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รายละเอียดทัว่ไปของการประชมุ 
 1. มผีูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 40 ทา่น ซึง่แบ่งเป็นผูแ้ทนจาก 21 ประเทศ และ ตวัแทน 7 ทา่น
จากองคก์ร ทีเ่กีย่วกบัการประเมนิและจดัการความเสีย่งของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (LMOs) 
 2. ประเทศทีม่ตีวัแทนเขา้รว่มการประชุม ไดแ้ก่ บงัคลาเทศ, ภฏูาน, กมัพชูา, อนิโดนีเซยี, 
อหิรา่น, ญีป่นุ่, จอรแ์ดน, คเูวต, ลาว, มาเลเซยี, มองโกเลยี, เมยีนมาร,์ ปากสีถาน, การต์าร,์ 
ซาอุดอิาระเบยี, ศรลีงักา, สาธารณรฐัอาหรบัซเีรยี, ไทย ตมิอร-์เลสเต, เวยีดนาม และเยเมน 

 3. มผีูเ้ชีย่วชาญทีม่าใหข้อ้มลูกบัทีป่ระชมุ ทัง้สิน้ 6 ทา่น จากองคก์ร ต่อไปน้ี Centre for 
Research in Biotechnology for Agriculture, University of Malaya (Malaysia), Federal 
Environment Agency (Austria), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB, India), Kasetsart University (Thailand), Ministry of Natural Resources and Environment 
(Malaysia) and National Institute of Public Health and Environment (the Netherlands) 

 4. วตัถุประสงคข์องการประชุม 

4.1 เรยีนรูเ้กีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งในบรบิทของพธิสีาร
คารต์าเฮนาและ ทบทวนหลกัการและวธิกีารประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรยีนในการพจิารณาขอ้มูลการประเมนิความเสีย่ง และ
การดาํเนินงานดา้นการประเมนิความเสีย่งในภมูภิาคเอเชยี 

4.3 ทบทวนแนวทางการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
และพจิารณาความต้องการเพิม่เตมิ สําหรบัแนวทางการประเมนิความเสี่ยงและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง 

4.4 ทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบสําคญัของการรายงานและบทสรุปของการประเมิน 
ความเสีย่งของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (LMOs)  

4.5 บ่งชีก้ลไกทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืและเครอืขา่ยสาํหรบัการประเมนิความเสีย่งและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงในระดบัภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
เชีย่วชาญ เอกสารประกอบการฝึกอบรมและเครือ่งมอืสาํหรบัประเมนิความเสีย่ง 

 



 

 
โดย  วนัศุกร ์ เสนานาญ  ภาควชิาวารชิศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ม. บรูพา 
 

- 2 - 

องคป์ระกอบของการประชุม 
 การประชุมประกอบไปดว้ย 3 สว่นคอื การบรรยาย การนําเสนอประสบการณ์ของประเทศต่างๆ 
และการระดมความคดิเหน็เกีย่วกบักลไกทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอื และการสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู ความเชีย่วชาญ สือ่การเรยีนการสอนและเครือ่งมอืสาํหรบัการประเมนิความเสีย่ง  
 
การนําเสนอภาคบรรยาย 
1. Introduction to risk assessment and risk management of living modified organisms 
(LMOs) 

 1.1 ประกอบดว้ยการนําเสนอ 2 เรือ่งคอื “Introduction to risk assessment and risk 
management of living modified organisms in the context of the Cartagena Protocol”โดย Mr. Erie 
Tamale จาก the CBD Secretariat และ “Risk assessment and risk management concepts, 
general principles and methodologies: An overview”โดย Dr. Rofina Yasmin Othman จาก the 
Centre for Research in Biotechnology for Agriculture, University of Malaya, Malaysia. 

 1.2 Mr. Tamale ไหอ้ธบิายบทบญัญตัขิองพธิสีารฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่ง 
(บทบญัญตัทิี ่ 15 และ Annex III) และการบรหิารจดัการความเสีย่ง (บทบญัญตั ิ 16) ซึง่บทบญัญตัิ
เหล่าน้ีเป็นหวัใจสาํคญัในการตดัสนิใจเกีย่วกบัความเสีย่ง (เกีย่วขอ้งกบักระบวนการแจง้ล่วงหน้า และ
การจดัการความเสีย่งหลงัจากการตดัสนิใจ) 

บทบญัญตัท่ี ิ 15 เน้นความสาํคญัของการประเมนิความเสีย่ง ซึง่ควรยดึหลกัวทิยาศาสตร ์ 
ประเมนิเป็นในแต่ละกรณ ี ใชห้ลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัและอยา่งน้อยตอ้งใหข้อ้มลูตาม Annex I นอกจากน้ี
ประเทศผูนํ้าเขา้จาํเป็นตอ้งมัน่ใจวา่ไดม้กีารประเมนิความเสีย่งสาํหรบัการปลดปล่อย LMOs สูส่ิง่แวดลอ้ม 
และสามารถขอใหผู้ข้อทาํการประเมนิความเสีย่ง โดยใชง้บประมาณในสว่นของผูข้อเอง 

Annex III เป็นขอ้ขยายรายละเอยีดของวธิกีารประเมนิความเสีย่ง ซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยภาค ี
โดยจะ (1) อธบิายวตัถุประสงคแ์ละการใชก้ารประเมนิความเสีย่งภายใตพ้ธิสีารฯ (2) หลกัการประเมนิ
โดยทัว่ไป และวธิกีารประเมนิความเสีย่ง และ (3) ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งพจิารณาในการประเมนิความเสีย่ง 

บทบญัญตัท่ี ิ 16 กลา่วถงึขอบเขตของการบรหิารจดัการความเสีย่งภายใตพ้ธิสีารฯ ซึง่
ครอบคลุมถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งทีพ่บจากการประเมนิความเสีย่ง (ยอ่หน้า 1 และ 2) และการ
บรหิารจดัการความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาคภีายใตพ้ธิสีารฯ มหีน้าทีใ่นการในการควบคุมและบรหิาร
จดัการความเสีย่งทีบ่่งชีโ้ดยการประเมนิความเสีย่งภายใตพ้ธิสีารฯ  ปองกนัผลเสยีอนัเน่ืองมาจาก ้ LMOs 
ปองกนัการขนยา้ยระหวา่งประเทศที่้ ไมไ่ดต้ัง้ใจ มัน่ใจวา่ LMOs ไดผ้า่นระยะเวลาการสงัเกตการณ์ 
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ก่อนทีม่กีารชง้านและใหค้วามรว่มมอืในการบ่งชี ้ และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการจดัการ LMOs หรอื
ลกัษณะเฉพาะบางลกัษณะของ LMOs ทีอ่าจจะมผีลเสยี 

การนําเสนอน้ียงัรายงานการตดัสนิใจของ COP/MOP ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งและ
การบรหิารจดัการความเสี่ยงซึ่งมกีารตดัสนิใจเกี่ยวกบัขอบเขตของบทบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้ง การรวบรวม
เอกสารที่สามารถใช้เป็นแนวทางสําหรบัการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
การพฒันาแนวทางใหม่ การแต่งตัง้กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญในการพจิารณาแนวทางการประเมนิความเสีย่งและ
การบรหิารจดัการความเสีย่ง (an Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) on risk assessment)  
การสรา้งกลไกในการเผยแพร่ขอ้มูลการตดัสนิใจเกี่ยวกบัความเสี่ยง (Biosafety Clearing-House: 
BCH) การเชญิมหาวทิยาลยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งหลกัสูตรสาํหรบัเพิม่ศกัยภาพการประเมนิ
ความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง ขอ้สรุปจากการประชุมในครัง้น้ี (และจากการประชุมระดบั
ภูมภิาคของทวปีอื่นๆ) จะนําเสนอสู ่COP/MOP 4 ทีส่หพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ระหว่างวนัที ่12-16 
พฤษภาคม 2551. 

 Dr. Othman ไดนํ้าเสนอภาพรวมของหลกัการทีส่าํคญัของการประเมนิความเสีย่ง การบรหิาร
จดัการความเสีย่งและการสือ่สารความเสีย่ง 

 ขัน้ตอนทีส่าํคญัสาํหรบัการประเมนิความเสีย่งรวมถงึ (1) การบ่งชีผ้ลเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก 
LMOs (hazard identification) (2) การประเมนิรปูแบบที ่LMOs จะสามารถเกดิผลกระทบในสิง่แวดลอ้ม 
(exposure characterization) (3) การประเมนิความรนุแรงของผลทีเ่กดิขึน้ (exposure assessment) 
และ (4) การประเมนิความเสีย่ง ซึง่เป็นผลรวมของความรนุแรง และโอกาสของการเกดิผลเสยี (risk 
characterization) ซึง่ทัง้หมดน้ีควรอยูบ่นพืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์

 เครือ่งมอืในการประเมนิความเสีย่งอาจรวมถงึการใชแ้บบจาํลอง เชน่ (1) แบบจาํลองทาง
คณติศาสตรท์ีพ่ฒันาจากขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจาํลองกระบวนการในสิง่แวดลอ้ม และทาํนายรปูแบบของผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ (2) event-tree analysis model ใชใ้นการบ่งชี ้hazards และ ลกัษณะของความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้ และ (3) fault-tree analysis model ซึง่เป็นวธิกีารทีบ่่งชีอ้งคป์ระกอบยอ่ยของความเสีย่ง ซึง่เกดิ
จาก hazard หน่ึงๆ และรปูแบบของการเกดิความเสีย่ง 

 การจดัการความเสีย่งประกอบดว้ย การพจิารณาผลการประเมนิความเสีย่ง การวางมาตรการ
ลดความเสีย่ง/ลดความเสยีหาย การชัง่น้ําหนกัทางเลอืกนโยบายและทางเลอืกมาตรการมาตรการล
ความเสีย่ง/ลดความเสยีหาย โดยพจิารณาประสทิธภิาพ ความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ และการเลอืก
มาตรการปองกนัอยา่งเหมาะสม้  

 ตวัอยา่งของการจดัการความเสีย่ง ไดแ้ก่ การแบ่งแยกพชืดดัแปลงพนัธุกรรมกบัพชืไมด่ดัแปลง
พนัธุกรรมดว้ยระยะทาง หรอื buffer zone การปลกูพชืไมด่ดัแปลงพนัธุกรรมบรเิวณขอบของแปลงปลกู
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ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม การควบคุมกาํจดัหลงัจากการปลดปลอ่ย และการจาํกดัการปลกูในบรเิวณที่
กาํหนด นอกจากน้ีปจจยัทีอ่าจนํามาพิั จารณารว่มกบัการตดัสนิใจ รวมถงึระดบัของความแน่นอนของขอ้มลู
วทิยาศาสตร ์ (scientific certainty) แนวโน้มความรนุแรงของผลกระทบ ความ(ไม)่สามารถในการลด
ความเสยีหายลกัษณะการปลดปล่อยสูส่ิง่แวดลอ้มทีอ่าจนอกเหนือความควบคุม แนวโน้มของการ
เกดิผลเสยีต่ออนาคต และระดบัการกระจายของความเสีย่ง กระบวนการประเมนิความเสีย่งและการบรหิาร
จดัการความเสีย่งควรมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 แมว้า่จะมขีอ้มลูสาํหรบัการประเมนิความเสีย่ง แต่โดยธรรมชาตขิองความเสีย่ง กอ็าจยงัมคีวาม
ไมแ่น่นอนของขอ้มลู (scientific uncertainty) ดงันัน้ การประเมนิความเสีย่งน่าจะอยูบ่นพืน้ฐานของ
แนวทางระมดัระวงัลว่งหน้า (precautionary approach) นอกจากน้ี ผูท้ีป่ระเมนิความเสีย่ง อาจเริม่การ
ประเมนิดว้ยสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ (worst case scenario) แลว้จงึปรบัการประเมนิใหส้มจรงิมากขึน้ 
ในกระบวนการประเมนิความเสีย่ง 

2. Guidance materials for risk assessment and risk management of living modified 
organisms 

 2.1 ประกอบดว้ยการนําเสนอ 3 เรือ่งคอื (1) “Nature, scope and applicability of existing 
guidance materials on risk assessment and risk management of LMOs” โดย Dr. Hans 
Bergmans จาก the National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands  (2) 
“Overview of the international standards for pest risk analysis under the International Plant 
Protection Convention (IPPC) and their relevance to risk assessment of LMOs under the 
Biosafety Protocol” โดย ดร. บรรพต ณ ปอมเพช้ ร จากศนูยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์หง่ชาต ิ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ (3) “Report of the Canada-Norway Expert Workshop on Risk 
Assessment for Emerging Applications of LMOs” โดย Dr. Helmut Gaugitsch จาก Federal 
Environment Agency in Austria  

 2.2 ในการนําเสนอแรก Dr. Bergmans ไดเ้น้นวา่เอกสารทีเ่กีย่วกบัแนวทางในการประเมนิ
ความเสีย่ง อาจมไีดต้ัง้แต่ บทความทางวทิยาศาสตร ์เอกสารของหน่วยงาน (grey literature) เอกสารที่
เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินระดบัชาต ิ ไปจนถงึเอกสารทีต่กลงกนัในระดบันานาชาต ิ เอกสารทีม่อียูใ่น
ปจจุบนัั ทีเ่กีย่วขอ้งหลกัการประเมนิความเสีย่งคอ่นขา้งจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 
Annex III ของพธิสีารฯ เอกสารประเภทต่างๆ จะเป็นประโยชน์สาํหรบัการประเมนิความเสีย่งในต่าง
ขัน้ตอนกนั ตวัอยา่งของแหล่งเอกสารรวมถงึ Biosafety Information Resource Centre (BIRC)  
ใน Biosafety Clearing-House (BCH), องคก์รระดบันานาชาต ิ เชน่ FAO, OECD, ICGEB CGIAR 
centres, เวบ็ไซทข์ององคก์รระดบัชาต ิ เชน่ EU, USA และ ฐานขอ้มลูสบืคน้หาบทความวทิยาศาสตร ์
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และ เครือ่งมอืสบืคน้บนอนิเตอรเ์น็ต เชน่Google scholar Dr. Bergmans ไดแ้นะนําวา่การใชข้อ้มลูควร
จะตระหนกัถงึปจจยัต่อไปน้ี  ั (i) ประเภทของเอกสาร (เชน่ บทความวทิยาศาสตร,์ หนงัสอื, เอกสาร
ประกอบการประชุม, รายงาน) (ii) ผูแ้ต่งของเอกสาร (เชน่ นกัวทิยาศาสตร,์ ผูเ้ชีย่วชาญ, ผูต้ดัสนิใจเชงิ
นโยบาย หรอื NGO) (iii) วตัถุประสงคข์องการรบรวมเอกสารดงักล่าว (การอภปิรายทางวทิยาศาสตร,์ 
เอกสารประกอบการตดัสนิใจเชงิโนโยบาย, มมุมองของ NGO) (iv) จุดสดุทา้ยของการประเมนิ 
(‘endpoints’) (เชน่ ความปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอื ทางดา้นอาหาร ) และ (v) วนัทีข่องการตพีมิพ ์
(ทนัสมยั) 

2.3 ดร. บรรพต ไดอ้ธบิายระเบยีบขอ้บงัคบัใน the International Standards for Pest Risk 
Analysis Under the International Plant Protection Convention (IPPC) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ
ความเสีย่งของ LMOs IPPC เป็นสนธสิญัญาระหวา่งประเทศทีต่อ้งการปองกนัการแพ้ รก่ระจายและการ
นําเขา้ของศตัรพูชื และสง่เสรมิมาตรการทีเ่หมาะสมในการควบคุมศตัรพูชื IPPC อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ 
Commission on Phytosanitary Measures (CPM) ซึง่ไดใ้ชม้าตรฐานสากลวา่ดว้ยสขุอนามยัพชื 
(International Standards for Phytosanitary Measures, ISPMs) บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ
และจดัการความเสีย่งของ LMOs ไดแ้ก่ ISPM No. 2 (Framework for pest risk analysis (2007)), 
ISPM No.3 (Guidelines for he export, shipment, import and release of biological control agents 
and other beneficial organisms (2005)), ISPM No.11 (Pest risk analysis for quarantine pests 
including analysis of environmental risks and living modified organisms (2004)) และ ISPM No. 21 
(Pest risk analysis for regulated non-quarantine pests (2004) including provisions applicable to 
LMOs)  

คาํจาํกดัความของศตัรพูชืภายใต ้ IPPC รวมถงึสิง่มชีวีติทัง้หมดทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อพชื หรอื 
ผลติภณัฑจ์ากพชื ซึง่รวมถงึวชัพชื แบคทเีรยี รา แมลง และ สตัวอ์ื่นๆ เชน่ ไร หอย ไสเ้ดอืนฝอย และ
ไวรสั กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งของศตัรพูชื (Pest risk analysis: PRA) เป็นกระบวนการทีอ่ยูบ่น
พืน้ฐานของขอ้มลูวทิยาศาสตร ์ โดยประเมนิหลกัฐานทางเทคนิค วทิยาศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์
เพื่อทีจ่ะบ่งชีว้า่สิง่มชีวีติหน่ึงๆ จะมโีอกาสเป็นศตัรพูชืหรอืไม ่ ถา้เป็น ควรจะมกีารจดัการอยา่งไร 
กระบวนการ PRA ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนคอื (i) ขัน้เริม่ตน้โดยการบ่งชีช้นิดของศตัรพูชื หรอื 
รปูแบบการนําเขา้ หรอืทบทวน หรอืแกไ้ขนโยบายทีเ่กีย่วกบัสขุอนามยัพชืทีม่อียู ่ (ii) การประเมนิความ
เสีย่งของศตัรพูชื และ (iii) การจดัการความเสีย่งของศตัรพูชื การสือ่สารความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงของทุก
ขัน้ตอน ในปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ 2005) IPPC Secretariat และ CBD Secretariat ไดเ้ซน็ขอ้ตกลงความ
รว่มมอื (MOC) เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืและหลกีเลีย่งความซํ้าซอ้นของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  เวบ็ไซทท์ี
มขีอ้มลูเพิม่เตมิไดแ้ก่ http://www.fao.org, http://www.ippc.int, http://www.biodiv.org 



 

 
โดย  วนัศุกร ์ เสนานาญ  ภาควชิาวารชิศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ม. บรูพา 
 

- 6 - 

2.4 Dr. Gaugitsch ไดนํ้าเสนอผลจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญ (the Canada-
Norway expert workshop) ซึง่เน้นการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั LMOs ทีม่กีารพฒันาขึน้มาใหม ่ซึง่ไดแ้ก่ ปลา 
ตน้ไม ้พชืทีผ่ลติสารทางการแพทย ์(pharmaplants) และไวรสั ในแงมุ่มทีเ่กีย่วกบัประชากรในธรรมชาติ
การประชุมเชงิปฏบิตักิารน้ีไดพ้จิารณาประเดน็ต่อไปน้ี (i) ความเพยีงพอของเอกสารทีใ่ชเ้ป็นแนวทาง
สาํหรบัการประเมนิความเสีย่งของเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาขึน้มาใหม่ (ii) ประเมนิความเหมาะสมของ
เอกสารทีม่อียูใ่นปจจุบนัั  และ (iii) บ่งชีส้ว่นทีย่งัไมเ่พยีงพอของความรูแ้ละขอ้มลูทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ประเมนิความเสีย่ง ในปลาดดัแปลงพนัธุกรรม ประเดน็การประเมนิความเสีย่งทีจ่ําเพาะมดีงัน้ีคอื สาย
พันธุ์ปลาส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับปลาในธรรมชาติจึงทําให้สามารถอยู่รอด และ
ขยายพนัธุ์ในธรรมชาติได้ง่าย ข้อแนะนําสําหรบัการประเมนิเสี่ยงในปลาดดัแปลงพนัธุกรรมคือ (i) 
พฒันารปูแบบทีเ่ป็นไปได ้(scenarios) ในหลายสภาพแวดลอ้ม ของการหลุดลอดของปลาดดัแปลง
พันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงนิเวศวิทยา สรีระของปลาและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
(ii) หาตน้แบบการประเมนิความเสีย่งทีจ่าํเพาะต่อปลา และ (iii) พฒันาขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง 
ในแต่ละกรณี 

สาํหรบัตน้ไมด้ดัแปลงพนัธุกรรม ความรูท้ีย่งัขาดอยูค่อื วธิทีีเ่หมาะสมสาํหรบัวดัความสามารถ
ในการอยูร่อดและขยายพนัธุ ์ (fitness) สาํหรบัการประเมนิความเสีย่ง และระยะเวลาทีเ่หมาะสมสาํหรบั
การทดสอบภาคสนาม นอกจากน้ียงัขาดขอ้มลูพืน้ฐานของสภาพแวดลอ้มก่อนการปลกูตน้ไมด้ดัแปลง
พนัธุกรรม ขอ้แนะนําสาํหรบัการประเมนิเสีย่งในตน้ไมด้ดัแปลงพนัธุกรรม คอื (i) พจิารณาตน้ไมท้ีอ่ยูใ่น
แปลงปลกูเชงิพาณชิย ์ต่างจากตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นธรรมชาต ิ(ii) ศกึษาวธิกีารในการประเมนิความเสีย่งอยา่งมี
ประสทิธภิาพโดยพจิารณาวงจรชวีติของตน้ไม ้ และ (iii) หาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการวดั fitness ของ
ตน้ไม ้

สําหรบัข้อสรุปสําหรับไวรัสดัดแปลงพนัธุกรรม คือ ยงัขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมของไวรสั ขอ้มูลส่วนใหญ่จะเน้นผลกระทบต่อสุขภาพมนุษยห์รอืสตัว ์และยงัไม่มแีนวทาง
ประเมนิความเสีย่ง สว่นประเดน็สาํหรบัพชืทีส่รา้งสารทีม่ปีระโยชน์ทางการแพทย ์จะเกีย่วขอ้งกบัความ
เป็นพษิของพชืเหล่าน้ีต่อสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชเ่ปาหมาย และ้ ความคงทนของโปรตนีในธรรมชาต ิ

ขอ้สรปุในภาพรวมของการประชุมปฏบิตักิารน้ี คอื (i) Annex III ของพธิสีารฯ สามารถใชไ้ดก้บั 
ประเภทของ LMOs ทีพ่ฒันาขึน้มาใหม ่ (ii) ยงัคงขาดแนวทางทีจ่ะประเมนิความเสีย่งของสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมประเภท ปลา ไวรสั และพชืทีส่รา้งสารทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์และยงัตอ้งการ
งานวจิยัเพือ่เตมิเตม็ความรูใ้นสว่นทีข่าด (iii) ควรใชก้ารทดสอบภาคสนาม และวธิกีารทดสอบทางเลอืก
อื่นๆ ในการสรา้งขอ้มลู และ (iv) BCH ควรจะเป็นแหลง่ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  
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3. Key considerations in the preparation and/or review of risk assessments 

 3.1 ในหวัขอ้น้ีมกีารนําเสนอ 3 รายการ คอื (1) “Key considerations in the preparation of 
environmental risk assessments of living modified organisms and the required scientific 
capacities: a scientist’s perspective” โดย Dr. Vanga Siva Reddy  (2) “Key considerations in the 
review of environmental risk assessments of living modified organisms: a regulator's 
perspective” โดย Dr. Helmut Gaugitsch และ (3) “Overview of the risk-assessment summaries 
submitted to the Biosafety Clearing-House in accordance with paragraph 3 (c) of Article 20 of 
the Protocol, and the need for a standardized format” โดย Dr. Hans Bergmans 

 3.2 Dr. Reddy ไดอ้ธบิายถงึบทบาทของการวจิยัต่อการประเมนิเสีย่งทางสิง่แวดลอ้ม และได้
นําเสนอประเภทของขอ้มลูทีต่อ้งมใีนรายงานสรปุการประเมนิความเสีย่งฯ ลกัษณะของขอ้มลูขึน้อยูก่บั
ระดบัของสภาพควบคุม สาํหรบัการการปลดปล่อยในสภาพควบคุม (เชน่ small-scale field testing) 
การทดลองควรตอ้งมวีธิกีารปองกนัการหลุดลอดของ ้ LMOs สูส่ ิง่แวดลอ้ม มขีอ้มลูความสามารถของ 
LMOs ทีจ่ะคงทนอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม และความเป็นไปไดใ้นการที ่LMOs จะเขา้สูส่ายการผลติ สาํหรบั
การพจิารณาคาํขออนุญาตสาํหรบัการปลดปล่อยในสภาพควบคุม ขอ้พจิารณาทีส่าํคญัคอื ลกัษณะทาง
ชวีวทิยาของพชืเจา้บา้น สภาพสิง่แวดลอ้ม และความน่าเชื่อถอืของผูข้อฯ ในการปฏบิตัติามมาตรการ 
การจดัการความเสีย่ง Dr. Reddy ไดใ้หต้วัอยา่งการเตรยีมขอ้มลูสาํหรบัการขออนุญาตโดยใชก้รณศีกึษา
ของขา้วโพดบทีแีละผลกระทบทีเ่ป็นไปไดต่้อสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชเ่ปาหมาย้  

 3.3 Dr. Gaugitsch ไดใ้หต้วัอยา่งของการพจิารณาขอ้มลูประเมนิเสีย่งจากคาํรอ้งขออนุญาตใช ้
LMOs โดยอา้งองิถงึกรณใีนสหภาพยโุรปและประเทศออสเตรยี ภายใตแ้นวทางของ the European 
Food Safety Authority (EFSA) คาํรอ้งขออนุญาตใช ้ตอ้งมขีอ้มลูการประเมนิความเสีย่งดงัต่อไปน้ี คอื 
(i) ชื่อและรายละเอยีดการตดิต่อของผูข้อ; (ii) ขอบเขตของการขอใช;้ (iii) สายพนัธุพ์ชืผูร้บั (non-GM 
plants); (iv) วธิกีารดดัแปลงพนัธุกรรม (vector, source of donor DNA); และ (v) ลกัษณะของพชืที่
ดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะพชืดดัแปลงพนัธุกรรม คาํขอตอ้งประกอบไปดว้ย
ขอ้มลูต่อไปน้ี คอื (i) molecular and phenotypic characteristics (insert, expression, phenotype, 
stability, etc.); (ii) toxicology, allergenicity, nutritional assessment and substantial equivalence; 
(iii) environmental effects; and (iv) monitoring plan สาํหรบัการประเมนิการขอปลดปล่อยสู่
สิง่แวดลอ้ม (environmental release) ความยากประการหน่ึงคอื การขาดขอ้มลูทีจ่าํเพาะของประเทศ 
ในแถบสหภาพยุโรป ขอ้มลูการประเมนิภาคสนามสว่นใหญ่ทีม่มีาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศแถบอเมรกิาใต ้ นอกจากน้ีผูท้ีม่อีาํนาจตดัสนิใจยงัอาจมปีญหาในการประเมนิขอ้มลูภาคสั นาม
เน่ืองจากผลมกัไมช่ดัเจนและมปีญหาเกีย่วกบัั คุณภาพของการทดสอบสถติ ิDr. Gaugitsch ไดแ้นะนําวา่ (i) 
ในรายงานการประเมนิความเสีย่งทีร่วมอยูใ่นคาํรอ้งขอฯ ควรมกีารอา้งองิเอกสารทีช่ดัเจน (ii) ผูข้อควร
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ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตั ิและ (iii) ควรมกีารพฒันาแนวทางปฏบิตัทิีม่รีายละเอยีดมากขึน้ โดยรวมคาํ
จาํกดัความต่างๆ หลกัเกณฑท์ีม่นียัทางชวีวทิยา ตวัแปรทีจ่ะตอ้งทดสอบ วธิกีารทีใ่ชท้ดสอบ และ 
สภาพของสิง่แวดลอ้มทีก่าํลงัพจิารณา 

3.4 คาํแนะนําหน่ึงของการประชุม Ad Hoc Technical Expert Group on Risk Assessment ที่
จดัขึน้ที ่Rome ประเทศอติาลรีะหวา่ง 15-18 พฤศจกิายน 2547 คอื การขอใหร้ฐับาลของประเทศต่างๆ 
ยืน่รายงานผลการประเมนิความเสีย่งในแบบฟอรม์มาตรฐาน มายงั BCH และมคีาํอธบิายการตดัสนิใจ
ตามสมควรวา่ การประเมนิความเสีย่งมกีารดาํเนินการอยา่งไร และใชเ้อกสารประกอบอะไรบา้ง Dr. 
Bergmans ไดก้ล่าววา่แบบฟอรม์ของรายงานประเมนิความเสีย่งสาํหรบัการยืน่มายงั BCH ทีม่อียูใ่น
ปจจุบนัยงัขาดขอ้มลูบางอยา่งทีเ่ป็นปรั ะโยชน์หลายอยา่ง ดงันัน้จงึเสนอใหม้กีารปรบัแกแ้บบฟอรม์
ดงักล่าวใหม้ขีอ้มลูทีม่ปีระโยชน์มากขึน้และใชง้า่ยขึน้ ซึง่การเปลีย่นแปลงของแบบฟอรม์ทีนํ่าเสนอในที่
ประชุมในครัง้น้ี ไดป้รบัจากความคดิเหน็ของการประชมุภมูภิาคยอ่ยอื่นๆ (Africa, Central and Eastern 
Europe, and Latin America and the Caribbean)   

3.5 ผูร้ว่มประชุมในครัง้น้ีไดร้ว่มใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ และยอมรบัแบบฟอรม์ทีป่รบัเปลีย่นที่
แนบไวใ้น Annex II ของรายงานการประชุมน้ีทีเ่ตรยีมโดย CBD 

4. Regional cooperation and sharing of information and expertise on risk assessment and 
risk management 

 4.1 มกีารนําเสนอ 2 เรือ่ง โดย Mr, Erie Tamale จาก CBD Secretariat และ Mr. K. 
Nagulendran จาก Ministry of Natural Resources and Environment of Malaysia 

4.2 Mr. Tamale ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึเหตุผลและกลไกทีเ่ป็นไปไดใ้นการรว่มมอืระดบัภมูภิาคในเรือ่ง
ของความปลอดภยัทางชวีภาพ ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคจะเอือ้ใหม้กีารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ มกีารใชท้รพัยากรมนุษยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนัมากขึน้ ลดขัน้ตอนกระบวนการควบคุม 
ทาํใหแ้นวทางการปฏบิตัมิเีอกภาพมากขึน้ และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการการเคลื่อนยา้ย LMOs 
ระหวา่งประเทศโดยไมต่ัง้ใจหรอืโดยผดิกฎหมาย สาํหรบักลไกความรว่มมอื อาจมทีัง้รปูแบบทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยทัง้ผา่นสือ่ทางไกลและโดยการสือ่สารโดยตรง รปูแบบความรว่มมอื
อยา่งเป็นทางการอาจรวมถงึความรว่มมอืผา่นองคก์รระดบัภมูภิาค องคก์รความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
(เชน่ ASEAN) ศนูยค์วามเป็นเลศิต่างๆ และองคก์รวชิาชพี ความรว่มมอือาจอยูใ่นรปูแบบของการจดั 
การฝึกอบรมและมโีครงการรว่มกนั การแลกเปลีย่นบุคลากร และการสือ่สารระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญ 
นอกจากน้ี ความรว่มมอืยงัอาจอยูใ่นรปูแบบของการตดิต่อทางไกลผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต, 
mailing lists หรอื online discussion อยา่งไรกต็าม ความรว่มมอืดงักล่าวทางดา้นการประเมนิและ
จดัการความเสีย่งอาจมอุีปสรรคอยูบ่า้ง เชน่ การขาดการสนบัสนุนจากฝายการเมอืง่  ซึง่ในบางประเทศ 
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ความปลอดภยัทางชวีาภาพอาจจะยงัไมใ่ชค่วามจาํเป็นเรง่ดว่น ขาดทรพัยากร ความเหลื่อมลํ้าของขี
ความสามารถและระดบัของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นอนิเทอรเ์น็ต และความหลากหลายของภาษา 

4.3 Mr. Nagulendran ไดอ้ธบิายถงึรปูแบบของความรว่มมอืระดบัภมูภิาค หรอืภมูภิาคยอ่ย ที่
มอียูใ่นปจัจุบนัในภูมภิาคเอเชยี ซึง่รวมถงึ ASEAN Secretariat ซึง่ไดพ้ฒันาแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การประเมนิความเสีย่งของ LMOs ทางการเกษตร, ASEAN GM Food Testing Network, ASEAN 
Centre for Biodiversity Conservation, FAO BIONET, Biotechnology Information Network for Asia 
(BINASIA), Asia-Pacific Cooperation (APEC), International Life Sciences Institute (ILSI) South 
East Asia program, Asia-Pacific Consortium on Agricultural Biotechnology (APCoAB), South 
Asia Biosafety Program (SARB) และ UNIDO/University of Malaya Biosafety Course Mr. 
Nagulendran ไดเ้น้นใหเ้หน็ถงึความจาํเป็นของความรว่มมอืโดยผา่นองคก์รทีม่อียูแ่ลว้ และไดแ้นะนํา
ใหต้ัง้กลุ่มทาํงานเกีย่วกบัการประเมนิและการจดัการความเสีย่งในระดบัภมูภิาค เพือ่พฒันาหรอืปรบัปรงุ
แนวทางปฏบิตัทิีม่อียูใ่นปจจุบนัั และพฒันาโครงการทีเ่กีย่วกบัการประเมนิและจดัการความเสีย่งในระดบั
ภมูภิาค (ขอทุนสนบัสนุนจาก Global Environment Facility, GEF)  

 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 มกีารนําเสนอสถานภาพการพฒันากรอบงานว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัชาต ิ
(biosafety framework) ประสบการณ์ในการประเมนิความเสีย่งและจดัการความเสีย่ง และความตอ้งการ
ดา้นการฝึกอบรมของหลายๆ ประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศเอเชยีใต ้โดย Dr. Vanga Siva Reddy 
จาก ICGEB, New Delhi ประเทศอนิเดยี กลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดย Dr. Vilasini Pillai 
จาก the Ministry of Natural Resources and Environment of Malaysia ประเทศญีปุ่น โดย ่  
Mr. Kazuyuki Suwabe ประเทศการต์าร ์โดย Mr. Ghanem Abdulla Mohammad และประเทศศรลีงักา 
โดย Ms. Iresha Rajapaksha  

 ในแต่ละภมูภิาค ประเทศสว่นใหญ่มรีะดบัการพฒันาทีไ่มเ่ทา่กนั มตีัง้แต่ประเทศทีม่กีารพฒันา
กรอบงานแหง่ชาตทิีช่ดัเจน ไปจนถงึประเทศทีย่งัไมม่แีผนงานรองรบั  

การอภปรายิ ในการหาแนวทางในการรวมมือ่  

 การอภปิรายแบ่งออกเป็น 2 ชว่งคอื (1) ความตอ้งการการเพิม่ศกัยภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประเมนิและจดัการความเสีย่ง และ (2) ความตอ้งการเอกสารทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิและจดัการ
ความเสีย่ง 
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1. ความต้องการในการเพมศกัยภาพด้านการประเมนิ่ ิ ความเส่ียงและการบรหาริ จดัการความเส่ียง 

ทีป่ระชุมไดแ้บ่งเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ (1) เอเชยีตะวนัตก (2) เอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต ้และ 
(3) เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญีป่นุ่  แต่ละกลุ่มระดมสมองในคาํถามต่อไปน้ี คอื  

1. ภมูภิาคเอเชยีมคีวามตอ้งการเพิม่ศกัยภาพทีเ่กีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งอยา่งไรบา้ง  

2. ควรมมีาตรการในการตอบสนองความต้องการในขอ้ 1 ในระดบัชาติ และภูมภิาคอย่างไร 
(ใครควรเป็นผูร้บัผดิชอบและควรดาํเนินการเมือ่ไหร)่ 

3. มโีอกาสและกลไกความรว่มมอืระดบัภมูภิาคอะไรบา้ง และควรจะใชป้ระโยชน์/พฒันา กลไก
เหล่าน้ีอยา่งไร 

4. ควรมมีาตรการอะไรบา้ง ในระดบัภมูภิาคทีจ่ะพฒันา/ใชป้ระโยชน์จากแหล่งผูเ้ชีย่วชาญ หรอื 
ความรูท้ีม่อียู ่และใครควรเป็นผูร้บัผดิชอบ และควรดาํเนินการเมือ่ไหร ่

5. มกีลไกหรอืศูนย์ความเป็นเลศิใดบ้างที่สามารถประสานความร่วมมอืระดบัภูมภิาคในการ
เสรมิศกัยภาพดา้นการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งของ LMOs 

ผลการอภปรายิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้จาํกดัของการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความ
เสีย่งของ LMOs สรปุไดด้งัน้ี คอื 

1. ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสี่ยงและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง 

2. ไมม่เีทคโนโลยใีนการบ่งชีแ้ละตดิตาม LMOs หรอื ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของ LMOs 
3. ยงัขาดโอกาสในการเขา้รบัการฝึกอบรม 
4. ยงัขาดกรอบทางดา้นกฎหมายสาํหรบัการจดัการ LMOs 
5. ยงัขาดขอ้มลูหรอืยงัเขา้ไมถ่งึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ียงัคอ่นขา้งกระจดักระจาย 
6. ยงัขาดรายละเอยีดของการตดัสนิใจเกี่ยวกบั LMOs ของประเทศที่มปีระสบการณ์ เช่น 

เหตุผลการปฏเิสธการอนุญาต 
7. ยงัขาดขอ้มลู (หรอืขอ้มลูยงัไม่เพยีงพอ) เกีย่วกบัลกัษณะบางอยา่งของ LMOs และ ขอ้มลูที่

อยู่ในบรบิทของสภาพแวดลอ้มของประเทศในเขตรอ้น ซึง่งานวจิยัส่วนใหญ่มกัจะทําในสภาพแวดลอ้ม
เขตอบอุน่ 

8. ยงัขาดการซํ้า (หรอืการซ้ําไมเ่พยีงพอ) ของการทดลอง เน่ืองจากขอ้มลูสว่นใหญ่มาจากการ
ทดลองจาํนวนน้อย 

9. ยงัขาดความเขา้ใจในการแปลผล และเขา้ใจผลการทดลอง 
10. งบประมาณไมเ่พยีงพอในการเขา้ถงึขอ้มลูบางประเภททีม่คีา่ใชจ้า่ย 
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ผลการอภปรายิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลไกทีเ่สรมิความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค สรปุไดด้งัน้ี คอื 
1. เสรมิสรา้งโอกาสการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสําหรบันักวทิยาศาสตรแ์ละผูท้ี่ควบคุมการใช ้

LMOs (regulators) 
2. เสรมิสรา้งโอกาสในการศกึษาเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ ทัง้ในลกัษณะการศกึษา

เตม็รปูแบบ (formal) และไมเ่ตม็รปูแบบ (informal) 
3. ปรบัปรงุแนวทางในการใชท้รพัยากรมนุษยร์ว่มกนัภายในภมูภิาค 
4. ออกแบบและดาํเนินการตามแผนเพือ่ใหเ้กดิการเผยแพรค่วามรู ้
5. พฒันาฐานขอ้มลูระดบัชาตแิละนานาชาตเิพือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
6. ปรบัปรงุเครือ่งมอืและหอ้งปฏบิตักิารทีม่อียูใ่นปจจุบนัสาํหรบัการตรวจสอบและตดิตาม ั LMOs 
7. ปรบัปรงุการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนัในระดบัภมูภิาค 
8. บ่งชีศ้นูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการดา้นเทคโนโลยชีวีภาพในภมูภิาค 
9. พฒันาศนูยก์ารอบรมระดบัภมูภิาค และสง่เสรมิการทาํงานวจิยัรว่มกนั 
10. พฒันาการใชข้อ้มลูรว่มกนั 
11. จดัพมิพห์นงัสอืคูม่อืสาํหรบัการประเมนิและจดัการความเสีย่ง 
 

2. ความต้องการเอกสารท่ีใช้เป็นแนวทางในการประเมินและจดัการความเส่ียง 
ทีป่ระชุมไดแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เอเชยีตะวนัตก (2) เอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต้ และ  

(3) เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญีป่นุ่  แต่ละกลุ่มระดมสมองในคาํถามต่อไปน้ี คอื 
1. แงมุ่มไหนของการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง ทีก่ลุ่มคดิว่าตอ้งการ

แนวทางเพิม่เตมิ  
2. จะมวีธิกีารใด ทีจ่ะใชใ้นการพฒันาแนวทางสาํหรบัตอบสนองแงมุ่มในการประเมนิความเสีย่ง

และการบรหิารจดัการความเสีย่งในขอ้ 1 
3. ควรจะจดัเรยีงแนวทางทีม่อียูใ่นปจจุบนัอยา่งไรั  จงึจะทาํใหผู้ใ้ชใ้ชไ้ดง้า่ยขึน้ 

ผลการอภปรายิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความ
เสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง ซึง่สรปุไดด้งัน้ี คอื 

1. ตอ้งการแนวทางเพิม่เตมิสาํหรบั LMOs บางประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรบัปลา แมลง 
ตน้ไม ้พชืทีใ่ชใ้นการผลติสารทางการแพทย ์และสาหรา่ยขนาดเลก็ 

2. ตอ้งการแนวทางเพิม่เตมิ สาํหรบัสภาพแวดลอ้มผูร้บับางประเภท การเปลีย่นแปลงทางนิเวศ
ของยนี ลกัษณะทีค่วบคุมดว้ยหลายยนี และลกัษณะบางประการของ LMOs 

3. แนวทางการสรา้งขอ้มลูพืน้ฐาน 
4. แนวทางการใชเ้อกสารทีม่อียูใ่นปจจุบนัั  
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5. เน่ืองจากเอกสารทีม่อียู่ในขณะน้ีมคีวามหลากหลายมาก จงึควรมกีารจดัเรยีงเน้ือหาของ
เอกสารตามชนิดของ LMOs ประเภทของสิง่แวดลอ้ม วนัทีท่ีม่กีารเผยแพร ่ องคก์รทีผ่ลติสื่อ (เช่นจาก 
regulator, NGO) ขอบเขตของภูมปิระเทศ และขัน้ตอนของการประเมนิความเสีย่ง ควรมกีารทําให้
เน้ือหาของเอกสารต่างๆ อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีพฒันาแนว
ทางการใชเ้อกสารทีม่อียูใ่นปจจุบนัั  

ผลการอภปรายิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารในการพฒันาแนวทางในการประเมนิความเสี่ยงและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง ซึง่สรปุไดด้งัน้ี คอื 

1. ตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญ เป็นคณะทาํงาน 
2. มคีณะกรรมการถาวร ภายใตพ้ธิสีารทีท่าํงานทางดา้นน้ี ลกัษณะคลา้ยกบั Subsidiary Body 

on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) หรอื Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) 

3. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) Centers ทีม่อียูใ่น
ปจจุบนั อาจชว่ยพฒันาเอกสารทีใ่ชเ้ป็นแนวทางั ปฏบิตัแิละในการฝึกอบรมเกีย่วกบัการประเมนิความ
เสีย่งของ LMOs 
 
 
 


