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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั หลายประเทศยังไม่มีการยอมรับสิ นค้าพืชดัดแปรพันธุ กรรม เนื่องจากประชาชนยังมีขอ้ วิตกกังวล
เกี่ ยวกับความปลอดภัยทางชี วภาพและสิ่ งแวดล้อม การใช้เทคนิคด้าน molecular biomarkers analysis นับว่ามี
บทบาทสาคัญในการพิสูจน์หลักฐานสิ นค้าเกษตรนาเข้าและส่ งออก ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อบังคับอันส่ งผล
กระทบกับการค้าระหว่างประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาวิธีการ
ตรวจรับรองสิ นค้าพืชดัดแปรพันธุกรรมให้ได้ตามมาตรฐานสากลและรับรองห้องปฏิบตั ิการให้เป็ นมาตรฐาน เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลสิ นค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติกกั พืช สร้างมาตรการควบคุม และตรวจสอบ
ออกใบรับรอง โดยดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พืชและผลิตภัณฑ์พืชดัดแปรพันธุ กรรม ได้พฒั นาเทคนิค
การตรวจพืชดัดแปรพันธุ กรรมเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ในการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพและปริ มาณ โดยวิธี PCR
และ Real-time PCR เพื่อใช้จาแนกและพิสูจน์ผลิ ตภัณฑ์พืชดัดแปรพันธุ กรรมสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ ถัว่ เหลือง
ต้านทานสารกาจัดวัชพืช glyphosate (Roundup Ready) ข้าวโพดต้านทานแมลงสายพันธุ์ Bt11, Bt176, MON810
และ MON863 ข้าวโพดต้านทานสารกาจัดวัชพืชสายพันธุ์ NK603, GA21 และ T25 ข้าวต้านทานแมลงสายพันธุ์
Bt63 ข้าวต้านทานสารกาจัดวัชพืช LL62 และ LL601 และมะละกอต้านทานโรคใบจุดวงแหวนสายพันธุ์ 51-1,
แขกดา และแขกนวล
ขั้นตอนที่ 2 การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ และการปรับปรุ งกระบวนงานบริ การ โดยพัฒนางานวิจยั
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริ การตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชดัดแปร
พันธุกรรม ผลักดันให้มีการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการให้ได้มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช
ดัดแปรพันธุ กรรม โดยการทดสอบความชานาญ (proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ขา้ วโพดและถัว่ เหลืองดัดแปร
พันธุ กรรม กับสถาบัน GIPSA USDA เรื่ อง Testing for the Presence of Biotechnology Events in Corn and
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Soybean พบว่ า มี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย า 98.61% จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมบุ ค ลากรให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ มาตรฐาน
ISO/IEC17025 การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานได้อย่างถูกต้องมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุด การจัด
สถานที่ สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิ บตั ิใ ห้เป็ นมาตรฐาน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่อาจมีผลต่อการวิเคราะห์
นอกจากนี้ ยงั มีการปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการโดยให้บริ การแบบ One Stop Service และเปิ ดช่องทางดาวน์โหลด
ข้อมูลทาง Internet ได้ จัดสถานที่ ให้ผูร้ ั บ บริ การมี ความสะดวกสบายมากขึ้ น มี แผนผังแสดงขั้นตอนการขอ
ใบรับรอง และจัดให้มี Call center ตอบคาถาม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการบริ การและความพึงพอใจในการบริ การ ผลสาเร็ จของการปรับปรุ งระบบ
การทางาน และสร้ างสรรค์นวัตกรรมในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อพิสู จน์จาแนกชนิ ดพื ชดัดแปรพันธุ ก รรมให้มี
คุ ณภาพ ถู กต้อง แม่ นย า และรวดเร็ ว สามารถให้การบริ การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยลดระยะเวลาในการ
ให้บริ การลงได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 ลดเวลาการให้บริ การได้เฉลี่ย 8.50 วัน จากเวลามาตรฐานเดิม 12 วันทาการ
เฉลี่ยร้อยละ 23.33 ปี 2553 ลดเวลาการให้บริ การได้เฉลี่ย 5.50 วัน จากเวลามาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 54.71 การ
ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การโดยการสารวจจากผูป้ ระกอบการนาเข้า /ส่ งออก ผูป้ ระกอบการทัว่ ไป และ
ภาครัฐ จานวน 90-94 ราย พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยปี 2551-2553 มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ
94.65, 95.98 และ 96.13 ตามลาดับ ประเมินความเชื่ อมัน่ ในกระบวนการให้บริ การตรวจวิเคราะห์ ในปี 2553
พบว่ามีความเชื่ อมัน่ เฉลี่ยร้อยละ 85 จากการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้เห็นถึ งความเชื่ อมัน่ และไว้วางใจ
ของการรั บบริ การ โดยมี จานวนตัวอย่างส่ งตรวจเพิ่มมากขึ้ น แสดงว่าการปรับปรุ งงานบริ การมี ประสิ ทธิ ภาพ
บรรลุเป้ าหมาย และทาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ประเทศคู่คา้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าเกษตรไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนพืชดัดแปรพันธุ กรรม ซึ่ ง
ในแต่ละปี ห้องปฏิบตั ิการได้ตรวจวิเคราะห์สินค้านาเข้าและส่ งออก คิดเป็ นมูลค่าเฉลี่ยปี ละ 3,496,602,168 บาท
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