“กฎระเบียบและกลไกเพื่อกํากับการใชจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมไทย”
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด ทํ า “โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นความ
ปลอดภัยแก่สถานประกอบการ: การศึกษาสถานภาพเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกํากับดูแลการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรม
ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมที่ใช้จุลนิ ทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม โดยมุ่งหวังให้
เกิดความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ มีความสะดวกและเอื้ออํานวยต่อ
การดําเนินการของภาคอุตสาหกรรม
ในวัน ที่ 30 สิงหาคม 2554 หน่ว ยงานทั้งสามดัง กล่า วได้
ร่ว มกัน จัด ประชุม ระดมความคิด เรื ่อ ง “การพัฒ นาคู ่ม ือ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย ศ.ดร.
วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าว
ว่า โครงการนี้เ ริ่ม ดํา เนิน งานตั้ง แต่เ ดือ นมีน าคม 2554 โดยรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล โรงงานที่มีการใช้จุลินทรีย์จ ากแบบสอบถามการ
เยี่ย มชมโรงงาน และการวิเ คราะห์ส ถานภาพและศัก ยภาพในการใช้
จุลิน ทรีย์ คณะทํา งานโครงการฯ ได้วิเ คราะห์จ ากปัจ จัย แนวโน้ม การ
ใช้จุลินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรมประกอบกับประเภทอุตสาหกรรมเพื่อ
จัด ทํา คู่มือ
และได้ข้อ สรุป ว่า ในเบื้อ งต้น จะจัด ทํา คู่มือ สํา หรับ
อุต สาหกรรมแอลกอฮอล์ คู่มือ สํา หรับ อาหารและอาหารสัต ว์ และ
คู่มือ สํา หรับ อุต สาหกรรมปุ๋ย ชีว ภาพและปุ๋ย อิน ทรีย์ โดยคู่มือ สํา หรับ
อุตสาหกรรมทั้งสามประเภท ประกอบด้วย
• บทที ่ 1 การประเมิน ความเสี ่ย ง (หลัก เกณฑ์ใ นการ
ประเมินความเสี่ยง กรณีจุลินทรีย์ทั่วไป และกรณี GMM)
• บทที่ 2 การจัด ประเภทความเสี่ย ง (ประเภทของงานที่มี
การใช้จุลิน ทรีย์ใ นอุต สาหกรรม และข้อ ปฏิบัติใ นการทํา งานสํา หรับ
งานประเภท GILSP และงานประเภทที่ 1)
• บทที่ 3 ข้อ กําหนดเฉพาะรายอุตสาหกรรม (ลักษณะการ
ใช้จุลินทรีย์ ลําดับขั้นตอนในอุตสาหกรรม และข้อกําหนดพิเศษ)
• ภาคผนวก (บัญ ชีร ายชื่อ จุลิน ทรีย์ที่จัด ว่า ไม่เ ป็น อัน ตราย
บัญ ชีร ายชื่อ เซลล์เ จ้า บ้า น/พาหะที่จัด ว่า ปลอดภัย และบัญ ชีร ายชื่อ
จุลินทรีย์ตามความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์)

สํา หรับ ผู้ป ระกอบการยัง มีข้อ กัง วลว่า เนื่อ งจากมีห น่ว ยงาน
กํา กับ ดูแ ลหลายหน่ว ยงานจากกระทรวงต่า งๆ ทํา ให้มีก ฎระเบีย บ/
ข้อ กํา หนดไม่ส อดคล้อ งกัน ผู้ป ระกอบการไม่ท ราบว่า ควรจะเริ่ม ต้น
จากหน่ว ยงานใด/ต้อ งยื่น เอกสารประกอบมีร ายละเอีย ดมากน้อ ย
อย่า งไร ความไม่ชัด เจนของข้อ กํา หนด/คู่มือ ต่า งๆ หน่ว ยงานกํา กับ
ดูแ ลใช้เ วลานานในการพิจ ารณาให้อ นุญ าต รวมทั้ง หน่ว ยงานกํา กับ
ดูแลยังขาดเจ้าหน้าที่มีความชํานาญ/ความเข้าใจในงานด้านจุลินทรีย์/
GMOs เป็น ต้น ช่ว งท้า ยของการประชุม ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ได้ร่ว มกัน
พิจ ารณาในแต่ล ะประเด็น สํา หรับ จัด ทํา กฎระเบีย บและกลไกเพื่อ ใช้
กํากับการใช้จุลินทรีย์และ GMM ในอุตสาหกรรม โดยจากการระดม
ความคิด สรุปได้ดังนี้
• ควรมีการดูแลทั้งจุลินทรีย์และ GMM
• การกํา กับ ดูแ ล: ควรมีข อบเขตครอบคลุม ตั้ง แต่ก ารนํา เข้า
(เพื ่อ ให้ท ราบแหล่ง ที ่ม าของเชื ้อ ) การใช้ใ นกระบวนการผลิต
การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (ไม่ว่าจะเป็นของเสียหรือ by product)
• แนวทางการกํา กับ ดูแ ล:
ควรเป็น เชิง ส่ง เสริม โดย
หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบหรือ หน่ว ยงานภาครัฐ จัด ให้ม ีม าตรฐานเพื ่อ
ส่ง เสริม การใช้จุลิน ทรีย์ใ นอุต สาหกรรม มีห น่ว ยงานกลางเพื่อ ดูแ ล
จุลิน ทรีย์ที่จ ะนํา เข้า จากต่า งประเทศ และควรมีก ฎระเบีย บที่เ ป็น
กรอบในการกํ า กับ ดูแ ลในภาพรวมและสามารถประสานกับ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้
• การใช้คู่มือ: ในเบื้องต้นควรดําเนินการแบบสมัครใจ และต่อไป
ควรเป็นการบังคับ
• ในกรณีที่เป็น GMM การกํากับดูแลอาจไม่จําเป็นต้องจัดกลุ่มตาม
ระดับความเสี่ยง แต่ค วรพิจ ารณาจากผลการประเมิน ความปลอดภัย
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยอาจพิจารณาเป็นกรณีๆ เช่น
∗ GMM ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
และอาหาร สามารถนําเชื้อไปใช้ได้ทั้งเป็นอาหาร เช่น โยเกิร์ต และปลดปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อมได้ เช่น น้ําเสียจากโรงงานสามารถนําไปเป็นน้ําปุ๋ยรดต้นไม้ได้
เป็นต้น
∗ หาก GMM ผ่านเพียงการประเมินความปลอดภัยด้านอาหาร
GMM ที่ใช้จะต้องอยู่ในระบบปิดเท่านั้น ไม่สามรถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้
∗ หาก GMM ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
แต่ต้องการนําไปใช้เป็นอาหาร จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยด้าน
อาหารเสียก่อน
ผลจากการประชุ มในวั นนี้ คณะทํ างานโครงการฯ จะรวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจัดทําเป็นแนวทางการกํากับดูแลการใช้จุลินทรีย์
และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย และเสนอต่อ
กรมโรงงานเพื่อพิจารณานําไปใช้ประกอบการดําเนินงานต่อไป

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
กันยายน 2554

