
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม ภายใตบ้รบิทของพธิสีารคาร์ตาเฮนาฯ 

 
หลักการและเหตุผล 

 การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เป็นพันธกรณีหน่ึงภายใต้มาตรา 15 – การประเมิน
ความเสี่ยง ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ประเทศภาคีต้องดําเนินการตาม  
ทั้งในส่วนของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบทของพิธีสารฯ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพการดําเนินงานด้านการ
ประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
พิธีสารฯ ในการป้องกันในระดับที่เพียงพอด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้
ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ที่อาจมีผลกระทบเสียหาย 
ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความเสี่ยง 
ต่อสุขอนามัยของมนุษย์และการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามพรมแดน  

จากการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 6  
(COP-MOP6) เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ได้มี
ข้อตัดสินใจที่ BS-VI/12 (Risk assessment and risk management) ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง โดยให้มี
การแปลเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Guidance on Risk Assessment of 
LMOs) เป็นภาษาของแต่ละประเทศภาคีพิธีสารฯ และให้นําเกณฑ์น้ีไปทดลองใช้ในแต่ละประเทศ 
เพ่ือรวบรวมความเห็นและประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมในการใช้ต่อไป 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
แห่งชาติของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และรับทราบสถานภาพการดําเนินงานด้านน้ี 
ของประเทศไทย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการนําเกณฑ์น้ีไปใช้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และรับทราบ
สถานภาพการดําเนินงานด้านน้ีของประเทศไทย 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกณฑ์และคู่มือสําหรับการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําขึ้น 

 3. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําขึ้น 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักในเรื่อง 

การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และสถานภาพการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศไทย 

2. ข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําขึ้น  
 
วิธีการดําเนนิการ 

1. การบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบท
ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

2. อภิปรายสถานภาพการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ
ประเทศไทย รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ที่สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําขึ้น 
 
วัน เวลา และสถานที ่
 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องนนทรี 1 โรงแรมเคยูโฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการ
ประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัย 
องค์กรอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ จํานวน 90 คน  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม ภายใตบ้รบิทของพธิสีารคาร์ตาเฮนาฯ 

วันพธุที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    เวลา 0๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หอ้งนนทรี 1 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
0๘.๓๐ – 0๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

0๙.๐๐ – 0๙.20 น. พิธีเปิด 
   กล่าวเปิด 
 โดย  นายสันติ บุญประคับ 
 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

   กล่าวรายงาน 
 โดย  นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ 
 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

09.20 – 09.3๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๐๙.30 – ๑2.00 น. การบรรยาย 
 ความเป็นมาของการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนา 

ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 แนะนําเกณฑ์และคู่มือสําหรับการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีสํานักงาน

เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําข้ึน 
 โดย  รศ.ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร 
 ผู้ก่อต้ังและท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
 ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑5.45 น. อภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
  สถานภาพการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศไทย 
   เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชี วิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทําข้ึน 

  ผู้นําอภิปราย: รศ.ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร 
 ผู้ร่วมอภิปราย: นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ กรมวิชาการเกษตร 
    ดร.ชาลินี คงสวัสด์ิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
   รศ.นพ.ดร.เผด็จ สิริยะเสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
   ผศ.ดร.วิภา หอมหวล คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 

๑๕.๔๕– ๑๖.๐๐ น. สรุปและปิดการประชุม 

หมายเหตุ: เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม 

------------------------------------------------- 



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม  
ภายใตบ้รบิทของพิธสีารคาร์ตาเฮนาฯ 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องนนทรี 1 ช้ัน 4 โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 
 
ขอส่งผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้

ช่ือ ............................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร..............................................  
E-mail address…………………………………………………………………………………………………. 
 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร..............................................  
E-mail address…………………………………………………………………………………………………. 
 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร..............................................  
E-mail address…………………………………………………………………………………………………. 
 
    
 
 
กรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 มายังกลุ่มงานความม่ันคงทางชีวภาพ  
ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ (คุณดาลัด, คุณอัญชลี, คุณปนัดดา)  
โทร./โทรสาร  0 2265 6636, 0 2265 6638 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 


