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คํานํา 
 
 
 การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม จําเป็นต้องอาศัยโรงเรือนทดลองท่ีได้
มาตรฐาน เพ่ือใช้ในข้ันตอนการพัฒนาพืชและการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นข้ันตอน
สําคัญท่ีต้องดําเนินการก่อนท่ีจะสามารถนําพืชดัดแปลงพันธุกรรมไปใช้ประเมินความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในข้ันตอนต่อไปได้ 
 

หลักการสําคัญของการดําเนินการในโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพ คือ มุ่งเน้นการ
ควบคุมดูแลมิให้สิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการทดลองและชิ้นส่วนท่ีมีความสามารถในการขยายพันธุ์หลุด
ลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรือน  และป้องกันมิให้สิ่งมีชีวิตภายนอกโรงเรือนท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
การทดลองเข้าสู่ภายในโรงเรือนด้วย 

 
 คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee 
- TBC) โดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติการ
สร้างโรงเรือนทดลองสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมข้ึน โดยอิงตามหลักเกณฑ์ของ A Practical Guide 
to Containment: Plant Biosafety in Research Greenhouses ซ่ึงใช้หลักเกณฑ์จากหน่วยงาน
กํากับดูแลความปลอดภัยในการวิจัยและการใช้ประโยชน์สิ่ง มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ
สหรัฐอเมริกา และคู่มือการขออนุญาตนําเข้าและศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม ของกรม
วิชาการเกษตร ร่วมกับการประชุมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบโรงเรือนและวัสดุในการสร้างโรงเรือนท่ีเหมาะสม ได้มาตรฐาน และเหมาะ
สําหรับการวิจัยและสภาพสิ่งแวดล้อมประเทศไทย รวมถึงการรวบรวมข้อควรระวังต่างๆ ในการสร้าง
โรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาสร้างโรงเรือนท่ีมีความเหมาะสม 
 
 ท้ังนี้ การทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท
การวิจัยและทดลองท่ีไม่มีอันตราย (Biosafety level 1 - Plants/ BSL1-P) และงานท่ีอาจเป็น
อันตรายในระดับตํ่าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Biosafety level 2 - Plants/ 
BSL2-P) รายละเอียดของโครงสร้าง วัสดุ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติท่ีระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จึง
เหมาะสมกับงานระดับ BSL1-P และ BSL2-P 
 
 สุดท้ายนี้ คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
ผศ.บัณฑูร ชุณสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คุณสุรภี กีรติยะอังกูร คุณอรทัย เอื้อตระกูล คุณปรียพรรณ พงศาพิชณ์  กรมวิชาการเกษตร  
คุณคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.ปาริชาติ เบิร์นส
และคุณน้ําทิพย์ พิรณฤทธิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และคณะผู้เชี่ยวชาญ
ท่ีร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทําเอกสาร ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญ่ีปุ่น และ Malaysian Agricultural  
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Research and Development Institute (MARDI) ประเทศมาเลเซีย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ภาพ
โรงเรือนประกอบเอกสารจนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร) 
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ประธานคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 



 

- ค - 

สารบัญ 
 
 
 หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ค 
คําย่อ จ 
บทท่ี 1  หลักการของโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพและการแบ่งประเภท   

การทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
1 

บทท่ี 2  การวางผังและรูปแบบของโรงเรือนท่ีเหมาะสม 5 
บทท่ี 3  องค์ประกอบโรงเรือน 9 
บทท่ี 4  การกําจัดของเสียและสิ่งมีชีวิตท่ีใช้ในการทดลอง 17 
บทท่ี 5  วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 19 
บทท่ี 6  วิธีการจํากัดการแพร่กระจายของละอองเรณู 23 
บทท่ี 7  ข้อเสนอแนะในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 25 
ภาคผนวกท่ี 1  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 29 
ภาคผนวกท่ี 2  ข้อควรปฏิบัติของโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ 31 
ภาคผนวกท่ี 3  ตารางการตรวจสอบข้อกําหนดของโรงเรือนทดลองระดับ BSL2-P+ 37 
ภาคผนวกท่ี 4  แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายวัสดุชีวภาพ 39 
 



 

- ง - 



 

- จ - 

คําย่อ 
 

IBC คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional 
Biosafety Committee) 

DOA กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) 
NIH   National Institutes of Health สหรัฐอเมริกา 
PGC เอกสาร A Practical Guide to Containment: Plant Biosafety in 

Research Greenhouses (Adair, Dann and Ruth Irwin. Information 
Systems for Biotechnology. Virginia Tech, USA, 2008) 

TBC คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical 
Biosafety Committee) 



 

- ฉ - 



 

- 1 - 

บทที่ 1 
หลักการของโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการแบ่งประเภทการทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
 
 
 โรงเรือนเพ่ือการทดสอบ และ/หรือ เพ่ือการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นลักษณะ
อาคารท่ีมีโครงสร้างแบบปิด ท่ีใช้ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีผ่านการประเมินความ
ปลอดภัยในระดับห้องปฏิบัติการมาแล้ว มักใช้ในการศึกษาพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยท่ัวไปโรงเรือน
ออกแบบและสร้างข้ึนอย่างจําเพาะเพ่ือการใช้งาน และมีการกําหนดมาตรการต่างๆ ข้ึนเพ่ือจํากัด 
และ/หรือ เพ่ือลดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและชิ้นส่วนท่ีมีความสามารถในการ
ขยายพันธุ์มิให้ออกไปจากพ้ืนท่ีทดลอง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตท่ีใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอ่ืนๆ โรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพจึงมิได้มุ่งเน้นการป้องกันผู้ทดลอง
ดังเช่นในระบบของห้องปฏิบัติการ โดยการปลูกสร้างโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพมีหลักการสําคัญ 
ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมออกไปสู่ระบบนิเวศภายนอก
โรงเรือน 

2. ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการศึกษาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งมีชีวิต และ
ระบบนิเวศภายนอกโรงเรือน 

 
 

 
 
 

วิธีการในการควบคุมอาจทําได้ท้ังโดยวิธีทางกายภาพ และวิธีทางชีวภาพ โดยมีระดับความ
เข้มงวดในการควบคุมแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดลองซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 
 
 

 
คําว่า “โรงเรือน” หมายถึง อาคารที่มีลักษณะโครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมที่

ประกอบด้วยผนัง และส่วนหลังคา เพื่อปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึง พื้นที่ซ่ึงถูกออกแบบ
เพื่อใช้สําหรับการปลูกพืชในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมและป้องกัน โดยทั่วไปกําแพงและหลังคาจะสร้าง
โดยใช้วัสดุโปร่งใสหรือให้แสงผ่านได้ก่ึงหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อให้แสงแดดที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพชื
สามารถส่องผ่านได้ 

 
คําว่า “อาณาบริเวณโรงเรือน” หมายรวมถึงห้องหรือส่วนของโรงเรือนที่ใช้สําหรับการปลูกพืช 

รวมถึงทางเดินและพื้นที่ใช้สอยที่เก่ียวข้อง โดยเป็นบริเวณที่มีการจํากัดขอบเขตอย่างชัดเจน (แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม, 
2554) 
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โรงเรือนระดับ Biosafety Level 1 – Plants (BSL1-P) 
 โรงเรือนระดับ BSL1-P ใช้กับการศึกษาพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีไม่สามารถดํารงชีวิตหรือ
แพร่กระจายอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรือน หรือหากมีการหลุดลอดออกไปโดยมิได้ต้ังใจก็ไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานแมลงท่ีได้รับยีน
ต้านทานจากมันฝรั่งสายพันธุ์พ้ืนเมือง หรือพืชท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีลักษณะเป็นหมัน รวมไปถึง 
งานวิจัยจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับพืช ท่ีไม่สามารถแพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วหรือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น Rhizobium, Agrobacterium 
 

โรงเรือนระดับ Biosafety Level 2 – Plants (BSL2-P) 
 โรงเรือนระดับ BSL2-P ใช้กับพืชดัดแปลงพันธุกรรมและสิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข้อง ท่ีหากเกิดการ
หลุดลอด อาจสามารถดํารงชีวิตอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรือนได้แต่ไม่เกิดผลกระทบในเชิง
ลบหรือสามารถจัดการได้ อาทิ พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีศักยภาพในการเป็นวัชพืชได้ หรือมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะผสมข้ามกับวัชพืช หรือพืชอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ทานตะวันดัดแปลงพันธุกรรมท่ี
มียีนต้านทานเชื้อราในสกุล Sclerotinia จากข้าวสาลี1 เนื่องจากทานตะวันนั้นสามารถผสมข้ามกับ
สายพันธุ์ป่าและอาจกลายเป็นวัชพืชได้โดยตัวเอง รวมถึงงานวิจัยเก่ียวกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับพืชใน 2 กรณี ได้แก่ 

1. เชื้อสาเหตุของโรคพืชหรือจุลินทรีย์ภายในท้องถ่ินท่ี หากหลุดลอดอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่สามารถควบคุมได้หรือจัดการได้ 

2. เชื้อสาเหตุของโรคพืชหรือจุลินทรีย์จากแหล่งอ่ืนท่ี หากหลุดลอดก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ 

 

 
 

นอกจากนี้ โรงเรือนระดับ BSL2-P ยังใช้กับงานวิจัยแมลงและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมที่มี
ความเก่ียวข้องกับพืช ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือสามารถควบคุมได้หรือจัดการได้ 
 

โรงเรือนระดับ Biosafety Level 3 – Plants (BSL3-P) 
 โรงเรือนระดับ BSL3-P ได้ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการหลุดลอดของพืชดัดแปลงพันธุกรรม  
จุลินทรีย์ก่อโรคในพืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีความเป็นไปได้ในการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
งานวิจัยส้มดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรค ท่ีทําการทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานโดยการปลูก
ถ่ายเชื้อ และอยู่ภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกส้ม รวมไปถึง พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมียีนจากจุลินทรีย์ก่อโรค
จากแหล่งอ่ืน ท่ีสามารถสร้างสารพันธุกรรมในส่วนของจุลินทรีย์ก่อโรคข้ึนมาใหม่ได้ ท้ังนี้ รวมถึง
งานวิจัยพืชหรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง และงานวิจัย
การดัดแปลงพันธุกรรมในจุลินทรีย์ก่อโรคในแมลงหรือสัตว์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับพืช ในกรณีท่ี         
จุลินทรีย์นั้นอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในท้องท่ี 
 
 

                                                 
1 กรณีตัวอย่างในต่างประเทศ 

สามารถใช้ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต (growth chamber) ทดแทนโรงเรือนระดับ BSL2-P ได้ในกรณีที่
พืชทดลองมีขนาดเล็ก 
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โรงเรือนระดับ Biosafety Level 4 – Plants (BSL4-P) 
 โรงเรือนระดับ BSL4-P ใช้กับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ก่อโรคจากแหล่งอื่นที่เป็นเชื้อ
ก่อโรคร้ายแรงต่อพืชเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีมีศักยภาพในการแพร่กระจายได้ รวมถึงเชื้อก่อโรค
ในมนุษย์และการผลิตวัคซีนในพืชท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขอนามัยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น 
งานทดสอบข้าวโพดต้านทานเชื้อไวรัสท่ีมีเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยกระโดดเป็นแมลงพาหะ  โดยเชื้อไวรัส
นั้นไม่พบภายในประเทศแต่เพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยกระโดดท่ีเป็นแมลงพาหะมีอยู่ท่ัวไป จึงมีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดผลกระทบสูงหากเชื้อไวรัสท่ีใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านทานของข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมเกิดการหลุดลอด 
 

 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันงานวิจัยในประเทศไทยท่ีมีความต้องการใช้โรงเรือนส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยตัวพืชดัดแปลงพันธุกรรมโดยตรง รายละเอียดข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงมุ่งเน้นข้อมูลท่ี
เก่ียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นหลัก โดยมีแนวทางการพิจารณาระดับของโรงเรือนท่ีเหมาะสม
สําหรับการทดลองแต่ละประเภท ดังตารางท่ี 1 ท้ังนี้ หากเป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์หรือ
สัตว์ท่ีต้องทําการทดลองร่วมกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียด
การแบ่งประเภทการทดลอง และข้อกําหนดของโรงเรือนได้ที่เอกสาร A Practical Guide to 
Containment: Plant Biosafety in Research Greenhouses (PGC) และควรส่งรายละเอียดของ
การทดลองท้ังหมด ตลอดจนข้อมูลของโรงเรือนท่ีใช้ทําการทดลองไปยัง กรมวิชาการเกษตร 
(Department of Agriculture - DOA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

การทดลองที่อยู่ในขอบข่ายยกเว้นไม่ต้องทําการพิจารณา 
 
 การทดลองที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทั้งผู้ที่ทําการทดลองหรือสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ อาทิ 

1. งานที่ใช้ชิ้นส่วนสารพันธุกรรม (DNA) สังเคราะห์ซึ่งไม่มีส่วนคล้ายสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
ชนิดใดๆ หรือไวรัส 

2. งานที่ใช้ DNA จากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน (species) เช่น จากคนละสายพันธุ์ (variety)  
หรือจากแหล่งพันธุกรรมคนละส่วนของพืช (chromosomes, chloroplasts, mitochondria, 
plasmids) และไม่มี DNA จากสิ่งมีชีวิตอ่ืนรวมอยู่ ทั้งนี้ รวมถึง DNA ในส่วนของ promoters 
และ enhancers ด้วย 

3. งานที่ใช้ DNA จากสิ่งมีชีวิตคนละชนิด (species) ที่เป็นที่ทราบกันว่ามีการแลกเปลี่ยน
สารพันธุกรรมได้ตามธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหล่านี้มักเป็นแบคทีเรีย และยีสต์  
ซ่ึงรวมถึงแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชบางชนิด 
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ตารางท่ี 1  แนวทางการพิจารณาระดับความปลอดภัยของโรงเรือนสําหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ 
 

โรงเรือนระดับ ลักษณะของพืชทดลอง 
BSL1-P 1. ไม่เป็นวัชพืชร้ายแรง2 หรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 

 
BSL1-P+ หรือ BSL2-P 1. เป็นวัชพืชร้ายแรง หรือสามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 

2. ไม่มีเชื้อสาเหตุของโรคพืชจากแหล่งอ่ืนปะปน หรือปนเปื้อน 
 

BSL2-P+ หรือ BSL3-P 1. มีเชื้อสาเหตุของโรคพืชจากแหล่งอ่ืน 
2. ทําการทดสอบกับเชื้อสาเหตุของโรคพืชจากแหล่งอ่ืน 
3. เชื้อสาเหตุของโรคพืชจากแหล่งอ่ืนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4. อาจช่วยให้เกิดการรวมตัวของสารพันธุกรรมก่อโรคข้ึนใหม่ได้ภายใน

ต้นพืช 
 

BSL3-P 1. มียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
2. มียีนสร้างสารออกฤทธิ์ทางเภสัชหรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดโรงเรือนแต่ละระดับดังภาคผนวกท่ี 2 
 
 โดยท่ัวไปงานวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภท 1 และ 2 (BSL1-P 
และ BSL2-P) ดังนั้น รายละเอียดข้อกําหนดและข้อแนะนําต่างๆ ภายในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ จึง
เน้นไปท่ีข้อกําหนดของโรงเรือนในระดับ BSL1-P, BSL2-P ซ่ึงหากนําข้อกําหนดของ DOA มา
ประมวลร่วมกันแล้ว ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโรงเรือนจะอยู่ท่ีระดับ BSL2-P+ สรุป
รายละเอียดข้อกําหนดหลักดังภาคผนวกท่ี 3 

                                                 
2 วัชพืชร้ายแรง (noxious weed) หมายถึง วัชพืชท่ีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงและยากแก่การควบคุม อาจ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์ได้  (ดวงพร  สุวรรณสกุล, 2543) 
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บทที่ 2 
การวางผังและรูปแบบของโรงเรือนที่เหมาะสม 

 
 

การวางผังและตําแหน่งท่ีตั้ง 

ข้อกําหนด 
สถานท่ีต้ังโรงเรือนต้องอยู่ห่างจากโรงเรือนหรือแหล่งปลูกพืชอ่ืน ไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (DOA IBC) กําหนด
ตามความเหมาะสมของชนิดพืช (ตัวอย่างสถานท่ีตั้งโรงเรือน ดังรูปท่ี 1) 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถควบคุมการเข้าออกของบุคลากรได้ และสะดวกต่อการเข้าถึงของ

ผู้ทําวิจัย 
2. มีการระบายน้ําดี และไม่มีน้ําท่วมขัง 
3. เป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง และไม่มีร่มเงาจากอาคาร ร่มไม้ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้รับแสงตาม

ธรรมชาติเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช 
4. ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีจะได้รับผลกระทบน้อยหากเกิดการแพร่สู่ภายนอก เช่น 

1) ไม่มีการปลูกพืชท่ีสามารถผสมข้ามได้โดยรอบโรงเรือนและภายในบริเวณใกล้เคียง 
2) เป็นพ้ืนท่ีท่ีพืชทดลองไม่สามารถเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ได้ดี (หากเป็นไปได้) 

 
 

   
 

รูปท่ี 1  ตัวอย่างสถานท่ีตั้งโรงเรือน 
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รูปแบบของโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
โรงเรือนต้องมีสภาพปิดมิดชิด 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. อาคารทุกส่วนของโรงเรือนต้องประกอบเข้าด้วยกันด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมในลักษณะท่ี

เป็นระบบปิดสมบูรณ์เพ่ือให้โรงเรือนมีสภาพปิดมิดชิด (รูปท่ี 2) ควรมีการเจาะช่องเพ่ือ
ร้อยท่อต่างๆ ให้น้อยท่ีสุด หากมีรอยแยกหรือช่องว่างเกิดข้ึน เช่น แนวระหว่างบานกระจก
กับวงกบ แนวจากการวางระบบท่อเข้าสู่โรงเรือน ต้องทําการอุดช่องเปิดนั้นๆ ด้วยวัสดุท่ี
เหมาะสม เช่น ซิลิโคน (รูปท่ี 3) 

 
 
 

   
 

รูปท่ี 2  การยึดตาข่ายในลักษณะต่างๆ 
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รูปท่ี 3  การอุดช่องเปิดท่ีเกิดข้ึนจากการเจาะท่อต่างๆ และการยาแนว 
 
 

2. หากโรงเรือนท่ีจะสร้างมีขนาดใหญ่ ควรแบ่งโครงสร้างออกเป็นโรงเรือนย่อยๆ เพ่ือให้
สามารถใช้มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมสําหรับพืชในแต่ละโรงเรือนได้ ในกรณีท่ีเป็น
โรงเรือนรวมมีการปลูกพืชทดลองหลายชนิดร่วมกัน ต้องใช้มาตรการท่ีเหมาะสมกับพืช 
ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุดเป็นแนวปฏิบัติ (รูปท่ี 4) 

3. โรงเรือนควรต้ังอยู่ติดกับหรืออยู่ในระยะท่ีเหมาะสมจากสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทดลอง เช่น ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องทดลอง ห้องเตรียมอุปกรณ์ และห้องควบคุม
ระบบภายในโรงเรือน โดยควรพิจารณาให้ทิศทางการเคลื่อนท่ีจากห้องสู่ห้อง และระบบ
รักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ในข้ันตอนการออกแบบควรมีการทํางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัย สถาปนิก และวิศวกร 
เพ่ือให้ได้โรงเรือนท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ ท้ังการก่อสร้างโรงเรือนใหม่หรือปรับปรุง
โรงเรือนท่ีมีอยู่เดิม 
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รูปท่ี 4  ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยโรงเรือนย่อยหลายโรงเรือน 
 
 

 
ลักษณะโดยท่ัวไปของอาคารโรงเรือนปลูกพืช แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1) ลักษณะของโรงเรือนท่ีเป็นส่วนประกอบหรือตัวอาคารปฏิบัติการ (attached style) 
(รูปท่ี 5ก) 

2) แบบสร้างแยกออกจากอาคาร (free standing style) (รูปท่ี 5ข) 
 
 

   
 

รูปท่ี 5  โรงเรือนแบบชิดอาคาร (ก)  และแบบแยกออกจากอาคาร (ข) 

GA1-4

S2

S1

S3

S4

E

S

H

G1-4

D

F1

F2 F3

F4 F5

Buildings

GA1-4

S2

S1

S3

S4

E

S

H

G1-4

D

F1

F2 F3

F4 F5

Buildings

 
H = Headhouse 
G1-G4 = Glasshouse 

GA1-GA4 = Glasshouse (air conditioned)
 

S = Screenhouse 

S1-S4 = Screenhouse 

F1-F5 = Field plot 

E = Evaporative 

D = Deep well 

ก 

ก ข 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบโรงเรือน 

 
 

พ้ืนโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
ต้องเป็นวัสดุท่ีน้ําซึมผ่านไม่ได้ เช่น คอนกรีต 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ลักษณะโครงสร้างของพ้ืน ควรมีความแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ 
2. ลักษณะของผิวพ้ืนโรงเรือนควรเป็นวัสดุท่ีแข็งแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และมีคุณสมบัติ

ป้องกันการซึมผ่านของน้ําได้ 
3. ลักษณะพ้ืนโดยท่ัวไปควรมีการปรับระดับเพ่ือการระบายน้ํา 
4. มีท่อระบายน้ําและบ่อพักท่ีสามารถควบคุมคุณภาพของน้ําก่อนปล่อยออกสู่บ่อน้ํา

สาธารณะได้ 
 

โครงสร้างหลัก 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. โครงสร้างหลักของโรงเรือนต้องมีความแข็งแรงตามข้อกําหนดและตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรม3 ลักษณะโครงสร้างภายในอาจมีการเสริมความแข็งแรงเพ่ือใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การโยงแขวนเป็นหลักยึดสําหรับพืชทดลองท่ีต้องการการรับ
น้ําหนัก เช่น แคนตาลูป มะเขือเทศ หรือการใช้ลวดสลิงยึดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในพ้ืนท่ี
ท่ีมีกระแสลมแรง (รูปท่ี 6) 

2. วัสดุท่ัวไปจะต้องมีความแข็งแรงตามมาตรฐานวัสดุศาสตร์ ทนต่อสารเคมี ผ่านการ
ตรวจสอบและควบคุมทางชีวภาพ เช่น อะลูมิเนียม เหล็กกัลวาไนซ์4 

3. วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรง ควรผ่านการฆ่าเชื้อตามข้อกําหนดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เพ่ือมิให้มีแมลง เชื้อโรค หรือเมล็ดพืชแฝงอยู่ 

 
 

                                                 
3 สามารถศึกษาข้อกําหนดสําหรับวัสดุประเภทต่างๆ ได้ท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
4 เหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม 
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รูปท่ี 6  โครงสร้างโรงเรือนจากเหล็ก อะลูมิเนียม และการยึดโรงเรือนตาข่ายด้วยสลิง 
 
วัสดุคลุม (ผนังและหลังคา) 

ข้อกําหนด 
1. สามารถเลือกใช้วัสดุคลุมได้หลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีข้อกําหนด ดังนี้ 

1) ตาข่าย ต้องมีความถ่ีไม่น้อยกว่า 30 เมช 
2) พลาสติกฟิล์ม ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอทิลีน และโพลีไวนิลคลอไรด์ 
3) พลาสติก ต้องเป็นพลาสติกแข็ง 
4) กระจก 

2. ต้องมีระบบป้องกันหนู แมลง หรือสัตว์อ่ืนๆ ไม่ให้เข้าสู่โรงเรือน 
 

ข้อควรปฏิบัติ 

 ผนังและหลังคาควรใช้วัสดุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านได้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืชทดลอง และสามารถควบคุมมิให้สิ่งต่างๆ หลุดลอดออกไปภายนอกหรือเข้าสู่โรงเรือนได้ 
มีความแข็งแรง และความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีรายละเอียดท่ีเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์
การใช้งานท่ีกําหนดไว้ในการออกแบบ วัสดุคลุมมีให้เลือกด้วยกันหลายชนิด ได้แก่ 
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1. ตาข่าย5 
1) โรงเรือนบางชนิดอาจใช้ตาข่ายโลหะแข็ง เนื่องจากเสื่อมสภาพช้า มีความปลอดภัย

สูงกว่าตาข่ายอ่อนซ่ึงอาจถูกแมลงกัดกิน 
2) ควรเลือกตาข่ายท่ีมีขนาดช่องว่างท่ีเหมาะสมกับพืชหรือสิ่งมีชีวิตท่ีจะทําการศึกษา 
3) โรงเรือนตาข่ายอาจก่อสร้างด้วยกําแพงคอนกรีตหรือก่ออิฐ สูง  20 - 50 เซนติเมตร 

จากระดับพ้ืนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง หรือป้องกันสัตว์ขนาดเล็กหลุดลอดเข้าไปใน
โรงเรือน โดยรอยต่อระหว่างตาข่ายและกําแพงควรได้รับการดูแล และเชื่อมต่อเป็น
อย่างดี (รูปท่ี 7) 

 

  
 

รูปท่ี 7  โรงเรือนตาข่ายฐานคอนกรีต 
 
 ขนาดความถ่ีของช่องตาข่ายส่งผลต่อปริมาณแสง การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และ
สมดุลของก๊าซต่างๆ ภายในโรงเรือน ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทดลอง ในการเลือกขนาดของ
ตาข่ายควรพิจารณาถึงระบบระบายอากาศ และความยากง่ายต่อการทําความสะอาดควบคู่กัน 
ตัวอย่างเช่น ตาข่ายท่ีมีความละเอียดสูงจะมีช่องเปิดน้อยกว่าตาข่ายท่ีมีความละเอียดตํ่า โดยตาข่าย
ขนาด 64 เมช ท่ีใช้ลวดขนาด 0.008 นิ้ว จะมีช่องเปิด 23.8% 
 

2. พลาสติกฟิล์ม 
1) พลาสติกฟิล์มมีอายุการใช้งานเฉลี่ยน้อยกว่า 3 - 4 ปี ต้องมีการตรวจสอบอย่าง

สมํ่าเสมอ 
2) พลาสติกฟิล์มต้องได้รับการตรวจสอบคุณลักษณะท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

อย่างละเอียดก่อนนํามาใช้งาน เนื่องจากพลาสติกฟิล์มบางประเภทมีคุณสมบัติ
เฉพาะ เช่น การลดการส่งผ่านของแสงบางช่วงคลื่น แต่ยังคงความใสให้แสงส่องผ่าน
ได้เพียงพอต่อความต้องการของพืช 

3) การติดต้ังต้องให้วัสดุคลุมมีความราบเรียบตามลักษณะของโรงเรือน 

                                                 
5 โรงเรือนตาข่ายมิได้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการหลุดลอดของละอองเรณูของพืชทดลอง จึงควรมี
มาตรการอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของละอองเรณูดําเนินการควบคู่กันไป 
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3. พลาสติกแข็ง (rigid plastic) - ได้แก่ โพลีคาร์บอเนต หรืออะคริลิก โดยโพลีคาร์บอเนต
มีราคาถูกและทนไฟ ในขณะท่ีอะคริลิกมีอายุการใช้งานนานกว่าและยอมให้แสงผ่านได้
มากกว่า (ตัวอย่างโรงเรือนพลาสติกแข็ง ดังรูปท่ี 8) 
1) จํานวนชั้นหรือความหนาท่ีเพ่ิมข้ึน จะช่วยเพ่ิมค่าความเป็นฉนวน ทําให้สามารถ

ป้องกันความร้อนและเสียง และเพ่ิมความปลอดภัยได้มากข้ึน 
2) ต้องพิจารณาถึงความทนทานของพลาสติกท่ีจะไม่ยืดหดเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากจะทําให้เกิดรอยแตกหรือช่องว่างข้ึนได้ 
 

 

   
 

     รูปท่ี 8  โรงเรือนพลาสติกแข็งฐานคอนกรีต และการติดแถบยางระหว่างพลาสติกกับโครงสร้าง  
เพ่ืออุดช่องว่าง 

 
4. กระจก ได้แก่ กระจกใส และกระจกนิรภัยประเภทต่างๆ เช่น กระจกนิรภัย (tamper 

proof)6 กระจกลามิเนต (laminate)7 กระจกเคลือบ เป็นต้น (ตัวอย่างโรงเรือนกระจก 
ดังรูปท่ี 9) 
1) การประกอบจะใช้กระจกเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น (multi-layer) ก็ได้ 
2) การตัด เจาะ เจียน บาก หรือเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปแบบใดๆ ต่อกระจกนิรภัย

ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนนํากระจกเข้ากระบวนการอบในอุณหภูมิสูง เนื่องจาก
ภายหลังจากผลิตเป็นกระจกนิรภัยแล้ว โครงสร้างของเนื้อกระจกจะถูกเปลี่ยนแปลง
ให้มีความแข็งแกร่งข้ึน การนําไปตัด เจาะ บาก หรือเปลี่ยนแปลงแบบจะทําให้
กระจกแตก ส่วนการเจียนขอบเล็กน้อยอาจจะทําได้ แต่เสี่ยงต่อการแตกได้เช่นกัน 

 

                                                 
6 กระจกนิรภัย เป็นกระจกแตกยาก เมื่อแตกจะมีลักษณะเป็นเม็ด คล้ายเมล็ดข้าวโพด และมีความแหลมคมไม่มาก 
โอกาสเกิดอันตรายจะน้อยกว่ากระจกธรรมดา 
7 กระจกลามิเนต เป็นกระจกท่ีผลิตจากกระจกธรรมดา (annealed glass หรือ floated glass) เมื่อแตกจะมี
ลักษณะเหมือนใยแมงมุม เศษกระจกท่ีแตกจะยังคงยึดติดกันด้วยฟิล์มลามิเนตไม่หลุดออกจากกัน 
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รูปท่ี 9  โรงเรือนกระจก 
 

หน้าต่าง ช่องเปิดและพัดลมระบายอากาศ 

ข้อกําหนด 
ให้เปิดเพ่ือระบายอากาศได้ แต่ต้องมีตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมช ป้องกันแมลงหรือสัตว์

ขนาดเล็ก 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ส่วนท่ีเป็นวงกบและอุปกรณ์ท่ีควบคุมบานเปิดหน้าต่าง และช่องหลังคา ให้ติดต้ังอุปกรณ์

ประกอบเพ่ือป้องกันสัตว์ขนาดเล็กหรือแมลงเข้าสู่โรงเรือน 
2. พัดลมแบบท่ีมีบานเกล็ดเปิดปิดอัตโนมัติ ต้องได้รับการตรวจสอบระบบการทํางานอย่าง

สมํ่าเสมอ (รูปท่ี 10) 
 

   
 

รูปท่ี 10  พัดลมระบายอากาศแบบมีบานเกล็ดปิด 
 
รั้วและประตู 

ข้อกําหนด 
1. โรงเรือนต้องล้อมรอบด้วยร่องน้ํากว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และมีน้ําหล่อตลอดเวลา

เพ่ือป้องกันแมลง (รูปท่ี 11) 
2. ประตูทุกบานท่ีเข้าสู่โรงเรือนต้องปิดล็อคได้ (รูปท่ี 12) 
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3. โรงเรือนต้องมีโถงด้านหน้าหรือพ้ืนท่ีควบคุมระหว่างประตู และมีแถบยางเหนียวป้องกัน
แมลงท่ีจะเข้าออกจากห้อง ยกเว้นโรงเรือนท่ีปลูกติดกับอาคารท่ีมีมาตรการป้องกัน
เรียบร้อยแล้ว (รูปท่ี 13) 

4. มีท่ีจุ่มรองเท้าลงในน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าและออกจากโรงเรือน 
 

                 
 

รูปท่ี 11  ร่องน้ํากันแมลงภายนอกโรงเรือน 
 
 

 
 

รูปท่ี 12  ล็อคแบบแม่กุญแจ 
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รูปท่ี 13  ท่ีจุ่มเท้าและแถบยางเหนียวป้องกันแมลง 
 
ข้อควรปฏิบัติ 

1. ให้มีขอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันแมลงหรือสัตว์ต่างๆ โดยอาจใช้ท่ีก้ันท่ีมีขายท่ัวไป 
อาทิ นีโอพรีน ยาง หรือพลาสติก (รูปท่ี 14) 

2. ให้มีการติดต้ังแผ่นกันกระแทกเพ่ือป้องกันประตูมิให้เกิดความเสียหายจากรถเข็น 
 
 

   
 

รูปท่ี 14  ประเก็นท่ีขอบประตูป้องกันสัตว์ขนาดเล็กและแมลง 
 
 

ระบบรักษาความปลอดภัย 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ให้มีระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาสู่พ้ืนท่ี

โรงเรือนเพ่ิมเติม เช่น รั้ว กล้องวงจรปิด หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น   
(รูปท่ี 15) 
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รูปท่ี 15  รั้วรอบบริเวณโรงเรือน 
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บทที่ 4 
การกําจัดของเสียและสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลอง 

 
 
พืชทดลองและช้ินส่วนอ่ืนๆ 

ข้อกําหนด 
ต้องทําให้เสียความสามารถในการดํารงชีวิตและสืบพันธุ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เผาทําลาย

ทันทีท่ีสิ้นสุดการทดลอง ยกเว้นกรณีต้องทําการศึกษาทดลองต่อท่ีได้รับอนุญาตไว้แล้ว 
 

โรงเรือน 

ข้อกําหนด 
ทําความสะอาดโรงเรือนและพ่นสารป้องกันกําจัดแมลงให้ 
 

ขยะของเหลว 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ให้มีระบบกักเก็บน้ําท้ิง และกําจัดสิ่งปนเป้ือน ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ก่อนปล่อยออกสู่

ภายนอก 
2. ให้มีการติดต้ังตัวกรองในทางระบายน้ําเพ่ือป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนพืชหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน

ออกไปนอกโรงเรือน (รูปท่ี 16) 
 
 

   
 

รูปท่ี 16  ระบบระบายน้ําภายในโรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 18 - 

วัสดุอุปกรณ์ 

ข้อกําหนด 
ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับกําจัดพืชและวัสดุท่ีใช้ในการทดลอง เช่น autoclave เตาเผา  

หรือหลุมฝังกลบ ภายในบริเวณโรงเรือน (รูปท่ี 17) ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อยู่ในพ้ืนท่ี 
ให้ทําการเคลื่อนย้ายตามแบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายวัสดุชีวภาพ (ภาคผนวกท่ี 4) 
 
 

  
 

รูปท่ี 17  autoclave (ก) และหลุมฝังกลบ (ข) 

ข ก 
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บทที่ 5 
วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 

 
การเข้าถึงโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
1. จํากัดผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าออกโรงเรือนต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากหัวหน้าโครงการ 

หรือผู้มีอํานาจรับผิดชอบ 
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม 

 

แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติภายในโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
ต้องมีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติภายในโรงเรือน ท่ีระบุถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่

ปฏิบัติตาม และแผน การดําเนินงาน 
 

ป้ายเครื่องหมาย (รูปท่ี 18) 

ข้อกําหนด 
1. ชนิดพืช 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรือนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3. ความต้องการพิเศษในการใช้พ้ืนท่ี 
4. ป้ายเตือนกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบนิเวศ หรือสุขอนามัยของมนุษย์ 
5. การทดลองและวิธีดําเนินงาน 
6. ป้าย “บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องห้ามเข้า” 

 
 

     
 

รูปท่ี 18  ป้ายเครื่องหมายหน้าโรงเรือน 
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การบันทึก 

ข้อกําหนด 
1. การเข้า-ออก ของพืชทดลองและเก็บสมุดบันทึกไว้ในบริเวณโรงเรือน (รูปท่ี 19) 
2. การเข้า-ออก ของผู้ปฏิบัติงานและเก็บสมุดบันทึกไว้ในบริเวณโรงเรือน (รูปท่ี 19) 
3. ความก้าวหน้าของการทดลองในโรงเรือนทุกข้ันตอน 
4. กรณีมีอุบัติเหตุ ท่ีอาจก่อให้เกิดการรั่วไหล หัวหน้าโครงการต้องรายงานต่อ IBC หรือผู้ท่ี

เก่ียวข้องทันที 
 
 

 
 

รูปท่ี 19  บันทึกการเข้า – ออก จากโรงเรือน ของบุคลากร และพืชทดลอง 
 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. หัวหน้าโครงการควรเก็บบันทึกต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานหากมีการเรียกตรวจสอบในภายหลัง

เป็นเวลา 3 - 5 ปี 
 
การเคล่ือนย้ายวัสดุต่างๆ 

ข้อกําหนด 
ห้ามนําต้นพืชหรือสิ่งทดลองทุกชนิด (ต้นพืช แมลง เนื้อเยื่อ ของเสีย ดิน วัสดุปลูก หรือ

ภาชนะ) ออกจากโรงเรือนท่ีกําหนดไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นภาชนะปิด
มิดชิดท่ีไม่แตกหักได้ง่าย และอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ หรือผ่านการทําลายหรือลดการปนเป้ือนด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม ก่อนนําเข้าหรือออกจากโรงเรือน หรือนํากลับมาใช้ใหม่ (รูปท่ี 20) 
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รูปท่ี 20  การเคลื่อนย้ายต้นพืชจากโรงเรือน 
 

การควบคุมส่ิงมีชีวิตภายในโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
1. ควบคุมสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ต้องการ (วัชพืช สัตว์ขนาดเล็ก แมลงศัตรูพืช และสิ่งมีชีวิตก่อโรค) 

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลงท่ัวท้ังต้นพืช พ่นหรืออบโรงเรือน
ด้วยสารป้องกันกําจัดแมลงและหนูอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น 

2. จํากัดแมลงและสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีเคลื่อนท่ีได้ให้อยู่ในกรงท่ีเหมาะสม ภายในพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ป้องกันการหลุดลอดได้ ในกรณีท่ีต้องปล่อยสิ่งมีชีวิตไว้ในโรงเรือน เช่น หนอน แมลง 
ต้องระมัดระวังป้องกันมิให้หลุดไปนอกโรงเรือนได้ (รูปท่ี 21) 

 
 

  
 

รูปท่ี 21  กรงสําหรับเลี้ยงสัตว์หรือแมลง 
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การแต่งกาย 

ข้อกําหนด 
1. มีสถานท่ีเปลี่ยนรองเท้า สวมเสื้อคลุม และหมวกท่ีเตรียมไว้ให้ (รูปท่ี 22) 
2. อุปกรณ์สวมใส่ต้องมีการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 
 

รูปท่ี 22  บริเวณเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
 

การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของโรงเรือน 

ข้อกําหนด 
ต้องมีการตรวจสอบและทําความสะอาดโรงเรือนอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ชํารุด ต้องทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐานและแจ้งให้ DOA IBC ทราบ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ต้ังกับดักแมลงเพ่ือติดตามตรวจสอบการหลุดลอดของแมลง 
2. ปลูกพืชสายพันธุ์ท่ีไวต่อโรคหรือแมลงท่ีใช้ในการทดลองเพ่ือเป็นดัชนี 
3. ปลูกพืชสายพันธุ์ด้ังเดิมท่ีไม่มีหรือถูกกําจัดเกสรตัวผู้เพ่ือตรวจสอบการแพร่กระจายของ

ละอองเรณูท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรือน โดยต้องปลูกให้มีช่วงเวลาการออกดอก
พร้อมกัน  ท้ังนี้ เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองให้ทําลายพืชทดลอง รวมถึงพืชท่ีปลูกโดยรอบ
ท้ังหมดด้วย 

4. ตรวจสอบการหลุดจากตัวยึด รูรั่วและรอยฉีกขาดของตาข่าย หรือฟิล์มพลาสติก หรือ
ช่องเปิดต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอตามระยะท่ีกําหนด 

5. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยตามระยะท่ีกําหนด 
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการชํารุดระหว่างการทดลอง ให้ทํา

การบันทึกไว้เป็นหลักฐานและแจ้งไปยัง IBC ของหน่วยงาน 
 

อ่ืนๆ 

ข้อกําหนด 
1. ต้นพืชและสิ่งทดลองทุกชนิดในโรงเรือนต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพืชดัดแปลง

พันธุกรรม 
2. ห้ามดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องในโรงเรือน 
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บทที่ 6 
วิธีการจํากัดการแพร่กระจายของละอองเรณู 

 
 
 ในกรณีท่ีโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นโรงเรือนตาข่าย หรือโรงเรือนประเภทอ่ืนท่ี
ต้องการให้เกิดความแน่ใจว่าจะไม่มีการหลุดลอดของละอองเรณูจากพืชทดลองไปสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก โดยเฉพาะในพืชท่ีมีอัตราการผสมข้ามสูง ผู้วิจัยสามารถเลือกดําเนินมาตรการป้องกันการ
หลุดลอดของละอองเรณูได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างวิธีการจํากัดการแพร่กระจายของละอองเรณู 
ได้แก่ 

1. เด็ดดอก (de-flowering) (รูปท่ี 23 ก) 
2. การดึงเอาเกสรตัวผู้ออก (emasculation) (รูปท่ี 23 ข) 
3. การหุ้มดอก (bagging) (รูปท่ี 23 ค) 

 

   
 

รูปท่ี 23  การเด็ดดอก (ก)  กําจัดเกสรตัวผู้ (ข)  และการหุ้มดอก (ค) 
 
 

4. ทํา mist trap บริเวณประตูหรือพัดลมระบายอากาศ เพ่ือดักละอองเรณู 
5. ปลูกพืชชนิดเดียวกันท่ีไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมบริเวณช่องระบายอากาศเพ่ือใช้เป็นพืช

ดักละอองเรณู (pollen trap) และเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดว่ามีการหลุดลอดของละอองเรณูจาก
พืชทดลองออกมาภายนอกโรงเรือนและสามารถผสมกับพืชท่ีไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมได้
หรือไม่อีกทางหนึ่ง โดยต้องปลูกให้มีช่วงเวลาการออกดอกพร้อมกัน  ท้ังนี้ เม่ือเสร็จสิ้น
การทดลองให้ทําลายพืชทดลอง รวมถึงพืชท่ีปลูกโดยรอบท้ังหมดด้วย 

6. ปลูกพืชชนิดอ่ืนบริเวณรอบโรงเรือน เพ่ือเป็นพืชกับดัก (trap crop) 
7. กําหนดพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการคงอยู่ของพืชท่ีสามารถผสมข้ามกับพืชทดลองได้รอบบริเวณโรงเรือน

เพ่ือให้เป็นบริเวณท่ีปลอดจากพืชอ่ืน (isolated area) (รูปท่ี 24) 
 
 
 
 

ข ค ก 



 

- 24 - 

 

 
 

รูปท่ี 24  แผนผังแสดงบริเวณโรงเรือนและพ้ืนท่ีควบคุมโดยรอบ 
 



 

- 25 - 

บทที่ 7 
ข้อเสนอแนะในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 

 
โครงสร้าง 

1. ขนาดของโรงเรือนไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป เนื่องจากจะเกิดการสะสมความร้อน 
2. หากมีการก่อกําแพงบริเวณด้านล่างเป็นคอนกรีตเพ่ือป้องกันหนู ให้มีความสูงไม่เกิน   

30 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมความร้อนในโรงเรือน 
3. ออกแบบให้โรงเรือนมีการหมุนเวียนของอากาศ (ventilation) โดยระบายอากาศร้อน

ในโรงเรือนบริเวณด้านบนออก ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ 
1) การทําช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศบริเวณหลังคาด้านบนของโรงเรือน  

และมีวัสดุคลุม เช่น ติดต้ังตาข่ายกรองไม่ให้มีแมลงเข้า/ออก หรืออาจมีการติดต้ัง
ม่านน้ํา หรือ spray fog ในช่องทางระบายลมเพ่ือดักละอองเรณู (รูปท่ี 25) 

2) ให้โรงเรือนมีพ้ืนท่ีโล่งส่วนบนจากความสูงของพืชทดลองเม่ือโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี
ต้องการทดสอบจนถึงแนวชายคา ไม่น้อยกว่า 80 - 100 เซนติเมตร เพ่ือให้เกิดการ
ไหลเวียนของอากาศได้ 

3) การทําช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศบริเวณหลังคาด้านบนของ
โรงเรือน และมีวัสดุคลุม เช่น ติดต้ังตาข่ายกรองไม่ให้มีแมลงเข้า - ออก หรืออาจมี
การติดต้ังม่านน้ํา (เช่นเดียวกับกรณีของโรงงานพ่นสี) หรือ spray fog ในช่องทาง
ระบายไหลเวียนของอากาศได้ 

4) หลังคาท่ีระบายความร้อนได้ดีต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 20 องศา 
 

 
 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 25  ช่องเปิดและพัดลมระบายอากาศ 
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พ้ืน 

เนื่องจากพ้ืนคอนกรีตมีการสะสมความร้อน  ให้ทําการลดความร้อนสะสมด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1. ฉีดพ่นน้ําหรือทําระบบน้ําไหลผ่านพ้ืน (มีความลาดเอียง) เพ่ือลดความร้อน 
2. ยกพ้ืนสูงเพ่ือระบายอากาศ 
3. วางท่อน้ําเย็นผ่านใต้พ้ืนหรือใต้กระบะปลูกพืชเพ่ือลดอุณหภูมิเฉพาะจุด 

การลดปริมาณแสง (decrease light intensity) 
1. ใช้ปูนขาวพ่นบนกระจก 
2. การขึงตาข่ายกรองแสงหรือพลาสติกกันความร้อนรอบโรงเรือน ท้ังนี้ วิธีการขึง ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรือนต้องไม่ขึงเป็นลักษณะผืนใหญ่ผืนเดียว ให้ขึงเป็นช่วงๆ 
ต่อเนื่องกัน โดยความกว้างของตาข่ายหรือพลาสติกแต่ละช่วงไม่เกิน 2 - 3 เมตร เพ่ือให้
มีการไหลเวียนของอากาศได้ (รูปท่ี 26) ท้ังนี้ หากใช้ตาข่ายโลหะจะมีความทนทานและ
สามารถซ่อมแซมได้ 

 
 

 
 

รูปท่ี 26  การขึงตาข่ายพรางแสง 
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การลดความร้อนสะสมภายในโรงเรือน 
1. การฉีดพ่นน้ําในอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิ (รูปท่ี 27 ก) หรือโรงเรือนที่ใช้ไอน้ําในการลด

อุณหภูมิ เช่น evaporation (รูปท่ี 27 ข, รูปท่ี 28) ต้องระวังเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ไม่ให้
สูงจนเกิดผลกระทบต่อพืชทดลอง 

 

      
 

รูปท่ี 27  ระบบฉีดพ่นน้ํา (ก) และแผงไอน้ําท่ีใช้ร่วมกับพัดลมระบายอากาศ (ข) 
 
 
  

 
 

รูปท่ี 28  ลักษณะการระบายอากาศภายในโรงเรือน evaporation 

ข ก 
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ภาคผนวกที่ 1 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อควรปฏิบัติของโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ 

 
 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพแต่ละระดับจะมีความ
เข้มงวดแตกต่างกันออกไป โดยมีข้อกําหนดของโรงเรือนแต่ละระดับตามเอกสาร A Practical Guide to 
Containment (PGC) และข้อกําหนดของกรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture - DOA) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยสังเขป ดังตารางท่ี 2 - 
ตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 2  สถานท่ีตั้ง รูปแบบ และองค์ประกอบของโรงเรือน 
 

ระดับของโรงเรือนตาม PGC 
สถานท่ีต้ัง รูปแบบ และองค์ประกอบของโรงเรือน 

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P 
DOA 

1. สถานท่ีต้ัง - อยู่ห่างจากโรงเรือนหรือแหล่งปลูกพืชอ่ืน

ไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือตามท่ี IBC DOA กําหนด 

╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

2. พ้ืน - ทําจากวัสดุท่ีสิ่งมีชีวิตผ่านไม่ได้และทนทานต่อ

สารฆ่าเช้ือ เช่น คอนกรีต 

● ● ● ● ● 

3. เสาและคาน - ทําจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและทนทาน

ต่อสารเคมีฆ่าเช้ือ เช่น เหล็ก หรืออะลูมิเนียม 

○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾
 

4. ผนังและหลังคา      

4.1 ทําจากตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมช หรือกระจก ● ● ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ● 

4.2 พลาสติกแข็ง ● ● ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ╾╾╾╾ 

4.3 กระจกนิรภัย ○○○○ ○○○○ ● ⊗⊗⊗⊗ ╾╾╾╾ 

4.4 กระจกนิรภัยติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการแตก ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ╾╾╾╾ 

 
หมายเหตุ ● หมายถึง  “ต้องมี”  ○○○○ หมายถึง  “ไม่จําเป็นต้องม”ี 

⊗⊗⊗⊗ หมายถึง  “ห้ามใช้”  ╾╾╾╾ หมายถึง  “ไม่มีข้อกําหนด” 
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ระดับของโรงเรือนตาม PGC 
สถานท่ีต้ัง รูปแบบ และองค์ประกอบของโรงเรือน 

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P 
DOA 

5. ระบบอากาศ      

5.1 สามารถเปิดหน้าต่าง ช่องเปิดและพัดลมระบาย

อากาศได้ แต่ต้องมีตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมช 

● ● ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ● 

5.2 มีระบบกรองอากาศออก และ negative pressure ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

5.3 มีการตรวจสอบการรั่วซึมปีละครั้ง ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ╾╾╾╾ 

6. ร้ัวและประตู      

6.1 โรงเรือนล้อมรอบด้วยร่องนํ้ากว้างไม่น้อยกว่า  

20 เซนติเมตร และมีนํ้าหล่อตลอด 

╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

6.2 มีพ้ืนท่ีควบคุมระหว่างประตู พร้อมแถบยางเหนียว

ป้องกันแมลง และท่ีจุ่มเท้าลงในนํ้ายาฆ่าเช้ือ 

╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

6.3 มีความแข็งแรง ล็อค 2 ช้ัน ○○○○ ○○○○ ● ● ● 

6.4 มีระบบปิดอัตโนมัติ ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

 
หมายเหตุ ● หมายถึง  “ต้องมี”  ○○○○ หมายถึง  “ไม่จําเป็นต้องม”ี 

⊗⊗⊗⊗ หมายถึง  “ห้ามใช้”  ╾╾╾╾ หมายถึง  “ไม่มีข้อกําหนด” 
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ตารางท่ี 3  การกําจัดของเสียและส่ิงมีชีวิตท่ีใช้ในการทดลอง 
 

ระดับของโรงเรือนตาม PGC 
การกําจัดของเสียและสิ่งมชีีวิตท่ีใช้ในการทดลอง 

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P 
DOA 

1. พืชทดลองและชิ้นส่วนอ่ืนๆ       

1.1 เผา หรือฝังกลบ ● ● ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ● 

1.2 autoclave ○○○○ ○○○○ ● ⊗⊗⊗⊗ ● 

1.3 autoclave แบบสองประตูส่งผ่าน ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ╾╾╾╾ 

2. โรงเรือน      

2.1 ทําความสะอาดและพ่นสารกําจัดแมลง ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

2.2 ทําความสะอาดและทําการฆ่าเช้ือ ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

3. ขยะของเหลว      

3.1 กักเก็บและลดการปนเป้ือน ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

3.2 ฆ่าเช้ือก่อนเข้าสู่ระบบระบายนํ้า ท่อระบายนํ้าติดตั้ง

ตัวกรองประสิทธิภาพสูง 

○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ╾╾╾╾ 

4. วัสดุอุปกรณ์สําหรับกําจัดพืชและวัสดุท่ีใช้ในการ

ทดลอง 

     

4.1 เตาเผา ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

4.2 autoclave  ○○○○ ● ● ● ● 

 

หมายเหตุ ● หมายถึง  “ต้องมี”  ○○○○ หมายถึง  “ไม่จําเป็นต้องม”ี 

⊗⊗⊗⊗ หมายถึง  “ห้ามใช้”  ╾╾╾╾ หมายถึง  “ไม่มีข้อกําหนด” 
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ตารางท่ี 4  วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 
 

ระดับของโรงเรือนตาม PGC 
วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P 
DOA 

1. การเข้าถึง      

1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติภายใน

โรงเรือน และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าโครงการ 

หรือ IBC DOA 

● ● ● ● ● 

1.2 ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าสู่โรงเรือนทุกครั้ง ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

1.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เซนเซอร์/ มีท่ีล้างมือบริเวณ

ทางออก 

○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾ 

1.4 มีท่ีอาบนํ้าบริเวณทางออก ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ╾╾╾╾ 

2. แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติภายในโรงเรือน ○○○○ ● ● ● ╾╾╾╾ 

3. ป้ายเคร่ืองหมาย      

3.1 รายละเอียดการทดลอง ●
 

● ● ● ● 

3.2 ข้อมูลการติดต่อ ●
 

● ● ● ● 

3.3 ข้อความเตือนหากพืชทดลองอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมนุษย์ 

○○○○ ●
 

● ● ╾╾╾╾
 

3.4 ระบุข้อความ “บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องห้ามเข้า” ○○○○ ○○○○ ● ● ● 

4. การจดบันทึกและรายงาน      

4.1 โรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงหรือชํารุด ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

4.2 ผู้ผ่านเข้าออก/ พืชทดลอง ●
 

●
 

● ● ● 

4.3 ความก้าวหน้าการทดลอง ○○○○ ●
 

● ● ╾╾╾╾ 

4.4 วัสดุมีชีวิตเข้าออกจากโรงเรือน ○○○○ ●
 

● ● ╾╾╾╾ 

4.5 อุบัติ เหตุการหลุดลอดและแจ้งต่อผู้มีหน้า ท่ี

รับผิดชอบ 

○○○○ ●
 

● ● ● 

5. การเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ      

5.1 บรรจุในภาชนะปิด ไม่แตก และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ● ● ● ● ● 

5.2 ฆ่าเช้ือทําความสะอาดเมื่อสิ้นสุดการทดลองหรือนํา

กลับมาใช้ใหม่ 

● ● ● ● ● 

5.3 เข้าออกผ่าน autoclave แบบประตูสองช้ัน/ airlock/ 

ห้องรมยา 

○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾
 

 

หมายเหตุ ● หมายถึง  “ต้องมี”  ○○○○ หมายถึง  “ไม่จําเป็นต้องม”ี 

╾╾╾╾ หมายถึง  “ไม่มีข้อกําหนด” 
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ระดับของโรงเรือนตาม PGC 
วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P 
DOA 

6. การควบคุมสิ่งมีชีวิตภายในโรงเรือน      

6.1 หากไม่ทําให้ผลการทดลองเสียหายให้พ่นสาร

ควบคุมแมลงและศัตรูพืชภายในโรงเรือน 

╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

6.2 ควบคุมสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ต้องการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

และ/หรือ จํากัดบริเวณสิ่งมีชีวิตท่ีเคลื่อนท่ีได้ให้อยู่

ในกรงท่ีเหมาะสม 

● ● ● ● ╾╾╾╾
 

7. การแต่งกาย      

7.1 เปลี่ยนเป็นชุดเฉพาะ (สวมเสื้อคลุม เปลี่ยนรองเท้า 

ใส่หมวก) 

○○○○ ○○○○ ● ● ● 

7.2 มีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾ ● 

7.3 autoclave ก่อนซักหรือท้ิง ○○○○ ○○○○ ● ● ╾╾╾╾
 

 
หมายเหตุ ● หมายถึง  “ต้องมี”  ○○○○ หมายถึง  “ไม่จําเป็นต้องม”ี 

╾╾╾╾ หมายถึง  “ไม่มีข้อกําหนด” 
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ภาคผนวกที่ 3 
ตารางการตรวจสอบข้อกําหนดของโรงเรือนทดลองระดับ BSL2-P+ 

 
ความ

สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

รายละเอียด 

ใช่ ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 

สถานท่ีตั้งและโครงสร้าง 
1. ท่ีตั้ง - อยู่ห่างจากโรงเรือนหรือแหล่งปลูกพืชอ่ืนไม่น้อย

กว่า  20 เมตร  หรือตามท่ี IBC DOA กําหนด 
 

   

2. พ้ืน - ทําจากวัสดุท่ีน้ําซึมผ่านไม่ได้ เช่น คอนกรีต 
 

   

3. ผนังและหลังคา - ตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า  30 เมช 
(mesh) พลาสติกแข็งทนความร้อน (thermoplastic) 
หรือกระจก 

 

   

4. ระบบอากาศ - เปิดหน้าต่าง ช่องเปิด และพัดลมระบาย
อากาศได้ แต่ต้องมีตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมช 

 

   

5. รั้วและประตู - โรงเรือนล้อมรอบด้วยร่องน้ํากว้างไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร และมีน้ําหล่อตลอด ประตู 2 ชั้น ปิด
ล็อคได้ มีพื้นที่ควบคุมระหว่างประต ูพร้อมแถบยางเหนียว
ป้องกันแมลง และที่จุ่มเท้าลงในน้ํายาฆ่าเชื้อ 

 

   

การกําจัดของเสียและส่ิงมีชีวิตท่ีใช้ในการทดลอง    
1. พืชทดลอง - ทําให้สูญเสียความมีชีวิตด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสม เช่น autoclave หรือเผา 
 

   

2. โรงเรือน - ทําความสะอาดและพ่นสารกําจัดแมลง  ท้ังนี้ 
หากโรงเรือนเป็นกรวดหรือวัสดุท่ีคล้ายคลึงกัน ไม่ให้
ทําลายสิ่งปนเป้ือนด้วยการล้างผ่านน้ํา แต่ให้ใช้วิธีอ่ืนท่ีทํา
ให้สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถเกาะติดกับก้อนกรวดได้เสียสภาพ
ก่อน 

 

   

3. วัสดุอุปกรณ์ - ให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับกําจัดพืช
และวัสดุท่ีใช้ในการทดลองภายในบริเวณโรงเรือน เช่น 
autoclave เตาเผา 
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ความ
สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

รายละเอียด 

ใช่ ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 

วิธีการปฏิบัติภายในโรงเรือน 
1. การเข้าถึง - ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาต และผ่าน  

การฝึกอบรมการปฏิบัติภายในโรงเรือน 
 

   

2. แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติภายในโรงเรือน - ให้มี
แนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติภายในโรงเรือน 

 

   

3. ป้ายเครื่องหมาย - ให้มีรายละเอียดการทดลอง ข้อมูล
การติดต่อ และข้อความเตือนหากพืชทดลองอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมนุษย์ ต้องระบุ
ข้อความ “บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องห้ามเข้า” 

 

   

4. การจดบันทึกและรายงาน - ท้ังผู้ผ่านเข้าออก  
ความก้าวหน้าการทดลอง วัสดุมีชีวิตเข้าออกจากโรงเรือน  
อุบัติเหตุ การหลุดลอดและให้แจ้งต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
อาทิ โรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงหรือชํารุด 

 

   

5. การเคล่ือนย้ายวัสดุต่างๆ - ใส่ภาชนะมิดชิดไม่แตกก่อน
เข้าออกโรงเรือน ทําการฆ่าเชื้อก่อนท้ิงหรือนํากลับมาใช้
ใหม่ 

 

   

6. การควบคุมส่ิงมีชีวิตภายในโรงเรือน - ควมคุมสิ่งมีชีวิต 
ท่ีไม่ต้องการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม อาทิ พ่นสารควบคุม
แมลงและศัตรูพืชภายในโรงเรือน หากไม่ทําให้ผลการ
ทดลองเสียหาย และ/หรือ จํากัดบริเวณสิ่งมีชีวิตท่ี
เคลื่อนท่ีได้ให้อยู่ในกรงท่ีเหมาะสม 

 

   

7. การแต่งกาย - สวมเสื้อคลุม เปลี่ยนรองเท้า ใส่หมวก      
ท่ีมีการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

 

 

หัวหน้าโครงการวิจัย…………………………………………….………………………………………………………………………………....…… 

สถานท่ีทํางาน/ติดต่อ …………………………….…………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………. 

โทรศัพท์ ………………………..………….โทรสาร ……………….…….………….E-mail …………………………………………………….. 

ช่ือโครงการวิจัย……………………..………………………………………………….……………………………………………………………….… 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย …………………………………….………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

ผู้ร่วมโครงการวิจยั………………………………………..…………………………………………………………….………………………..……... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  รายละเอียดและจํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีต้องการเคลื่อนย้าย 

       รายการท่ี 1  จํานวน  

       รายการท่ี 2  จํานวน  

       รายการท่ี 3  จํานวน  

       รายการท่ี 4  จํานวน  

       รายการท่ี 5  จํานวน  
 

ต้นทาง  ปลายทาง  
 

วันท่ีขนย้าย  เวลา  
 

ลักษณะ/ประเภทบรรจุภัณฑ์  
 

2.  วิธีการดูแลระหว่างการขนย้าย 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายวัสดุชีวภาพ 
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ต้นทาง ปลายทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

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

(...............................................) 

ตําแหน่ง............................................. 

วันท่ี .............................................. 

 

ผู้รับผิดชอบ 
............................................... 

(...............................................) 

ตําแหน่ง............................................. 

วันท่ี ............................................ 

ผู้ตรวจสอบ 
� ครบตามจํานวนท่ีแจ้ง 
� ไม่ครบตามจํานวนท่ีแจ้ง 
 

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

(...............................................) 

ตําแหน่ง............................................. 

วันท่ี .............................................. 

ผู้ตรวจสอบ 
� ครบตามจํานวนท่ีแจ้ง 
� ไม่ครบตามจํานวนท่ีแจ้ง 

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

(...............................................) 

ตําแหน่ง............................................. 

วันท่ี .............................................. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธนิ  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี 12120 
โทรศัพท์ 0-2564-6700  โทรสาร 0-2564-6703 

http://www.biotec.or.th 


