
 
 

 

   สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ   
กันยายน 2556 

การประชมุเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง การประเมินความเส่ียงส่ิงมีชีวิตดดัแการประชมุเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง การประเมินความเส่ียงส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม ปลงพนัธกุรรม   

ภายใตบ้รบิทของพิธีสารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพภายใตบ้รบิทของพิธีสารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพฯฯ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเส่ียง
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนา 
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในเรื่องการประเมินความเส่ียงส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
และรับทราบสถานภาพการดําเนินงานด้านนี้ของประเทศไทย รวมท้ัง
รับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนําเกณฑ์นี้ไปใช้  

 ภาคเช้า : ดร.บรรพต  ณ ป้อมเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ได้บรรยายถึง ความเป็นมาของการประเมินความ
เสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในบริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนา
ฯ ว่าการจัดทําแนวทางเพ่ือควบคุม GMOs ครั้งแรกของโลกนั้นเกิด
จากความกังวลว่าการใช้ GMOs มีความเก่ียวข้องอย่างมากกับการใช้
จุลินทรีย์ GM ในอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นจึงควรต้องมีแนวทาง 
(guidelines) ในการดําเนินการเพ่ือดูแลความปลอดภัยและควบคุม
ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนจาก GMOs เมื่อมีการ
ปลดปล่อยลงสู่สภาพแวดล้อม โดยหลักการท่ัวไปของการประเมิน
ความเส่ียง ประกอบด้วย การจําแนกระบุว่ามีความน่าจะเกิดอันตราย
และความเส่ียงอย่างไร การจัดประเภทของความเสี่ยง การประเมินตาม
ประเภทความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง และกลยุทธ์สําหรับ
การบริหารจัดการความเส่ียง นอกจากนี้ ควรต้องมีการสื่อสารด้าน
ความเสี่ ยงใ ห้แก่ ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องและผู้มี ส่วนได้ เ สียทุกภาคส่วน  
และสาธารณชนด้วย  

  นอกจากนี้ยังได้แนะนําแนวทางและคู่มือสําหรับการประเมิน
ความเส่ียงของ GMOs ท่ีจัดทําเป็นแม่แบบโดยสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย  

• แผนท่ีถนนสําหรับการประเมินความเส่ียงของ GMOs   
• การประเมินความเส่ียงลักษณะเฉพาะของ GMOs   
• การติดตาม GMOs ท่ีปลดปล่อยลงสู่สภาพแวดล้อม  

  แนวทางฉบับนี้ ไม่ ถือว่าเป็นพันธกรณีท่ีการกําหนดให้
ประเทศภาคีจะต้องดําเนินการและปฏิบัติตาม  แต่เป็นการเชิญชวน
ให้ประเทศภาคีนําแนวทางฯ นี้ ไปทดสอบในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค เพ่ือการปรับปรุงการประเมินความเส่ียงในสภาพจริง และ
แบ่งปันประสบการณ์ผ่าน BCH  
 

 ภาคบ่าย : การอภิปรายสถานการณ์การประเมินความเสี่ยง 
GMOs ของประเทศไทย จากผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดร.มัลลิกา  แก้ววิเศษ สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรมวิชา การเกษตร ได้นําเสนอข้ันตอนในการดําเนินการสําหรับผู้ท่ี
ประสงค์จะนําพืช GM ท่ีกําหนดเป็นส่ิงต้องห้ามมาศึกษาทดลอง 
ในประเทศไทย โดยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตนําเข้า
หรือนําผ่านส่ิงต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขแล้ว  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2544 โดยสามารถศึกษาและ
ปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตนําเข้าและศึกษาทดลองพืช GM  
ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรม
วิชาการเกษตรได้จัดทํา เพ่ือให้ผู้ท่ีประสงค์จะนําเข้าพืช GM สามารถ
ท่ีจะปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุญาตได้อย่างถูกตอ้ง  

 ดร.ชาลินี  คงสวัสดิ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดของประเทศไทย คือ 
การนําแนวทางการประเมินความเส่ียงท่ีสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ได้จัดทําข้ึนมาทดลองใช้กับการประเมินความเส่ียง 
พืช GM ท่ีจะมีในการดําเนินการในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเห็นว่าเรา
จะต้องมีข้อมูลการประเมินความเส่ียงอยู่พอประมาณ จึงจะสามารถ 
นําข้อมูลเหล่านี้ไปทดลองใช้กับแนวทางฯ ฉบับนี้ได้ 

.... (ต่อ หน้า 2) 
 

 



 
 

 

   สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ   
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 รศ .ดร .นพ . เผด็จ   สิริยะ เสถียร  คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนวทางในการพัฒนายุง GM โดย
การสร้ า งยุ ง ท่ี ต้ านทานต่ อ เ ชื้ อ โ รค  เ ช่ น  โ รค ไ ข้ เ ลื อดออก  
ไ ข้มาลาเ รีย  ฯ  เป็นการทําใ ห้ เชื้ อ โรคไม่สามารถเจริญในยุง  
และสร้างยุง ท่ีมียีนที่สร้างสารท่ีเป็นพิษต่อยุง แล้วปลดปล่อย 
ลงสู่ธรรมชาติเพ่ือผสมพันธ์ุกับยุงในธรรมชาติ ส่ิงท่ีต้องคํานึงถึง 
ก่อนการปลดปล่อยยุง GM ลงสู่ธรรมชาติจะต้องคํานึงถึงความมั่นคง
ของยีนและสมรรถนะของยุง GM , ความปลอดภัย, การทดสอบ 
ในภาคสนามและผลกระทบต่อระบบ, การยอมรับของสาธารณชน  
โดยต้องแน่ใจว่ายีนท่ีใส่เข้าไปในยุงนั้น ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดไปสู่
ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นได้ ซึ่งในแนวทางดังกล่าวได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ด้วย  
จึงควรต้องศึกษาให้ดีเสียก่อน 

 ผ ศ . ด ร . วิ ภ า   ห อ ม ห ว ล   ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ได้กล่าวว่า การทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธ์ุ  
NK 603 ในระดับแปลงทดลองท่ีจะมีข้ึน เป็นข้ันตอนในการวิจัย 
และพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีสืบเนื่องต่อมาจาก 
การทดสอบในระดับโรงเรือน ซึ่งผลการทดสอบในระดับโรงเรือนได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนมีนาคม 2554  
แล้ว และอยู่ระหว่างเพ่ือดําเนินการขออนุญาตทดสอบในระดับแปลง
ทดลองภาคสนามต่อไป  

 ดร.บุญญานาถ  นาถวงษ์ บริษัท มอนซานโต้ประเทศไทย 
จํากัด ได้กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีการเตรียมความพร้อม  
โดยมีแนวทางการประเมินความเส่ียงฯ ท่ีสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดทําข้ึน เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน ภาคเอกชนมี 
ความยินดี ท่ีจะใ ห้ความร่วมมือ  เ พ่ือใ ห้ เ กิดความสอดคล้อง 
และความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งการนําองค์ความรู้ 
 
 

 
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ จะช่วยลดภาระและปัญหาจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรได้มากข้ึน และเห็นว่าในอนาคตงานวิจัยจะมี
ความจําเพาะเจาะจงและเฉพาะเรื่องมากข้ึน  ซึ่งจําเป็นต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความปลอดภัยทางชีวภาพจากการดําเนินการการประเมิน
ความเส่ียงของพืช GM 

 บทสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
• กรม วิชาการ เกษตร  ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงาน ชํานาญการ

ระดับประเทศรับผิดชอบกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับ 
พืช GM ต้องเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการกํากับดูแล 
การประเมินความเส่ียงพืชดัดแปลงพันธุกรรม และ ควรต้องมี
หน่วยงานชํานาญการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนร่วมดําเนินการด้วย  
อย่างต่อเนื่อง 

• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดย
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ควรจัดให้มีการ
อบรมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในเรื่องพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ ในบริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าค้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ การใช้แนวทางฯและคู่มือการประเมินความเส่ียง 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่างๆ  
ของประเทศ และ นานาประเทศ 

• การวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวกับสัตว์ GM เช่น ยุง GM  
ท่ีเป็นพาหะนําโรคติดต่อต่างๆ หน่วยงานสามารถร่วมกันจัดทํา
ข้อ เสนอการวิ จั ย  ขอรับ ทุนสนับสนุนการ วิจั ย  จากอง ค์กร
ภาย ในประ เทศต่ า งๆ  เ ช่ น  สํ านั ก งาน พัฒนาวิ ทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น รวมท้ังองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย 

 


