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and Enforcement of Biosafety Regulations 

22-24 มถนุายน ิ 2551 ณ นครเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา 

 

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง Risk Assessment of GMOs/LMOS and Enforcement of 
Biosafety Regulations น้ี จดัขึน้ต่อเน่ืองจากการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง Capacity-Building and 
Exchange of Experiences on Risk Assessment and Risk Management of Living Modified Organisms 
ที่จดัขึน้เมื่อเดอืนเมษายน 2551 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะระดับชาติและระดับภูมิภาคในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรม เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และแลกเปลีย่นขอ้มลูในการบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ และการดาํเนินการตามความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาระการประชมุ 

1. การประเมนความเส่ียงิ : ความตกลงระหวางประเทศ่ ท่ีเก่ียวข้อง และความก้าวหน้าทาง
วทยาศาสตร์ิ  

ดร. Desmond Mahon จากสาํนกังานความปลอดภยัทางชวีภาพ Environmental Protection 
Service ประเทศแคนาดา เน้นความสาํคญัของการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในและตาม 
พธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพในกรณีทีเ่ป็นภาค ีโดยประเดน็ในเรื่องการประเมนิ
ความเสีย่งมอีงค์ประกอบหลกัทีค่วรนํามาพจิารณา 3 เรื่อง ไดแ้ก่ ขอ้กําหนดตามกฎหมาย รายละเอยีด
และการดําเนินการประเมนิและจดัการความเสีย่ง ซึง่เป็นการดําเนินการตามขัน้ตอนทางวทิยาศาสตร ์และการ
ตดัสนิใจ โดยได้นําเสนอและเปรยีบเทยีบการดําเนินงานด้านความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ
แคนาดากบัขอ้กําหนดของพธิสีารคารต์าเฮนาฯ ว่ามขี ัน้ตอนทีค่ลา้ยคลงึกนัตัง้แต่การแจง้ล่วงหน้า การ
ประเมนิความเสีย่ง การมสีว่นรว่มของสาธารณะ การปฏบิตัติาม และการตดัสนิใจ แต่แคนาดายงัไมม่กีาร
กําหนดใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ในการตรวจสอบยอ้นกลบั การรบัผดิ และการประเมนิผล
กระทบทางเศรษฐสงัคม 

ดร. Helmut Gaugitsch จากหน่วยการใชท้ีด่นิและความปลอดภยัทางชวีภาพของหน่วยงาน
กลางดา้นสิง่แวดลอ้ม ประเทศออสเตรยี กล่าวถงึความทา้ทายและโอกาสในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน
วา่ ยงัคงขาดฐานขอ้มลูระดบัภูมภิาคในเรื่องการประเมนิความเสีย่ง ความรว่มมอืในการจดัทาํแนวทางใน
การประเมนิและจดัการความเสีย่ง ขอ้มูลการทดสอบภาคสนามที่ดําเนินการเองในภูมภิาค งานวจิยั
เกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพโดยตรง (งานวจิยัสว่นใหญ่จะเป็นการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพื่อพฒันา
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม) ศกัยภาพในการประเมนิผลการทดสอบภาคสนาม โดยบ่อยครัง้ทีไ่ม่ให้
ความสาํคญักบัผลกระทบต่อเน่ืองทีอ่าจเกดิขึน้ทีค่วรไดร้บัการตรวจสอบเพิม่เตมิ และการอา้งองิเอกสาร
ทางวชิาการและแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการประเมนิความเสีย่ง 
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ดร. Lim Li Ling จาก Third World Network ไดนํ้าเสนอการดาํเนินการในเรือ่งความปลอดภยั
ทางชวีภาพตามความตกลงระหว่างประเทศและระดบัภูมภิาคทีม่อียู่ ไดแ้ก่ พธิสีารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการอารกัขาพชื โดยเฉพาะ ISPM No 11 ในเรื่อง
ความเสีย่งดา้นสุขอนามยัพชืของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม Codex Alimentarius Commission ทีอ่ยู่
ระหว่างดําเนินการจดัทํามาตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหารทีไ่ดจ้ากสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมและพชืทีม่ี
การดดัแปลงคุณค่าทางโภชนาการ (nutritionally modified crops) และการกําหนด low-level presence 
of rDNA plant material การพจิารณาหลกัการของการประเมนิ จดัการ และการสื่อสารความเสีย่ง และ
การตรวจสอบยอ้นกลบั และการเตรยีมการจดัทําแนวทางในการตดิฉลากอาหาร และหลกัเกณฑใ์นการ
ตรวจสอบและจาํแนกระบุอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม รวมทัง้การดาํเนินการของ World Organization for 
Animal Health เกีย่วกบัการกําหนดมาตรฐานและแนวทางในเรื่องการใช ้ DNA vaccines และความ
ปลอดภยัของสตัวโ์คลนน่ิง 

Mr. Camilo Rodriguez-Beltran จาก Centre for Integrated Research on Biosafety, 
University of Canterbury ประเทศนิวซแีลนด ์ชีใ้หเ้หน็ความไมแ่น่นอนทางวทิยาศาสตรใ์นการประเมนิ
ความเสีย่งของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และไดย้กตวัอย่างของสิง่มชีวีติ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้ร ับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ 
ตดัต่อยนี อาท ิพชืทีม่คีวามทนทานต่อแมลง โรคพชื และสารกาํจดัศตัรพูชื การพฒันายุง GM การพฒันา
พชื GM โดยไม่ใช ้foreign DNA (insgenic) การผลติพชืพลงังานโดยบรษิทัซนิเจนตา้ ขา้วโพดทีม่ไีลซนีสงู
สาํหรบัการเลีย้งสตัว ์และการพฒันาตน้กาแฟทีไ่มผ่ลติคารเ์ฟอนีโดยการตดั RNA ทีแ่สดงคุณลกัษณะนัน้ 
เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัไดนํ้าเสนอเครื่องมอืในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะช่วยในการเขยีนและการตดัสนิใจ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่ง ทีจ่ะออก prototype ที ่3 เพือ่ใหใ้ชง้านไดฟ้รภีายในปลายปีน้ี 

2. การดาํเนนการด้านความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศสมาชกอาเซียนิ ิ  
ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย นําเสนอกฎระเบียบและการดําเนินการด้าน

ความปลอดภยัทางชวีภาพในแต่ละประเทศ โดยมกีรณีศกึษาของประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นหลกั ผูแ้ทน
ประเทศฟิลปิปินส ์เน้นประสบการณ์ในการพจิารณาใหอ้นุญาต การตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จนถงึวนัที่ 3 เมษายน 2551 ได้มกีารใหอ้นุญาตใหใ้ชพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรม
สาํหรบัเป็นอาหาร อาหารสตัว ์และผลติภณัฑ ์ไปแลว้ 28 events (ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ฝาย มนัฝรัง่ คาโน้

ลา และชกูารบ์ที) และ 18 combined traits (ขา้วโพด และฝาย้ ) และอนุญาตใหม้กีารทดสอบภาคสนาม 
จํานวน 2 events (ขา้วโพด และมะละกอ) โดยมพีชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ไดแ้ก่ 
eggplant ทีม่คีวามทนทานต่อศตัรพูชื มะละกอทีม่คีวามทนทานต่อไวรสัและสุกชา้ (delayed ripen) และ
ขา้วทีม่คีวามทนทานต่อไวรสัและมวีติามนิสงู ผูแ้ทนมาเลเซยีและไทย ไดนํ้าเสนอการดําเนินการดา้น
ความปลอดภยัทางชวีภาพ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของแต่ละประเทศ ซึ่งเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทัง้สองประเทศคลา้ยคลงึกนัทีเ่ป็นการดําเนินการตามพนัธกรณีของพธิสีารคารต์าเฮนาฯ และ
เน้นทีเ่ทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมเ่ทา่นัน้  
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ข้อเสนอแนะจากการประชมุ 

• ควรมีการจดัประชุมในเรื่องการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมในลกัษณะทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมไดเ้รยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ในเรื่องน้ี 
โดยใหม้กีารพจิารณาหวัขอ้ที่ควรกําหนดไวใ้นหลกัเกณฑป์ระเมนิความเสีย่งและเหตุผลในการกําหนด 
รวมทัง้ตวัอยา่งกรณศีกึษาทีทุ่กประเทศมคีวามสนใจรว่มกนั 

• ควรพิจารณาจดัทําโครงการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกําหนดแนวทางในการ
ประเมนิความเสี่ยง โดยอาจพจิารณาทบทวนแนวทางในการประเมนิความเสี่ยงของสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรมทางการเกษตรของอาเซยีนทีม่อียู่แลว้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1999 ประกอบดว้ย โดยใหศู้นยค์วาม
หลากหลายทางชวีภาพอาเซยีน รวบรวมขอ้มลูกฎระเบยีบและการดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ
และจดัการความเสีย่งของประเทศสมาชกิเพือ่ใชป้ระกอบการดาํเนินโครงการ 
 

_________________________________________ 


