองมีมาตรการ
จํากัดการใชอยางเขมงวดเชนเดียวกันกับประเทศพัฒนาแลว
3.2. อนุสัญญาสต็อกโอลมวาดวยมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants) ค.ศ. 2001
อนุสัญญาสต็อกโฮลมมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม ลด และขจัดการปลอยมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน(persistent organic pollutants หรือ POPs) ออกสูสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหเลิกใช
สารเคมีบางชนิด และจํากัดการผลิตและการใชสารเคมีบางชนิดที่มีมลพิษตกคางยาวนานตามบัญชี
แนบทายอนุสัญญา อนุสัญญาสต็อกโฮลมเปดใหลงนามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 และมี
ผลบังคับใชเมื่อครบ 90 วันนับจากวันที่รัฐเขาเปนภาคี 50 รัฐ คือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีรัฐภาคีแลวทั้งสิ้น 120 รัฐ ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญานี้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และใหสัตยาบันแกอนุสัญญาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2548
3.2.1. สาระสําคัญของอนุสัญญาสต็อกโฮลม
อนุสัญญาสต็อกโฮลม หรือที่มักเรียกกันวา อนุสัญญา POPs มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
สุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมจากมลพิษที่ตกคางยาวนาน หรือ POPs โดยยึดหลักการระวังไวกอน
มลพิษเหลานี้เปนสารเคมีซึ่งคงอยูในสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลานาน กระจายออกไปในพื้นที่เปน
บริเวณกวาง และสะสมอยูในเนื้อเยื่อที่มีไขมันของสิ่งมีชีวิตและหวงโซอาหาร ซึ่งจะเปนพิษตอมนุษย
พืชและสัตว
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สารเคมีที่ตองควบคุม ลด หรือเลิก
อนุสัญญา POPs กําหนดใหรัฐภาคีควบคุม ลด หรือเลิกการผลิตและใชสารเคมีในบัญชีที่
กําหนดไวในภาคผนวกของอนุสัญญาฯ รัฐภาคีตองหามหรือเลิกการผลิต ใช นําเขา และสงออก
สารเคมีใน Annex A ในเบื้องตน สารเคมีใน Annex A ไดแก aldrin, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor,
hexachlorobenzene (HCB), mirex, toxaphene และ polychlorinated biphenyls (PCBs) Annex B ประกอบดวยสารเคมี
ที่รัฐภาคีตองจํากัดการผลิตและใช ไดแก DDT ซึ่งจะอนุญาตใหใชไดเพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมแมลงที่
เปนพาหะนําโรคเทานั้น จนกวาจะมีสารทดแทนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและราคาไมสูงเกินไป
สําหรับอุปกรณที่มี PCBs เปนสวนประกอบ เชน transformers, capacitors หรือ receptacles รัฐ
ภาคีจะตองเลิกใชอุปกรณดังกลาวภายในป ค.ศ. 2025 โดยจัดใหมีการติดฉลากและเลิกการใชงาน
อุปกรณดังกลาว อีกทั้งจะตองจัดการกับซากและของเสียที่มี PCBs โดยถูกตองตามหลักการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี
สารเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย (unintentional production)
สําหรับสารเคมี POPs ที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจจากกิจกรรมของมนุษย รัฐภาคีตองดําเนิน
มาตรการเพื่อลดการปลอยสารเคมีตามที่กําหนดไวใน Annex C โดยมีเปาหมายที่จะใหเลิกการ
ปลอยสารเคมีเหลานี้ในที่สุด (Article 5) สารเคมีที่กําหนดใน Annex C ไดแก dioxins, furans,
HCB และ PCB ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่ใชความรอนในการเผาสิ่งที่มีสารอินทรีย และคลอรีน และ
การเผาไหมไมสมบูรณหรือมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในระหวางการเผา Annex C ยังกําหนดแหลงหรือ
กิจกรรมอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการปลอย POPs ออกสูสิ่งแวดลอม เชน เตาเผาขยะ เตาเผาปูนซิ
เมนต การผลิตเยื่อกระดาษ กระบวนการในการผลิตของอุตสาหกรรมโลหะ การเผาขยะในที่โลง
การเผาไหมสิ่งต างๆของชมชน หมอไอน้ํา ที่ใชพลังงานฟอสซิล เครื่องทําความร อนที่ใชไมหรือ
เชื้อเพลิงชีวมวล สถานที่เผาศพ ยานยนต การทําลายซากสัตว และโรงกลั่นน้ํามันใชแลว เปนตน
ในการลด และเลิก POPs ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย Article 5 กําหนดใหรัฐภาคีตอง
ดําเนินการตางๆ ไดแก
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ภายใน 2 ป นับแตอนุสัญญามีผลบังคับใชกับรัฐภาคี
และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยใหการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแผน
ดําเนินการ (implementation plan) เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาซึ่งรัฐภาคีตอง
จัดทําขึ้นตาม Article 7
2. แผนปฏิบัติการตองมีองคประกอบตางๆตามที่กําหนดไวใน Article 5 ไดแก การประเมินและ
ประมาณการปลอย POPs
ในปจจุบันและที่ คาดการณว าจะเกิดขึ้ น การจัดทําบัญ ชี
แหลงกําเนิด POPs โดยคํานึงถึงแหลงกําเนิด POPs ตามที่กําหนดไวใน Annex C การ
ประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษที่เปน POPs
กลยุทธในการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการศึกษา การ
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ฝกอบรมและการสรางความตื่นตัวเกี่ยวกับกลยุทธที่ใช กําหนดการเพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธและความสําเร็จในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา
ฯทุก 5 ป และใหการศึกษาทบทวนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของรายงานที่รัฐภาคีตองนําเสนอ
ตอสมัชชารัฐภาคีตาม Article 15
3. สงเสริมการใชมาตรการที่ทําใหบรรลุถึงเปาหมายการลดหรือเลิกแหลงกําเนิด POPs การ
พัฒนาสารทดแทนหรือวัสดุดัดแปลง ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการเพื่อปองกันการกอตัวและ
การปลอยสารเคมีใน Annex C การใชเทคนิคที่ดีที่สุด (best available techniques) และการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี (best environmental practices)
การใหความช วยเหลือทางการเงิ น ความชวยเหลือ ทางวิช าการ และการถา ยทอด
เทคโนโลยี
อนุสัญญา POPs กําหนดใหรัฐภาคีรวมมือกันเพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ (technical
assistance) การพัฒนาสมรรถนะ การถายทอดเทคโนโลยี และการใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน พันธกรณีในขอ
เหลานี้ (Articles 12 – 13) บัญญัติไวคลายๆกับที่เขียนไวในอนุสัญญาฉบับอื่นๆ รัฐภาคีที่เปน
ประเทศพัฒนาแลวยอมรับวาความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ขึ้นอยูกับการใหความชวยเหลือทางการเงินอยางเพียงพอ ในระยะตนของการบังคับใชอนุสัญญาฯ
ใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก หรือ GEF ทําหนาที่เปนกลไกบริหารความชวยเหลือทางการเงินไปกอน
จนกวาสมัชชารัฐภาคีจะลงมติเปนอยางอื่น (Article 14)
3.2.2. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญา POPs ประเทศไทยมีพันธกรณีหลายประการ ไดแก การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และการจัดทําแผนดําเนินการ เพื่อลดและเลิกการใชสารเคมีตามที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาฯ การสงเสริมการศึกษาและความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหา POPs รวมทั้งการจัดทํารายงาน
การดําเนินงานเสนอตอสมัชชารัฐภาคี หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของซึ่งไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมอนามัย และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจึงตอง
ประสานงานกันเพื่อดําเนินการตามอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฉบับนี้จะเปนผลดีตอการคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยทั้งในระดับ
โลกและระดับประเทศ และจะชวยกระตุนใหประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการเพื่อดําเนินการลด
และเลิกสารเคมีที่เปน POPs และการปลอยมลพิษที่เปน POPs อยางจริงจัง นอกจากนี้ การเปนรัฐ
ภาคีจะทําใหไทยมีสิทธิขอความชวยเหลือทางการเงิน และความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนดําเนินงาน และแผนจัดการกับมลพิษดังกลาวดวย
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3.3. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
และการกําจัด (Basel Convention on Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal) ค.ศ. 1989
การเพิ่มความเขมงวดของกฎหมายดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษใน
ประเทศอุตสาหกรรมในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมาไดทําใหคาใชจายในการบําบัดและกําจัดของ
เสียอันตรายเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งของเสียอันตรายทั้งที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมและที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน พัฒนาการดังกลาวไดนําไปสู
การเคลื่อนยายของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลวไปทิ้งหรือกําจัด
ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศยากจนในโลกที่สาม ทั้งในแอฟริกา อเมริกากลาง และเอเชีย
อนุสัญญาบาเซลเปนความตกลงระหวางประเทศที่พัฒนามาจาก Cairo Guidelines and
Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous Waste ซึ่ง UNEP จัดทําขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 1987 เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงออกของเสียอันตรายและความรับผิดชอบ
ของรั ฐ ผู ส ง ออกของเสี ย อั น ตรายในการแจ ง และได รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ ผู รั บ หรื อ รั ฐ ที่ เ ป น
ทางผานกอนการสงออกของเสีย อนุสัญญาบาเซลเปดใหลงนามเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1989 มีรัฐ
ลงนามทั้งสิ้น 116 รัฐ อนุสัญญาฯเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 หลังจากที่มี
รัฐเขาเปนภาคีครบ 20 รัฐ นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 อนุสัญญาบาเซลมีรัฐภาคีแลวรวม
168 รัฐ ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด สหรัฐอเมริกายังมิไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญา
บาเซล ประเทศไทยใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และอนุสัญญา
ฯเริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541
3.3.1. หลักการของอนุสัญญาบาเซล
อนุสัญญาบาเซลมีวัตถุประสงคที่จะควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
และของเสียอื่นๆตามที่กําหนดไวในภาคผนวกของอนุสัญญา เพื่อลดการเคลื่อนยายของเสียจาก
ประเทศอุตสาหกรรมไปทิ้งหรือกําจัดในรัฐผูรับของเสีย ซึ่งสวนใหญไดแก ประเทศกําลังพัฒนา โดย
ยึดหลักการวาของเสียควรจะถูกกําจัดในรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของเสียใหมากที่สุด และหากจะมีการ
เคลื่ อ นย า ยของเสี ย ข า มแดน จะต อ งเป น ไปโดยไม ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย แ ละ
สิ่งแวดลอม และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในอนุสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐผูรับกอน

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

72

3.3.2. สาระสําคัญของอนุสัญญาบาเซล
1. กําหนด “ของเสีย” ที่อยูภายใตบังคับของอนุสัญญา ประกอบดวย
- ของเสียที่เปน “ของเสียอันตราย” ตามที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 1 รวม 45 ประเภท
ซึ่งมีคุณสมบัติที่เปนอันตรายตามที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 3 เชน ระเบิดได ติดไฟได
ลุ ก ไหม ไ ด ด ว ยตนเอง หรื อ จะให ก า ซที่ ติ ด ไฟได เ มื่ อ สั ม ผั ส กั บ น้ํ า ออกซิ ไ ดซิ ง ส เป น
สารพิษ สารกัดกรอน หรือสารติดเชื้อ เปนตน ตอมาไดมีการพัฒนาบัญชีรายชื่อของเสีย
อันตรายใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยกําหนดไวในภาคผนวกที่ 8 เรียกวา List A ซึ่ง
จําแนกของเสียอันตรายออกเปน 4 ประเภทใหญ รวมทั้งสิ้น 59 ชนิด ไดแก ของเสีย
ประเภทโลหะ เชน พลวง สารหนู เบริลเลียม แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท แบตเตอรี่ และ
เถาโลหะมีคาจากการเผาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เปนตน ของเสียประเภทที่มีสารอนิ
นทรียเปนองคประกอบหลัก เชน แกวจากหลอดแกว สารเรงปฏิกิริยา แอสเบสตอส ฝุน
และเสนใย ประเภทที่มีสารอินทรียเปนองคประกอบหลักเชน กากน้ํามันดินที่เกิดจาก
โรงกลั่นน้ํามันหรือกระบวนการกลั่น น้ํามันแร เศษหนังหรือสวนประกอบของหนัง เปน
ตน และประเภทที่มีองคประกอบเปนอินทรียและอนินทรีย เชน ของเสียจากการเตรียม
หรือผลิตผลิตภัณฑเภสัชกรรม ของเสียจากการรักษาพยาบาล หมึก สียอม สารปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดของเสียในภาคผนวกที่ 9 หรือ
List B ซึ่งจะไมถือเปนของเสียอันตรายเวนแตจะมีวัสดุในภาคผนวกที่ 1 เปน
สวนประกอบมากถึงขนาดที่จะแสดงคุณสมบัติตามภาคผนวกที่ 3 มีทั้งสิ้น 53 ชนิด
เชน เศษเหล็กและเหล็กกลา เศษทองแดง เศษนิกเกิล เศษพลวง เศษแคดเมียม และ
ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน
- ของเสียอื่นๆ (other wastes) ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ไดแก ของเสียที่มาจาก
ครัวเรือน และกากที่เหลือจากการเผาของเสียที่มาจากครัวเรือน
อนุสัญญาบาเซลไมครอบคลุมถึงของเสียที่มีลักษณะเปนสารกัมมันตรังสี และของเสียที่
ปลอยออกมาจากเรืออันเนื่องมาจากการเดินเรือตามปรกติ ซึ่งทั้งสองอยางอยูภายใตความควบคุม
ของมาตรฐานหรือหลักเกณฑระหวางประเทศอื่นๆอยูแลว
1. หามมิใหรัฐภาคีสงออกของเสีย เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากรัฐผูนําเขาในแตละ
ครั้งที่ตองการสงออกของเสีย
2. รัฐผูสงออกมีหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับของเสียที่กําลังเคลื่อนยายขามแดนใหแกรัฐตางๆที่
เกี่ยวของ เชน ตองระบุเหตุผลของการสงออก ชื่อผูสงออก ชื่อผูผลิต (generator) ของเสีย
และสถานที่ผลิตของเสีย ชื่อผูกําจัดของเสียและสถานที่กําจัด ผูขนสงหรือตัวแทน รัฐผูสงออก
และหนวยงานที่รับผิดชอบ รัฐที่ของเสียจะถูกนําผาน และรัฐผูนําเขา เปนตน
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3. รัฐผูสงออกตองมีคําแจงเปนหนังสือ หรือกําหนดใหผูผลิตของเสียหรือผูสงออกของเสียมีคําแจงเปน
หนังสือผานหนวยงานที่มีอํานาจของรัฐผูสงออก ไปยังหนวยงานที่มีอํานาจของรัฐอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งที่
เปนรัฐภาคีและมิใชรัฐภาคี เพื่อใหรับทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสีย
4. รัฐผูนําเขาตองมีหนังสือตอบใหผูแจง (notifier) ตามขอ (4) ทราบวา ตนเองใหความ
ยินยอมโดยมีหรือไมมีเงื่อนไข หรือปฏิเสธไมอนุญาตการเคลื่อนยายของเสียขามแดน หรือ
รองขอขอมูลเพิ่มเติม
5. รัฐผูสงออกจะตองไมอนุญาตใหผูผลิตหรือผูสงออกของเสียเริ่มเคลื่อนยายของเสีย จนกวารัฐ
ผูสงออกจะไดรับคํายืนยันเปนหนังสือวาผูแจงไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากรัฐผูนําเขา
และผูแจงไดรับการยืนยันจากรัฐผูนําเขาวา มีการทําสัญญาแลวระหวางผูสงออกและผูกําจัด
ของเสีย โดยระบุวาของเสียนั้นจะไดรับการกําจัดโดยวิธีการที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
6. ของเสียที่เคลื่อนยายจะตองไดรับการบรรจุหีบหอ ติดฉลาก และขนสงโดยสอดคลองกับ
หลักเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับและรับรองโดยทั่วไป และจะตองมี
เอกสารกํากับตลอดจากจุดที่เริ่มเคลื่อนยายไปจนถึงสถานที่กําจัด
7. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อประกันวาจะอนุญาตใหเคลื่อนยายของเสียขาม
แดนเฉพาะเมื่ อ ผู ส ง ออกไม มี ค วามสามารถทางเทคนิ ค และอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น หรื อ ไม มี
สมรรถนะหรื อ สถานที่ กํ า จั ด ของเสี ย ที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยให มี ก ารกํ า จั ด ของเสี ย นั้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม หรือเมื่อรัฐผูนําเขามีความตองการของเสียนั้น
เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมรีไซเคิลหรือการนําของเสียกลับมาใชอีก (recycling
or recovery industries)
8. รัฐภาคีตองจัดใหมีหนวยงานผูมีอํานาจ (competent authority) เพื่อรับผิดชอบในการรับคํา
แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ และตอบคําแจงนั้น และหนวย
ประสานงานกลาง (focal point) มีหนาที่รับขอมูลและรายงานขอมูลตางๆ รวมทั้ง
ประสานงานกับสํานักเลขาธิการของอนุสัญญาบาเซล
9. การเคลื่อนยายของเสียขามแดนตองมีการประกันภัย พันธบัตรรับประกัน หรือวางประกัน
อยางอื่นตามที่รัฐผูนําเขาหรือรัฐที่เปนทางผานกําหนด
10. รัฐภาคีมีความรับผิดชอบตองรับของเสียกลับคืนในกรณีตอไปนี้
- เมื่อการเคลื่อนยายของเสียที่ไดรับความยินยอมแลวจากรัฐผูนําเขาไมสามารถดําเนิน
ตอไปจนเสร็จสิ้นตามขอกําหนดของสัญญา รัฐผูสงออกตองดําเนินการใหผูสงออกรับ
ของเสียคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากรัฐผูนําเขา หรือภายในกําหนด
ระยะเวลาอื่นตามที่ตกลงกัน เมื่อปรากฎวาไมมีหนทางอื่นที่จะกําจัดของเสียนั้นโดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม
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- เมื่อมีการเคลื่อนยายของเสียขามแดนโดยไมชอบดวยกฎหมาย (Illegal Traffic) ซึ่งเปน
ผลมาจากการกระทําของรัฐผูสงออก ผูผลิตหรือผูสงออกของเสีย รัฐผูสงออกจะตองรับ
ของเสียนั้นกลับคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง แตถาหากการเคลื่อนยายของ
เสียโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนผลมาจากการกระทําของรัฐผูนําเขาหรือผูรับกําจัดของ
เสีย รัฐผูนําเขาตองประกันวาของเสียนั้นจะไดรับการกําจัดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
ภายใน 30 วันนับจากวันที่รัฐผูนําเขาไดรับทราบ ในกรณีที่ไมสามารถระบุไดวาการ
เคลื่อนยายของเสียโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนความรับผิดชอบของฝายใด ใหรัฐภาคีที่
เกี่ยวของรวมมือกันเพื่อใหของเสียนั้นถูกกําจัดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดโดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม
3.3.3. นโยบายและทาทีของประเทศไทย
อนุสัญญาบาเซลเปนความตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกประเทศกําลังพัฒนา
รวมทั้งประเทศไทย ทั้งในแงหลักการที่ตองการจํากัดการเคลื่อนยายของเสียอันตรายจากประเทศ
อุตสาหกรรมออกมาทิ้งในประเทศกําลังพัฒนา และในแงปฏิบัติที่ยึดหลัก PIC ซึ่งกําหนดใหการ
เคลื่อนยายของเสียขามแดนตองไดรับความยินยอมจากประเทศผูรับของเสียกอน สําหรับประเทศ
ไทย หนวยงานที่มีอํานาจตามอนุสัญญาบาเซล คือ สํานักควบคุมวัตถุอันตราย ในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่รับแจงและอนุญาตใหนําเขา หรือสงออกของเสียอันตราย และมีกรม
ควบคุมมลพิษ ทําหนา ที่ เป นหนวยประสานงานกลาง มี หนา ที่รับและส งขอมูล รวมทั้งรายงาน
อุบัติเหตุ รายงานประจําป และขอมูลขาวสารที่ไดรับแจงจากสํานักงานเลขาธิการของอนุสัญญาบา
เซล หรือ UNEP
สําหรับประเทศไทย การควบคุมการนําเขาและสงออกของเสียตามบัญชีของอนุสัญญาบา
เซลกระทําโดยอาศัยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
กําหนดใหของเสียที่อยูในบัญชี ข. แนบทายประกาศฯเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผูผลิต ผูนําเขา ผู
ส ง ออก หรื อ ผู มี ไ ว ใ นครอบครองต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ก อ น บั ญ ชี ข.
ประกอบดวยของเสียเคมีวัตถุ 61 ชนิด ตามภาคผนวกของอนุสัญญาบาเซล และของเสียที่เปน
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เชน ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ เครื่องเลนวิดีทัศน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องสื่อสารเคลื่อนที่ และเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน
เทา ที่ผานมา ประเทศไทยก็ ไดรั บประโยชนจากอนุสัญ ญานี้ ดัง กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ซึ่งไทยสามารถเรียกรองใหสหราชอาณาจักรรับสินคา (ยางรถยนตเกา แต
มีเครื่องยนตและแบตเตอรี่เกาซึ่งจัดเปนของเสียอันตรายตามบัญชีของอนุสัญญาบาเซลปนอยูดวย)
ที่ไมมีผูมาดําเนินพิธีนําเขากับกรมศุลกากรกลับคืน
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ปญหาของไทยจึงอยูที่การปรับปรุงกฎหมายศุลกากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการให
อํานาจแกเจาพนักงานศุลกากรในการตรวจสอบสินคาที่นําเขาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนด
นโยบายใหกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีอํานาจอนุญาตใหนําเขาของเสียอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ติดตามตรวจสอบการนําเขาของเสียที่ตนไดอนุญาตใหนําเขา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งควรดูดวยวา ของเสียที่อนุญาตใหนําเขาถูกนําไปใชอยางไร เปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอ
อนุญาตนําเขาหรือไม กระบวนการนําของเสียไปใชมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด และ
กากที่เหลือจากการใชของเสียดังกลาวไดรับการจัดการและกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
หรือไม
3.4. บทแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาบาเซล (Amendment to the Basel Convention) หรือ
The Ban Amendment ค.ศ. 1995
แมวาอนุสัญญาบาเซลจะทําใหการสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่นไมสามารถ
กระทําไดอยางเสรีและสะดวกเหมือนแตกอน แตก็มิไดหามการคาหรือการสงของเสียอันตรายขาม
แดน เพีย งแต กํา หนดใหก ารสงของเสียอั น ตรายขามแดนต องไดรับความเห็นชอบจากประเทศ
ปลายทาง และรัฐ ผู สงออกของเสีย มี ห น า ที่ตองตรวจสอบให เปนที่มั่น ใจวา ประเทศปลายทางมี
ความสามารถในการจัดการของเสียไดโดยไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound
Management หรือ ESM) ดวยเหตุนี้ปญหาการเคลื่อนยายของเสียอันตรายจากประเทศ
อุตสาหกรรมไปยังประเทศกําลังพัฒนาจึงยังคงเปนปญหาสําคัญซึ่งยังไมสามารถจะแกไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีของเสียอันตรายเปนจํานวนมากถูกสงออกไปยังประเทศอื่น
โดยอางวาเปนของเสียที่จะถูกนําไปใชใหม (Recyclable or Recoverable Wastes)
จากปญหาดังกลาวมานี้ รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลในการประชุมสมัชชารัฐภาคีครั้งที่ 3 เมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 1995 ไดลงมติใหมีการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาบาเซล เพื่อหามการสงออกของ
เสียอันตรายอยางเด็ดขาดจากประเทศที่ถูกกําหนดไวในภาคผนวกที่ 7 แนบทายอนุสัญญา อัน
ประกอบดวย กลุมประเทศ OECD ประชาคมยุโรป และลิกเตนสไตน ไปยังประเทศนอกกลุม OECD
หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ ห า มการเคลื่ อ นย า ยของเสี ย อั น ตรายจากกลุ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ไปยั ง
ประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม บทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมนี้ซึ่งมักจะเรียกกันวา The
Ban
Amendment ยังไมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีรัฐภาคีใหสัตยาบันเปนจํานวนสามในสี่ของรัฐทั้งหมดที่
เขาประชุมและออกเสียงหรือคิดเปนจํานวน 62 รัฐ นับจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีรัฐ
ดังกลาวใหสัตยาบันแก The Ban Amendment ไปแลวเพียง 61 รัฐ The Ban Amendment จึงยังไมมี
ผลบังคับใช สําหรับประเทศไทยนั้น ยังไมไดเขาเปนภาคีของ The Ban Amendment
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เปนที่นาสังเกตวา การแกไขอนุสัญญาบาเซลดังกลาวมานี้มีทั้งผูสนับสนุนและคัดคาน เปน
ที่ชัดเจนวากลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแลวไมเห็นดวยกับการหามการสงออก
ของเสียอันตรายอยางเขมงวด โดยอางวาเปนการตัดโอกาสประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศที่มี
ความพรอมในการจัดการของเสียอันตรายและมีความจําเปนตองใชของเสียอันตรายบางประเภท
เชน แกวจากหลอดแกว cathod-ray
โลหะ เศษพลาสติก ซากเครื่องใช ไฟฟ าและอุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ และวงจรรวม (integrated circuits) เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ บทบัญญัติแกไขอนุสัญญาดังกลาวไมไดหามการคา การสงออก และการนําเขาของเสีย
อันตรายในระหวางประเทศนอกกลุม OECD ดวยกันเอง ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีประเทศเปนจํานวนไม
นอยซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมเชนกัน ในขณะที่นักอนุรักษสิ่งแวดลอมมองวา The
Ban Amendment เปนเรื่องที่ดี ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายควรรวมแรงรวมใจกันสนับสนุนและ
เรงใหสัตยาบันแกบทแกไขเพิ่มเติมดังกลาว แมวา The Ban Amendment ยังไมมีผลบังคับใช แต
สหภาพยุโรปก็ไดออกกฎหมายหามการสงออกของเสียอันตรายจากประเทศสมาชิกไปยังประเทศ
นอกกลุม OECD แลวตั้งแต ค.ศ. 1999
ประเทศไทยยังไมมีนโยบายและทาทีชัดเจนวาจะห ามการนําเขาของเสี ยอันตรายอยา ง
เด็ดขาดเหมือนดังที่ประเทศอื่นๆหลายประเทศไดกระทําไปแลวหรือไม ทั้งๆที่มีหลักฐานที่นาเชื่อถือ
วา หลังจากที่ประเทศในกลุมอเมริกากลางและแถบแอฟริกาไดเพิ่มความขมงวดในการหามนําเขา
ของเสียอันตรายมาตั้งแตตนทศวรรษ 1990 ไดมีการไหลทะลักของของเสียอันตรายจากยุโรปและ
อเมริกาเหนือเขาสูภูมิภาคเอเชียและยุโรปตะวันออกมากยิ่งขึ้น สําหรับภูมิภาคแอฟริกานั้น องคการ
เอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity หรือ OAU) ไดจัดทําอนุสัญญาวาดวยการหาม
นําเขามาในแอฟริกาซึ่งของเสียอันตรายและการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
ภายในภูมิภาคแอฟริกา หรือที่เรียกกันวา Bamako Convention ตั้งแต ค.ศ. 1994 ซึ่งมีผลบังคับใช
แลวตั้งแตเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999
เหตุการณในประเทศไทยเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยได
กลายเปนจุดหมายสําคัญของการสงออกของเสียจากประเทศอื่น เมื่อมีการตรวจพบตูคอนเทนเนอร
อยางนอย 100 ตูที่บรรจุชิ้นสวนของเสียอันตรายที่ทาเรือคลองเตย ซึ่งไมสามารถหาเจาของได จาก
ขอมูลขององคการ Greenpeace ทาเรือคลองเตยและทาเรือเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ไดกลายเปนจุดรองรับของเสียอันตรายไมนอยกวา 20 ตันซึ่งเปนของเสียจากเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ที่ใชแลว ขยะติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล และยางรถยนตที่
ใชแลวประมาณ 1,000 เสน ของเสียเหลานี้บางสวนสามารถตรวจสอบไดวาถูกสงมาจากประเทศ
อังกฤษ และไดดําเนินการสงคืนไปยังตนทาง แตของเสียสวนใหญยังไมสามารถตรวจหาเจาของได
และคงจะเปนภาระสําหรับรัฐบาลไทยที่จะตองหาทางกําจัดตอไป
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ในความเปนจริงแลว เหตุการณนี้มิใชเปนครั้งแรกที่มีการตรวจพบของเสียอันตรายที่ทาเรือ
คลองเตย เมื่อป พ.ศ. 2534 ก็ไดเคยเกิดเหตุการณระเบิดอันเนื่องมาจากมีตูคอนเทนเนอรหลายตู
ที่ทาเรือคลองเตยซึ่งประกอบดวยสารเคมีที่เปนของเสียอันตราย และถูกเก็บไวที่ทาเรือหลายป
เพราะไมมีเจาของมารับ เหตุการณระเบิดครั้งนั้นไดสงผลใหมีผูเสียชีวิต และควันพิษฟุงกระจายเปน
บริเวณกวางซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณนั้นมาจนทุกวันนี้
ในทางกลับกัน ประเทศไทยยังไมมีขอมูลชัดเจนวาผูประกอบการไทยมีความตองการของ
เสียเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด ของเสียที่มีในประเทศ เชน โลหะจาก
ยานยนตหรือเรือที่หมดอายุการใชงานแลว เครื่องยนตเกา แบตเตอรี่เกาจากยานยนต ยางรถยนต
เกา เศษชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ มีมากเพียงพอที่จะสนองตอบความ
ตองการของกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทยแลวหรือยัง จึงมี
ความจําเปนที่จะตองศึกษาเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาที่แทจริงเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย
ที่ถูกตองเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และเพื่อมิใหกอใหเกิดผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมมากเกินไป
3.5. พิธีสารบาเซลวา ด ว ยความรั บ ผิดและการชดใชคา เสีย หายอันเนื่ อ งมาจากการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol on Liability
and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal) ค.ศ. 1999
ในการประชุมครั้งที่ 5 ของสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล ที่ประชุมไดลงมติรับรองพิธีสาร
บาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของ
เสียอันตรายและการกําจัด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1999 หลังจากการเจรจามานานกวา 6 ป
การเจรจาพิธีสารมีที่มาจากขอเรียกรองของประเทศกําลังพัฒนาวาตนเองไมมีเงินทุนและเทคโนโลยี
ในการแกไขปญหาที่เกิดจากการนําของเสียไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
และที่เกิดจากอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายของเสียอันตราย มีรัฐลงนามในพิธีสารเพียง 13 รัฐ
และพิธีสารนี้จะมีผลบังคับใชหลังจากครบ 90 วัน นับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคี 20 รัฐ นับจนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2549 พิธีสารบาเซลยังคงมีรัฐภาคีเพียง 7 รัฐ จึงยังไมมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย
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3.5.1. สาระสําคัญของพิธีสารบาเซล
พิธีสารบาเซลบัญญัติความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของเสีย
ขามแดนทั้งที่ชอบและไมชอบดวยกฎหมายตั้งแตจุดที่เริ่มเคลื่อนยายของเสีย ระหวางการขนสงของ
เสีย ไปจนถึงเมื่อของเสียถูกนําเขา และไปถึงจุดที่กําจัดของเสีย บุคคลผูแจงการเคลื่อนยายของเสีย
ตองรับผิดอยางเด็ดขาด (strict liability) ตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแตมีการสงออกของ
เสียไปจนถึงเมื่อของเสียอยูในความครอบครองของผูรับกําจัดของเสียแลว กลาวคือ จะตองรับผิด
แมวาความเสียหายจะมิไดเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอเลยก็ตาม หลังจากนั้นแลว
ความรับผิดอยางเด็ดขาดจะตกแกผูรับกําจัดของเสีย (Article 4.1)ในกรณีที่ของเสียนั้นเปนของเสีย
อันตรายตามกฎหมายของรัฐผูนําเขา แตไมถือวาเปนของเสียอันตรายตามกฎหมายของรัฐที่สงออก
ใหรัฐผูนําเขามีความรับผิดจนกวาของเสียนั้นจะอยูในความครอบครองของผูรับกําจัดของเสียแลว
และใหผูรับกําจัดของเสียมีหนาที่ตองรับผิดหลังจากนั้น อยางไรก็ตาม บุคคลเหลานี้ไมตองรับผิด
หากพิสูจนไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
1. เปนผลมาจากการสูรบ สงครามกลางเมือง หรือการกบฏ
2. เปนผลมาจากปรากฏการณธรรมชาติอันมีลักษณะพิเศษ ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยง คาดการณ หรือ
ตานทานได
3. เปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการบังคับของหนวยงานของรัฐทั้งหมด และความ
เสียหายเกิดขึ้นในรัฐนั้น
4. เปนผลที่เกิดจากการกระทําผิดโดยจงใจของบุคคลที่สามทั้งหมด อันรวมถึงบุคคลผูไดรับ
ความเสียหายดวย
นอกจากความรับผิดของผูแจงและผูกําจัดดังกลาวมาแลว บุคคลใดๆตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่อนุวัติตามอนุสัญญา หรือตอการ
กระทําหรือละเวนกระทําไมวาจะโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ (fault-based liability) พิธีสารบา
เซลยังกําหนดหนาที่สําหรับผูตองรับผิดในการจัดใหมีการประกันภัย หรือหลักประกันดานการเงิน
อื่นๆตลอดระยะเวลาที่ตองรับผิดในวงเงินไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในภาคผนวก B
รวมทั้งกําหนดในเรื่องอื่นๆ ไดแก ความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) อํานาจศาล
กฎหมายที่ใชบังคับในการเรียกรองคาเสียหาย และการยอมรับบังคับตามคําพิพากษาใหแกกันและ
กันในระหวางรัฐภาคี
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3.5.2. นโยบายและทาทีของไทย
พิธีสารบาเซลกําหนดความรับผิดอยางเด็ดขาดสําหรับผูแจงการเคลื่อนยายของเสียและผูรับ
กําจัดของเสีย ซึ่งอาจเปนไดทั้งรัฐผูสงออกและรัฐผูนําเขา และความรับผิดทั่วไปสําหรับบุคคลตางๆที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การเคลื่ อ นย า ยของเสี ย อั น ตรายหากได ก ระทํ า โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล อ
นอกจากนั้นยังกําหนดหนาที่ใหผูรับผิดตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความ
รับผิดชอบตางๆเหลานี้ ทําใหรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯลังเลที่จะเขาเปนภาคีของพิธีสารบาเซล
เนื่องจากไมตองการรับผิดชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของเสียอันตราย ดวย
เหตุนี้จึงมีรัฐทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีเพียง 7 รัฐซึ่งทั้งหมดเปนประเทศกําลังพัฒนา และสวนใหญ
เปนประเทศยากจนในแอฟริกาซึ่งอาจเปนจุดหมายของการเคลื่อนยายของเสียไปทิ้งโดยไมชอบดวย
กฎหมาย45 สําหรับประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเปนแหลงกําเนิดของเสีย คงไมเขาเปนภาคีของพิธีสาร
ในอนาคตอันใกลนี้
แมประเทศไทยจะเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งนาจะไดประโยชนจากพิธีสารนี้หากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายหรือนําเขาของเสีย แตหากประเทศไทยเปนผูสงออกของเสีย หรือ
เปนผูรับกําจัดของเสีย (ในกรณีที่มีการนําเขาของเสีย) ก็จะตองมีความรับผิดตามพิธีสารนี้เชนกัน
การตัดสินใจเขาเปนภาคีจึงขึ้นอยูกับวาไทยอยูในขายของประเทศที่รองรับการสงออกของเสียจาก
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งที่ชอบและไมชอบดวยกฎหมายมากนอยเพียงใด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาอาจไดแก การปรับปรุงกฎหมายศุลกากรใหมีความรัดกุมในการตรวจสอบและสกัดกั้นการ
นําเขาของเสียมากขึ้น และบังคับใชประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งควบคุมการนําเขาของเสียตามอนุสัญญาบาเซลใหมีความเขมงวดมากขึ้น
รวมทั้งปรับปรุงการประสานงานระหวางกรมศุลกากรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่สําคัญไดแก กรม
ควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรวมกันตรวจสอบในกรณีที่มีขอสงสัยวาสิ่งที่นําเขา
เปนของเสียอันตราย
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ไทยตัดสินใจเขา เปนภาคี จะตองมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการประกันภัยเพื่อกําหนดหนาที่ใหผูสงออก ผูนําเขา และผูรับกําจัดของเสีย (ซึ่ง
นาจะรวมถึงผูนําเขาของเสียเพื่อนํากลับมาใชใหมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล) ตองทําประกันภัยสําหรับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย การขนสงและการกําจัดของเสียอันตราย

45

ประเทศที่เขาเปนภาคีแลว ไดแก Botswana, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Ghana, Liberia, Syria Arab
Republic และ Togo
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บทสรุปและขอเสนอแนะ

รายงานฉบับนี้นําเสนอสาระสําคัญของความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมหลาย
ฉบับ ทั้งที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีและที่กําลังอยูในระหวางการพิจารณาวาจะเปนภาคีหรือไม
รวมทั้งไดอภิปรายการดําเนินการของประเทศไทยตามพันธกรณีที่มีภายใตความตกลงเหลานี้ ใน
สวนนี้จะสรุปประเด็นสําคัญในภาพรวมและเสนอแนะแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยจะแยกพิจารณาตามกลุมของความตกลง
ระหวางประเทศดังนี้
4.1. ความตกลงระหวางประเทศดานการคุมครองบรรยากาศ
ประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนในดานการจัดการมลพิษทางอากาศ และเปนภาคีความตกลง
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองชั้นโอโซน และการปองกันปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
สวนของการคุมครองชั้นโอโซนนั้น ประเทศไทยไดปฏิบัติตามพิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารที่ทําลาย
ชั้นโอโซนและสามารถลดและเลิกการใชสารที่ทําลายชั้นโอโซนโดยเฉพาะสาร CFCs อยางไดผล โดยคาดวา
จะสามารถเลิกใชสารควบคุมตามพิธีสารไดตามกําหนดเวลาคือ ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
ประเด็นเรงดวนที่ตองพิจารณาก็คือ การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลไก
การพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM ตามพิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในปจจุบันประเทศไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑชัดเจนเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบ
โครงการหรือกิจกรรมที่ชวยลดกาซเรือนกระจกซึ่งมีวัตถุประสงคใหรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลว
สามารถนําเครดิตหรือซื้อเครดิตที่ไดจากการลดกาซเรือนกระจกมาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใตพิธีสารเกียวโตได รวมทั้งยังไมชัดเจนวาจะใหความสําคัญแกโครงการลักษณะ
ใดเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ
รายงานนี้เสนอแนะวา รัฐบาลควรสนับสนุนใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ชวยลดกาซ
เรือนกระจกในภาคพลังงาน เชน โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากโครงการเหลา นี้สอดคลองกับนโยบายลดและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ และจะชวยเพิ่มสมรรถภาพในการลดกาซเรือนกระจกของ
ไทย ทั้งนี้ โครงการที่สนับสนุนควรเปนประเภทโครงการที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
ไมสามารถดําเนินการไดเอง และซึ่งมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาดจาก
ประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศไทย สําหรับโครงการปลูกปานั้นควรจัดอยูในลําดับความสําคัญที่
ต่ํา เนื่องจากเปนโครงการที่ไทยสามารถดําเนินการไดเองอยูแลว และโครงการปลูกปาอาจเพิ่ม
ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชที่ดินซึ่งมีความตึงเครียดมากอยูแลวในสังคมไทย
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หากรัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตามกลไก CDM ก็จะตอง
ดําเนินการหลายอยางเพื่อเตรี ยมความพรอมของระบบสถาบันและบุคลากรใหมีความรูในการ
จัดการโครงการภายใต CDM รวมทั้งจะตองตรากฎหมายเพื่อทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
จากโครงการซึ่งไดรับการรับรองแลว (CERs) หรือที่มักเรียกกันวาคารบอนเครดิตเปนทรัพยสินที่
โอนใหแกผูสนับสนุนโครงการหรือประเทศที่ตองการซื้อเครดิตไดตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ซึ่งควรอยูในชวง 5-10 ป นอกจากนี้ ควรทบทวนดวยวา โครงการภายใต CDM ซึ่งมีแนวโนมวาจะ
ประกอบดวยโครงการขนาดเล็กที่ดําเนินการโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญจําเปนจะตองผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทุกกรณีหรือไม หรือควรปรับขั้นตอนใหกระชับมากขึ้นเพื่อลดอุปสรรคใน
การลงทุนในโครงการภายใต CDM อยางไรก็ตาม การอนุญาตใหดําเนินโครงการควรคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนดวย โดยกําหนดใหตองศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมีกระบวนการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
4.2. ความตกลงระหวางประเทศดานการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาที่สําคัญระดับโลกดานการคุมครองพืช สัตว ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพเกือบทุกฉบับ และมีกฎหมายภายในมากมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในดานพันธกรณีระหวางประเทศ ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาก
ในปจจุบันมีสองเรื่องใหญ คือ การคุมครองทรัพยากรชีวภาพจากการนําไปใชประโยชนโดยมิไดมี
การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรนั้นอยางยุติธรรม และการควบคุมเรื่องความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
การควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งสวนใหญมีที่ตั้งอยูในปาเขตรอนมีความสําคัญ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนเจาของทรัพยากร แม CBD จะกําหนดใหการเขาถึงตองไดรับ
ความยินยอมจากประเทศที่เปนแหลงกําเนิดทรัพยากรกอน และใหมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิด
จากการนําทรัพยากรนั้นไปใชในทางการคาอยางยุติธรรม โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขที่สองฝายตกลง
กัน แตในทางปฏิบัติ ประเทศกําลังพัฒนามักมีอํานาจการตอรองที่ต่ํากวา เนื่องจากไมสามารถ
ติ ด ตามการนํ า ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมนั้ น ไปใช ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง อี ก ทั้ ง มี ข อ จํ า กั ด ในการบั ง คั บ ใช
กฎหมายเพื่อควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมของตน
ภายใต ส ภาพการณ ดั ง กลา ว ประเทศกํา ลั ง พัฒ นาหลายๆประเทศไดต รากฎหมายเพื่ อ
กําหนดเงื่อนไขและควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมของตน นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชารัฐ
ภาคี CBD ก็ไดรับรอง Bonn Guidelines ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับรัฐภาคีในการเจรจาจัดทํา
ขอตกลงการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายที่ควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมอยางสมบูรณ หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของไดแก
กรมวิชาการเกษตร ที่มีอํานาจควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในแงชนิดพันธุ และกรม
อุทยานแหงชาติที่มีอํานาจควบคุมการเขาถึงในแงพื้นที่ แตยังไมมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ
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กลางให ทุ ก หนว ยงานต อ งปฏิบั ติ ใ นการจั ด ทํา ข อ ตกลงการเข า ถึ ง และการแบ ง ปน ผลประโยชน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ยังไมครอบคลุมถึงทรัพยากรพันธุกรรมที่
เปนสัตว จุลินทรีย เชื้อรา และสารชีวภาพตางๆ
จึงสมควรจัดทํากฎหมายที่กําหนดมาตรฐานกลางใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองปฏิบัติ
โดยควรเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมากกวาระเบียบ กอช. กฎหมายที่จะจัดทําขึ้นควร
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําตามที่วางไวโดย Bonn Guidelines เปนอยางนอย และควรครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพทั้งที่เปนพืช สัตว จุลชีพ และสารชีวภาพตางๆดวย รางระเบียบ กอช. ที่กําลังอยูใน
ระหว า งการจั ด ทํ า ขณะนี้ ยั ง คงเป น เพี ย งการกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ สํ า หรั บ หน ว ยงานเท า นั้ น
นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูตองการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมยื่นคําขอจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง จึงดูเหมือนจะยังขาดหนวยประสานงานกลางที่จะดูแลใหการจัดทําขอตกลงการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกับการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพก็คือ เรื่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ แมวารัฐบาลไทยจะมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และตามกรอบ
นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
ประเทศและสงเสริมการแขงขันของประเทศ อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีแหงชาติไดมีมติให
ดําเนินนโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพแบบ “ใหสังคมมีทางเลือก” แตประเทศ
ไทยก็ยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง มีเพียงแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
(Biosafety Guidelines for Work Related to Modern Biotechnology or Genetic Engineering) ที่
จัดทําขึ้นโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ พ.ศ. 2547 จึงควรเรงตรากฎหมาย
เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับประเทศไทย
4.3. ความตกลงดานการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
รายงานนี้ไดนําเสนอความตกลงสามฉบับที่ประเทศไทยเปนภาคี คือ อนุสัญญารอตเตอร
ดัมวาดวยการแจงขอมูลลวงหนาในการคาสารเคมีอันตรายและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อนุสัญญาสต็อกโฮมวาดวยมลพิษที่ตกคางยาวนาน หรือ POPs และอนุสัญญาบาเซลวาดวยการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ความตกลงสองฉบับแรกมีวัตถุประสงค
ชัดเจนในการคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย การเปนภาคีจึงเปนผลดีแกไทยและนาจะ
ชวยสงเสริมความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงกฎหมายในดานนี้ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
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ประเด็นที่รัฐบาลควรพิจารณาก็คือ การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการคาของเสียโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การนํ า เข า ของเสี ย ซึ่ ง ผู ป ระกอบการอ า งว า มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ เป น วั ต ถุ ดิ บ ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมรีไซเคิล การตัดสินใจหามนําเขาของเสียโดยเด็ดขาด
หรือจะอนุญาตใหนําเขาของเสียประเภทใดบางและภายใตเงื่อนไขอะไรจําเปนที่จะตองมีขอมูล
ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของผูประกอบการ เพื่อมิใหกฎหมายและนโยบายของ
รัฐมีผลกระทบตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และสามารถรักษาสิ่งแวดลอมไดในขณะเดียวกัน
นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหนําเขาของเสีย ซึ่งไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จะตองมีความเขมงวดในการออกใบอนุญาตและมีมาตรการติดตามตรวจสอบของเสียที่นําเขาวาถูก
นําไปใชอยางไร เปนไปตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตหรือไม และการจัดการกากของเสียที่เหลือจาก
กระบวนการนําของเสียไปใชเปนไปอยางถูกตองโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมจริงหรือไม
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