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เรื่อง สนบัสนนุการบงัคบัใชพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ และ
เกษตรกรควรมีสิทธ ิ

ในการเลอืกใชพชืจีเอ็มรวมกบัการเกษตรวธิีอืน่ 

 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ราง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และตอมาในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบท่ีใหสงกลับไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม หลังจากท่ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานตอ
คณะรัฐมนตรีวา ขณะนี้ประเทศไทยอยูในระหวางการดําเนินการปฏิรูป
การเกษตร แตราง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีพูด
ถึงเรื่องในอนาคตขางหนา เม่ือประเทศไทยยังปฏิรูปดานเกษตรไมแลวเสร็จ 
การจะออกฎหมายอะไรท่ีนําการปฏิรูปไปคงจะไมเหมาะสมกับชวงเวลาและ
สถานการณ อีกท้ังรัฐบาลยังช้ีแจงวา พรอมรับฟงความคิดเห็นดวยเหตุผลและ
นําหลักการมาพิจารณารวมกัน นั้น  

 ตอกรณีนี้ สมาพันธเกษตรปลอดภัย ม่ันคง ย่ังยืนแหงชาติ (สกช.) ซึ่งมี
สมาชิกประกอบดวย เกษตรกร นักวิชาการ และภาคเอกชน ขอกราบเรียนวา 
สกช. สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชวีภาพโดยเรว็ 
และขอเรียกรองสิทธิของเกษตรกร ในการเลือกใชพืชจีเอ็มรวมกับการเกษตร
วิธีอื่น เนื่องจากเกษตรกรตองเผชิญกับปญหาโรค แมลง วัชพืช ความแหงแลง 
และการใชสารเคมีที่มีผลตอสุขอนามัยของเกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 
เกษตรกรทุกคนจึงควรมีสิทธิในการเลือกใชวิธีการตางๆ รวมทั้งการใชพืชจี
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เอ็ม เพื่อลดปญหาเหลานั้น รัฐบาลควรคํานึงถึงเกษตรกรทุกคน ที่มีปญหาการ
เพาะปลูกแตกตางกันไป และมีความจําเปนตองใชวิธีการตางๆ รวมกันในการ
แกปญหา และรัฐบาลควรเรงรัดใหมีกฎหมาย เพื่อสงเสริมและกํากับดูแล ให
เกษตรกรไทยสามารถเขาถึงและมีสิทธิเลือกใชประโยชนจากพืชจีเอ็มไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และเปนรูปธรรม เชนเดียวกับเกษตรกรในอาเซียน และอีก
หลายประเทศทั่วโลก โดย สกช. มีเหตุผลในการสนับสนุนและเรียกรองสิทธิ
เกษตรกรดังนี้ 

๑. ประเทศไทยเปนประเทศนําเขาพืชจีเอ็มมาเปนระยะเวลานานแลว แต
เกษตรกรไทยยังไมมีสิทธิเขาถึงและเลือกใชประโยชนจากพืชจีเอ็มไดอยาง
ถูกตองและเปนรูปธรรมแตอยางใด ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา ประเทศ
ไทยอนุญาตใหนําเขาถ่ัวเหลืองจีเอ็มและขาวโพดจีเอ็มจากตางประเทศ โดย
ในปจจุบันมีปริมาณการนําเขามากกวา ๕ ลานตันตอป คิดเปนมูลคามากกวา 
๗๐,๐๐๐ ลานบาทตอป และคาดวาการนําเขาจะขยายตัวตอเนื่อง จากความ
ตองการวัตถุดิบสําหรับอาหารและอาหารสัตวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแตละป แต
ประเทศไทยหามเกษตรกรปลูกพืชจีเอ็ม และไมมีการสงเสริมการวิจัยพัฒนา 
และทดสอบพันธุพืชจีเอ็มอยางจริงจัง    
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๒. ประเทศไทยมีการปลูกมะละกอจีเอ็ม และฝายจีเอ็ม กระจายอยูทั่ว
ประเทศ แมจะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งส่ิงท่ีเกิดข้ึน
เชนนี้ยอมเปนขอบงช้ีวา มีเกษตรกรจํานวนมากท่ีประสบปญหาโรคและแมลง
ศัตรูพืช และตองการพันธุตานทาน ท่ีจําเปนตองใชเทคโนโลยีจีเอ็มรวมกับ
วิธีการอ่ืนท่ีมี ในการพัฒนาพันธุตานทานเหลานั้น แตเกษตรกรไมไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล ใหสามารถเขาถึงและและเลือกปลูกพืชจีเอ็มได
อยางถูกตองและเหมาะสม โดยท่ีเกษตรกรตองหาทางตอสูกับปญหาโดย
ลําพัง และเส่ียงตอการถูกทําลายแปลงปลูกจากเจาหนาท่ีของรัฐ หรือจาก
องคกรท่ีมิใชหนวยงานของรัฐ อันเปนผลผูกโยงมาจากการที่ประเทศไทย ไม
มีนโยบายและกฎหมายดานเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทางชวีภาพ
ที่ชัดเจน 

 

๓. พืชจีเอ็มและเกษตรอินทรียอยูรวมกันได เพราะตางมจีดุมุงหมายในการ
ลดการใชสารเคมี และรักษาสภาพแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เชนกัน ประเทศไทยอยูในเขตรอนช้ืน จึงมีปญหาโรค แมลง และศัตรูพืช
ตางๆ อยูมาก ซึ่งการแกปญหาเหลานี้ ไมสามารถทําไดท้ังหมดดวยวิธีการ
เกษตรอินทรียแตเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองผสมผสาน ๓ วิธีการเขา
ดวยกัน คือ ๑) การปรับปรุงพันธุโดยวิธีดั้งเดิม ๒) การปรับปรุงพันธุดวยวิธีจี
เอ็ม ซึ่งชวยขจัดขอจํากัดของการปรับปรุงพันธุโดยวิธีดั้งเดิม และ ๓) การ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีและวิธีการปลูก โดยเปนท่ีพิสูจนในหลายประเทศแลววา การ
ผสมผสานวิธีการท้ัง ๓ สามารถนําไปสู ผลผลิตดีข้ึนท้ังคุณภาพและปริมาณ 
ลดการใชสารเคมี ลดการใชแรงงาน ซึ่งหมายถึงการลดตนทุนของเกษตรกร 
และพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดอยางเปนข้ันตอน ตรงตามสภาพท่ีแทจริง
ของปญหา และปฏิบัติไดจริง ดังท่ีปรากฎชัดเจนวา ประเทศผูผลิตและสงออก
สินคาอินทรียรายใหญของโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา แคนาดา 
สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ลวนเปนประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มรายใหญของ
โลก ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลที่จะกีดกันสิทธิของเกษตรกรไทย ในการใชพืช
จีเอ็มเพื่อแกปญหาการเพาะปลูก รวมกับการทําเกษตรแบบอินทรีย 
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๔. การปลูกพืชจีเอ็มชวยลดการใชสารเคมีอันตราย ลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก ลดการบุกรุกพื้นที่ปา และเพิ่มรายไดเกษตรกร ผลการศึกษา
ติดตามการปลูกพืชจีเอ็มท่ัวโลกระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๐ พบวาการ
ปลูกพืชจีเอ็มท่ีเปนพืชไร (ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ฝาย และคาโนลา) ทําใหลด
การใชสารเคมีอันตรายลงได ๕๕๐ ลานกิโลกรัม ซึ่งทําใหส่ิงแวดลอมดีข้ึนคิด
เปนรอยละ ๑๙ ในขณะท่ีการปลูกพืชจีเอ็มท่ีทําใหผลผลิตดีข้ึน ชวยรักษา
พ้ืนท่ีปาจากการถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตรถึงกวา ๘๒๕ ลานไร พรอมท้ังลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงได ๒๘ ลานกิโลกรัม โดยท่ีรายไดของ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนจากการท่ีไดรับผลผลิตตอไรสูงข้ึน คุณภาพดีข้ึน ลดตนทุน
การผลิต 

 
๕. ผลผลิตของพืชจีเอ็มไดรับการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและขาย

ไดในตลาดโลก เนื่องจากการพัฒนาพันธุพืชจีเอ็มมีความละเอียดมากกวา
การพัฒนาแบบดั้งเดิม จึงทําใหสามารถตรวจสอบความปลอดภัย ของพืช
จีเอ็มและผลผลิตจากพืชจีเอ็ม ท้ังความปลอดภัยดานอาหารและดาน
ส่ิงแวดลอมไดอยางละเอียด โดยท่ีไมสามารถตรวจสอบพืชท่ัวไปหรือพืช
อินทรียไดในระดับเดียวกันนี้ โดยท่ีประเทศผูปลูกและประเทศผูนําเขาพืช
จีเอ็มท่ัวโลก (รวมท้ังประเทศไทย) ตางใชหลักเกณฑการตรวจสอบเดียวกัน 

ซึ่งกําหนดโดยองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ (FAO) สําหรับการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร 

และโดยขอตกลงอนุสัญญาวาดวยความหลากลายทางชีวภาพ (Convention 

on Biological Diversity: CBD) สําหรับการตรวจสอบความปลอดภัยดาน
ส่ิงแวดลอม และตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน องคการอนามัยโลก
รายงานวา ไมพบวามีรายงานผลเสียตอสุขภาพ จากการบริโภคพืชจีเอ็ม
ไดรับการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยแลว 

 
๖. การปฏิรูปการเกษตรเพื่อไปสู เปาหมายมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

จําเปนตองใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมและมีการเตรียมความพรอม
ลวงหนาอยางเพียงพอ สกช สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการเรงปฏิรูป
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การเกษตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดตนทุน รักษาปาและส่ิงแวดลอม 
และฟนฟูคุณภาพชีวิตเกษตรกร แตการปฏิรูปจะไมประสบผลสําเร็จ หาก
เกษตรกรไทยไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม เนื่องจากปญหาตางๆ 
ในการเพาะปลูก ลวนมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา การท่ีเกษตรกรจะรับมือ
กับปญหาเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและทันการ เกษตรกรจําเปนตองมี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ท้ังวิธีการและเครื่องมือ สําหรับเลือกมาใชไดอยาง
เหมาะสมในแตละสภาวการณ ซึ่งการท่ีประเทศไทยจะมีความสามารถเชนนั้น
ได จําเปนตองมีการเตรียมการลวงหนา ต้ังแตการสงเสริมการศึกษาวิจัยทุก
สาขาท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเทคโนโลยีพืชจีเอ็ม อยางจริงจัง และถายทอด
ความรูสูเกษตรกร แตประเทศไทยยังขาดการสงเสริมการศึกษาวิจัยและ
ถายทอดความรูเก่ียวกับพืชจีเอ็ม ฉะนั้นรัฐบาลจึงควรตองสงเสริมนักวิชาการ
และเกษตรกร ใหสามารถวิจัย ทดสอบ และถายทอดความรูเกียวกับพืชจีเอ็ม
อยางเต็มที่ และตองเริ่มลงมือทําในตอนนี ้เพ่ือใหภาควิชาการและเกษตรกรมี
ความพรอมเร็วท่ีสุด เทาทันความกาวหนาทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางการคามากท่ีสุด เพ่ือสามารถรักษาระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก และการปฏิรูปการเกษตรตามวัตถุประสงคของ
รัฐบาล  

 
๗. ประเทศไทยจําเปนตองมีกฎระเบียบดานเทคโนโลยีชีวภาพและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ การศึกษาวิจัย ทดสอบ ถายทอดความรู ท่ีเก่ียวของกับ
พืชจีเอ็ม ตลอดจนการใหสิทธิเกษตรกรเขาถึงและเลือกใชพืชจีเอ็มรวมกับ
วิธีการอ่ืนๆ ควรอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเหมาะสม เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเ ก่ียวของพืชจีเอ็ม สอดคลองกับหลักการและมาตรฐานระดับสากล 
ระดับประเทศ และตลอดจนมาตรฐานเอกชน ซึ่งมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางและการยอมรับในสินคาของตลาดประเภทตางๆ ในการนี้ สกช. เห็น
วา ราง พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ฉบับที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มีความเหมาะสมทั้ง
ดานเทคนิควิชาการและดานการควบคุมกํากับดูแล เนื่องจากเนื้อหาภายใน
รางไดระบุถึง กรอบและเงื่อนไขการใหอนุญาต เพ่ือศึกษาวิจัย ทดสอบ และ
ให เกษตรกรสามารถเขาถึงพืชจี เ อ็ม ไวครบถวนและสอดคลองตาม



แถลงการณ สมาพนัธเกษตรปลอดภยั มัน่คง ยัง่ยนืแหงชาต ิ(สกช.) หนา ๖ 
 

หลักเกณฑสากลท่ีกําหนดโดย องคการอนามัยโลก (WHO) องคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และขอตกลงอนุสัญญาวาดวยความ

หลากลายทางชีวภาพ (CBD) อีกท้ังประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิท่ีจะรวม
แสดงความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณา กอนท่ีจะมีการใหอนุญาตให
เกษตรกรสามารถเขาถึงพืชจีเอ็ม  

 

 สกช. จึงขอกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา ใหมี
การดําเนินงานเพื่อบังคับใชรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 
พ.ศ. .... ฉบับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอโดยเร็ว 
และสนับสนุนใหเกษตรกรที่เดือดรอนจากปญหาการเพาะปลูก มีสิทธิเขาถึง
และเลือกใชพืชจีเอ็มรวมกับการเกษตรวิธีอื่น เพื่อแกปญหาการเพาะปลูกที่
เผชิญอยู เชนเดียวกับการสนับสนุนเกษตรอินทรีย  

 

_________________________________________ 


