(๒๗) คดี แปลงมะละกอ จีเอ็มโอ
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา

ศาลปกครองกลาง

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

๑๘๙๐/๒๕๔๙
๑๐๔๕/๒๕๕๑

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

มูลนิธเิ พื่อสันติภาพสีเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) ผูฟ้ ้ องคดี
กรมวิชาการเกษตร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐออกคาสัง่
ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๘, มาตรา ๑๗
- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
คดีน้ี ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องสรุปได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้อนุญาตให้นกั วิจยั ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองนาเข้าเนื้อเยือ่ และต้นกล้าของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่า
งวงแหวน ซึง่ เป็นสิง่ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ เพื่อทาการปลูกทดลองและวิจยั ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือในสภาพโรงเรือนทีป่ ิดมิดชิด ต่อมานักวิจยั ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ดาเนินการ
ทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม ในพืน้ ทีเ่ ปิดสภาพธรรมชาติไร่นา ใกล้เคียงกับบริเวณทีม่ ี
การปลูกมะละกอพันธุป์ กติ โดยไม่มสี งิ่ ป้องกันพาหะ ทาให้เกิดการผสมข้ามพันธุข์ องมะละกอตัดต่อสาร
พันธุกรรมไปยังมะละกอพันธุป์ กติ และได้มกี ารจ่ายแจกเมล็ดพันธุม์ ะละกอทีป่ นเปื้อนสารตัดต่อสาร
พันธุกรรมให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ทัง้ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมหี น้าทีใ่ นการควบคุมพืชตัดต่อสารพันธุกรรม การที่
เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีแจกจ่ายเมล็ดพันธุใ์ ห้แก่ประชาชน ทาให้มะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม

แพร่กระจายไปสู่แปลงของเกษตรกรและสิง่ แวดล้อม อาจเกิดการข้ามสายพันธุแ์ ละกระทบต่อ
หลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อมจนไม่อาจควบคุมได้ การกระทาดังกล่าวของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ เป็ น
การละเลยต่อหน้าทีใ่ นการกาหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสาร
พันธุกรรม ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาสังอนุ
่ ญาตให้ทดลองปลูกมะละตัดต่อสารพันธุกรรมในสถานที่
เปิด และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดาเนินการตรวจสอบและกาหนดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของมะละกอ
ตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรและสิง่ แวดล้อม
ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า เมือ่ พิจารณาจากใบอนุญาตนาเข้าเนื้อเยือ่ และต้นกล้า
มะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เห็นว่าท้ายใบอนุญาตได้มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้ผนู้ าเข้าต้องปฏิบตั ิ โดย
ต้องทาการทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารหรือในสภาพโรงเรือนทีป่ ิดมิดชิด ต้องยินยอมให้คณะทางาน
ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัย ต้องปฏิบตั ติ ามคาแนะนา
ของคณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายและการระบาดของศัตรูพชื อันอาจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั กิ ารทดลอง
สาหรับการทดลองปลูกในแปลงทดลองซึง่ เป็ นการทดลองขัน้ ทีส่ องนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีกไ็ ด้กาหนดให้ตอ้ ง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตรและได้รบั อนุญาตจาก
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก่อน และการปลูกทดลองขัน้ ที่ ๓ ในสภาพไร่ ก็จะต้องผ่านการทดลองขัน้ ที่ ๑ และที่ ๒
ก่อน กรณีจงึ ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้กาหนดมาตรการสาหรับให้เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีนาไปปฏิบตั ิ
ในการวิจยั ทดลอง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไปสู่สงิ่ แวดล้อมแล้ว
ประกอบกับผลการตรวจสอบโรงเรือนห้องทดลองโดยคณะทางานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภาคสนามของพืชตระกูลแตงและมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม พบว่ามีสภาพและมาตรการกากับดูแล
การทดลองทีเ่ หมาะสมรัดกุมและเข้มงวดแล้ว จึงถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองมิได้ละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่
กฎหมายกาหนดแต่ประการใด
สาหรับในประเด็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองละเลยต่อหน้าทีไ่ ม่ตรวจสอบและทาลาย
มะละกอทีไ่ ด้รบั การตัดต่อสารพันธุกรรมทีป่ นเปื้อนในไร่นาของเกษตรกรหรือไม่นนั ้ เห็นว่า เมือ่ มีการ
ร้องเรียนให้หยุดการทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพืน้ ทีเ่ ปิด ให้หยุดการแจกจาหน่าย
เมล็ดพันธุแ์ ละต้นกล้า และมีขา่ วการแพร่กระจายของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมสู่สงิ่ แวดล้อม ผูถ้ ูก
ฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี าสังหยุ
่ ดแจกจาหน่ายเมล็ดพันธุห์ รือต้นกล้ามะละกอ มีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
กรณีเมล็ดพันธุห์ รือต้นกล้าทีจ่ าหน่ายให้เกษตรกรเป็นมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม มีคาสังให้
่ เก็บ
ตัวอย่างมะละกอจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจาหน่ายเมล็ดพันธุใ์ ห้เกษตรกร เมือ่ พบว่ามีมะละกอทีไ่ ด้รบั การตัดต่อ
สารพันธุกรรม ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกประกาศกาหนดพืน้ ทีท่ ต่ี รวจพบให้เป็นเขตควบคุมศัตรูพชื ให้
ทาลายมะละกอในแปลงดังกล่าวด้วยวิธฝี งั กลบและจ่ายค่าชดเชย เมือ่ ทาลายหมดแล้วจึงออกประกาศ
เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพชื นอกจากนัน้ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ทาการ
ตรวจสอบมะละกอในแหล่งจาหน่ายทีส่ าคัญ และในแปลงเกษตรกรพืน้ ทีต่ ่างๆทีม่ คี วามเสีย่ ง แต่ไม่พบว่า
มีมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม จึงเชื่อว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ดาเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
แพร่กระจายของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันถือได้ว่าผู้
ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ.๒๕๐๗ กาหนดไว้ ไม่มเี หตุทศ่ี าล

จะสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองดาเนินการตรวจสอบมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซ้าในแปลงของเกษตรกร
อีก
ผลของคาพิ พากษา : ยกฟ้อง

