
แถลงการณ 
สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย 

เรื่อง 
ขอสนับสนุนงานวิจยัพืชจีเอม็โอภาคสนาม 

 

I ความเห็น 
  ตามที่ไดมีกลุมผูประทวงตอตานดําริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จะนําเรื่องขอผอนปรนให
มีการศกึษาวิจยัพืชจีเอ็มโอไดครบทุกขัน้ตอน คือ ในหองปฏิบัติการ/โรงเรือน ในแปลงทดลอง และในสภาพไร 
เขาสูการพิจารณาของคณะรฐัมนตร ี  ซ่ึง ค.ร.ม. เคยรับทราบแนวทางการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน  เมื่อวนัที ่
3  เมษายน  2544   ใหยุติการดําเนินการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพชืจีเอ็มโอทกุชนิดในระดับไร/นา 
ในระหวางที่มกีารยกรางกฎหมายวาดวยความปลอดภยัทางชีวภาพ จนถึงบัดนี้เปนเวลา  6  ปมาแลวท่ีการพัฒนา
ดานพืชจเีอ็มโอของไทยไดหยุดชะงักลง  สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทยในฐานะองคกรภาคเอกชนที่มีบทบาท
สงเสริมและสนับสนุนการวิจยัปรับปรุงพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรไทย ไดพิจารณา
ไตรตรองในเรือ่งของการพัฒนาพืชจีเอ็มโอดวยเหตุและผลเปนทีร่อบคอบโดยยดึผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนหลักแลว มีความเห็นดังนี้ 

1. เทคโนโลยีจีเอ็มโอเปนเครื่องมือและเปนทางเลือกหนึ่งทีใ่ชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช 

เพื่อใหไดมาซึง่สายพนัธุพืชตามความประสงคของการใชประโยชน ซึ่งวิธกีารปรับปรุงพันธุพชืแบบเดิมไมสามารถ
ทําได หรือไมมีประสิทธิภาพท่ีจะทําได   

2. การพัฒนาพืชจีเอ็มโอเปนยทุธศาสตรหนึง่ที่หลายประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและกําลัง 
พัฒนา นํามาใชเพื่อการพึ่งพาตนเองและความอยูรอดของประเทศ  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร การเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการ ยารักษาโรค เสนใย และพลังงานทดแทน ซึง่โลกอนาคตปญหาการขาดแคลนจะทวีความรนุแรงมากขึ้น 
เพราะการเพิ่มของประชากรทําใหพื้นท่ีทําการเกษตรลดลง  เนื่องจากถกูนําไปใชในดานอื่นๆ มากขึน้  

3. โลกอนาคตตองการเทคโนโลยีใหมๆ  ท่ีดกีวามาทดแทนเสมอ เทคโนโลยกีารปรับปรุงพันธุที ่
ใชอยูในปจจุบันตองมีการพฒันาตอยอด  เพราะจะไมสามารถตอบสนองไดอยางพอเพียงตอการเพิ่มผลผลิตเพื่อ
เลี้ยงประชากรโลกที่เพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็  ซึ่งสวนทางกบัพื้นที่เพาะปลูกของโลกทีล่ดลงเพราะความเจรญิทางวัตถุ  
ทรัพยากรตามธรรมชาติของโลกอนาคตไดลดนอยถอยลงและจะถึงขั้นวิกฤตในที่สดุ โดยเฉพาะพลังงานตามธรรมชาติ  
ถาไมมีการพฒันาเทคโนโลยีมาใชทดแทน ซึ่งโลกอนาคตจะไมสามารถปฏเิสธได  แตเหตุใดจึงมกีารตอตานงานวิจยั
พัฒนาเพื่ออนาคตของชาติ  ผลงานวิจยัจะนาํไปใชหรือไมเพียงใด สมควรจะตองใหเปนไปตามสถานการณ งานวจิัย
จึงไมนาจะทําใหประเทศชาตติองเสียหาย  แตประเทศชาติจะไดรับประโยชนมหาศาลจากองคความรูท่ีคนพบ 
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4. จากสถานการณพืชจีเอ็มโอปจจุบันมแีนวโนมที่ชัดเจนวา   ประเทศทีพ่ัฒนาแลวและกําลัง 
พัฒนามุงสนับสนุนการวจิัยพัฒนามากขึ้นตามลําดับ  จะดวยเพื่อวัตถุประสงคทางใดก็ตาม  กเ็พื่อความอยูรอดของ
ประเทศ  สถิติการเพิ่มของประเทศที่เดนิหนาพัฒนา และพื้นท่ีปลูกพืชจีเอ็มโอภายในเวลาเพยีง 10 ป ของการ
เริ่มตนนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชเพื่อการปรับปรุงพันธุและการเพิ่มผลผลิตในเชิงการคา  พืน้ทีป่ลกูพืชจีเอ็โอของ
โลกไดเพิ่มขึน้อยางรวดเรว็เริม่จาก 10.62 ลานไร เปน 637.5 ลานไร หรือมากกวา 60 เทา จาก 22 ประเทศทัว่โลก  
โดยเฉพาะในประเทศที่กําลงัพัฒนา  รวมถึงประเทศเพือ่นบานในภูมิภาคเดยีวกันกบัไทย เชน มาเลเซีย เวียดนาม 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ประเทศเหลานี้เหตุใดจึงเรงการพัฒนาพืชจีเอ็มโอเปนการคาไมกังวลเหมือนไทยจนตอง
ระงับงานวิจัยไวไมใหลงภาคสนามโดยไมมีกําหนดเงื่อนเวลา ไมมีการผอนปรน  จึงไมมีบทพิสูจนเปนคําตอบที่
ถูกตองถึงผลดหีรือผลเสียใหกับสังคมที่ยังคงมีความเห็นขัดแยงกันอยู 

5. ประชากรโลกไดสัมผัสกับพชืจีเอ็มโอจะโดยตรงหรือโดยออม เริ่มเม่ือ  10  ปท่ีแลว  และเปน 

ความจริงที่วา ประชากรไทยก็เริ่มไดสัมผสัพืชจีเอ็มโอมาตั้งแตป พ.ศ.2546 หรือ 4 ปมาแลว เมื่อรัฐบาลไดอนุมัติ
ใหมีการนําเขาอาหารสําเร็จรปูจากพืชจเีอ็มโอ นําเขาเมล็ดขาวโพดและถั่วเหลืองมาใชเปนวัตถดุิบในการผลิตอาหาร
สัตวหรืออาหารมนษุยหรือใชเพื่อการอุตสาหกรรม แตเหตุใดจึงตอตานและระงับงานวิจยัมะละกอจีเอ็มโอที่นักวิจยัไทย
กําลังทําการศกึษาพัฒนาพันธุข้ึนเพื่อตลาดคามะละกอสดที่ขาดแคลน เนื่องจากปญหาการแพรระบาดทําลายจาก
เชื้อไวรัสท่ีเปนสาเหตุของโรคใบดางจุดวงแหวน ทําความเสียหายใหแกเกษตรกรจนตองละเลิกอาชพีการปลูก
มะละกอเปนการคา 

6. ขอกังวลที่มีตอการวิจยัพัฒนาพืชจเีอ็มโอท่ีเปนขอประเดน็นํามาคดัคานนัน้  ทกุประเทศที่มีการ 

พัฒนาพืชจีเอ็มโอก็ไดตระหนกัถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเชนกัน แตความเสี่ยงตางๆ สามารถควบคุมไดภายใตมาตรการ
และการสรางกลไกเครื่องมือปองกนัท่ีเขมงวด และรดักมุระหวางทําการวิจยั  และคงไมมีประเทศใด รัฐบาลใด ทําให
ประเทศตองเผชิญกับภัยพิบัตทิางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยไมมีการควบคุมดูแลปองกันความเสี่ยง   จึงชัดเจนวา
พืชจีเอ็มโอกอนปลอยออกสูสภาพไรนาจะตองผานการประเมินความเสี่ยงเปนทีแ่นนอนแลววาปลอดภัย  เวนแต
ไมไวใจนกัวจิยัไทย  ซึ่งความจริงแลวกลไกควบคุมสามารถสรางขึ้นไดโดยนกัวจิัยอยูแลว 

7. โลกอนาคตจะมีโอกาสไดรับการปรุงแตงใหมีสีสันดูสวยงามในความหลากหลายทางพันธกุรรม 

ของพืช โดยเฉพาะไมดอกไมประดับ  โดยน้ํามือมนษุยดวยเทคโนโลยีชีวภาพที่เปนองคความรูใหมๆ  ความสมดุล
ทางธรรมชาตจิะกลับคนืมาบนธรรมชาติท่ีเกื้อกลูกนั  ซึง่เทคโนโลยีชีวภาพนีถ้ามนษุยไมสรางทดแทน   ทรพัยากร
ตามธรรมชาตทิี่ถูกทาํลายไปหรือถูกธรรมชาติทําลายไปจะดาํรงอยูไดอยางไร จึงไมใชเรื่องเลวรายหากจะตองสราง 
องคความรูในเรื่องตางๆ เหลานี้ไว  เพื่อประโยชนของชาติในดานตางๆ  
 

- 3 -/8.  ประเทศไทย... 



- 3 - 
 

8. ประเทศไทยมคีวามพรอมสําหรับการศึกษาและวจิัยเพื่อการพัฒนาพืชจีเอ็มโอ   มีการจัดตั้ง 
สถาบันเพื่อการนี้อยูแลว เชน ศูนยพันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ  มีการลงทุนผลิตนกัวจิัยท่ีกระจายอยูใน
หนวยงานตางๆ จํานวนมาก  พรอมกับมีการจัดทํากรอบนโยบายในเรือ่งยุทธศาสตรการพัฒนาพืชจีเอ็มโอ พรอมกับ
เปาหมายการพฒันา ซ่ึงเปนเปาหมายระดับชาติรวม 6 เปาหมาย ภายใตการกํากับดแูลโดยคณะกรรมการ นโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาตซิึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  แตตองหยุดชงกัลงเมื่อ ค.ร.ม.ไดมีมติใหระงับ
งานวิจยัในภาคสนาม ทั้งๆ ท่ีงานวิจยัมีเพยีงสายพันธุมะละกอไทยที่สามารถปรับปรุงพันธกุรรมใหมใน
หองปฏิบัติการเปนผลสําเรจ็ แตไมสามารถขยายผลศึกษาวิจยัในภาคสนามเพื่อหาคําตอบใหกับสังคมทั้งในทางบวก
และทางลบไปอยางนาเสียดาย  ซึ่งมะละกอจีเอ็มโอจะเปนกรณีศกึษากอนที่จะกาวสูพืชอื่นๆ ที่เห็นสมควรพิจารณา
ปรับปรุงพันธุตอไป 

9. สิ่งท่ีนักวิจยัและสถาบันทางวิชาการเพื่อการพัฒนาพืชจีเอ็มโอเรียกรองขอขยายงานวิจัยลงสู 
ภาคสนามในสภาพปด ภายใตมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหงานวจิัยครบองคความรู และตอบตอสังคมได ถาหาก
จําเปนตองลงสูสภาพไรนานัน้ เปนการสรางฐานการพัฒนาพืชจีเอ็มโอใหกับประเทศชาติ  และพรอมจะกาวสูการ
แขงขันกับประเทศตางๆ ได เมื่อจําเปน โดยจะมีคณะกรรมการนโยบายพชืเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเปนผูกํากับดแูล 
และกําหนดทศิทางของการศึกษาวจิัยอยูแลว  จึงมีเหตุผลสมควรจะไดรับการสนับสนุนใหมีการผอนปรนในเรื่องนี้ 
 

II ขอเรียกรอง 
1. รัฐตองตัดสินใจดําเนนิการตามกรอบนโยบายและแผนปฏิบัตกิารในเรื่องของการพฒันาพืชจเีอ็มโอ 

ของไทยที่เคยวางไวแลว และควรใหความสําคัญการพัฒนาเทคโนโลยขีองชาติเพื่อการพ่ึงพาตนเอง  เวลาที่สูญเสีย
ไปกับการยับยัง้การพฒันาเทคโนโลยี  อนาคตของชาติคือประเทศทีห่ลาหลัง  และอาจตองซื้อเทคโนโลยีมาใช
ดังเชนท่ีกําลังเปนอยู  สูญเงินมหาศาลใหกับตางประเทศเพราะความลาหลังที่นับวันจะยิ่งหางไกลจากประเทศที่
พัฒนาแลว 

2. ผอนปรนใหนักวิทยาศาสตรไทยขยายการศึกษาวจิัยลงสูภาคสนามในพื้นท่ีทดลองของสถาน ี

วิจัยของทางภาครัฐ ภายใตมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เครงครดั    โดยเริ่มตนทดลองในมะละกอจีเอ็มโอเปนกรณี
ตัวอยางของการพัฒนาพันธุกรรมพืชอาหารเพื่อการคา และพืชเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันปโตรเคมีโดยเรงดวนกอน  
และพืชอ่ืนๆ ตามลําดบัความสําคัญตอไป   เพื่อความอยูรอดของประเทศกอนทีจ่ะเกิดวิกฤตโดยเฉพาะทางพลงังาน 
เพราะราคาน้ํามันดิบนําเขาเปนพลังงานหลักของประเทศไดทะยานสูงขึ้นไมหยดุ ประชาชนและประเทศชาติมรีายจาย 
สูงขึ้น สินคามีราคาแพงขึน้และใกลจะเกนิกาํลังซื้อจะรับได  ประเทศชาติจะขาดเสถียรสภาพในทกุภาคสวน  หากยังรอ
ใหสถานการณจริงมาบีบคัน้กอน 
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3. หากยังตัดสินใจไมได รัฐสามารถใชกลไกขององคกรทางการเกษตรจากทกุภาคสวนใหแสดง 
ความคิดเห็น  ซึ่งองคกรตางๆ เหลานี้จะเปนผูสะทอนภาพของทศิทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของชาติ  ชวยให
รัฐตัดสินใจดําเนินการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย   เห็นดวยกับการที่ประเทศไทยจะตองมีกฎหมายเฉพาะ 

เพื่อใชควบคุมและกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่จะปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ไมวาจะในลักษณะ
ของการปลูก เลี้ยง หรือการวางตลาด  โดยมีการวางมาตรการเพื่อใหมีการประเมินความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและส่ิงที่มีชีวิต และการรบัรองความปลอดภัยตอผูบรโิภคและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดกระบวนการ
คุมครองสิทธิข์องผูท่ีเกีย่วของกับการใช และการบรโิภคสินคาที่มสีวนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรม  
รวมทั้งขอกําหนดใหมีการเยยีวยา และชดใชในกรณีที่เกดิความเสียหายขึ้น  อยางไรก็ตามระบบของการปฏิบัตกิาร
ทดลองวิจัยทีเ่กี่ยวของกับนกัวิจยั หนวยงานวิจยั ตองมีการกําหนดกฎเกณฑตามบริบทของกฎหมายพืช อาจมี
มาตรการอื่นๆ รวมดวยถาจาํเปน  ซึ่งขณะนี้ก็มรีะเบียบปฏิบัติเพื่อการกํากับควบคุมดูแลอยูแลว  ภายใตกฎหมาย
หลายฉบบัที่มอียูมีคูมือทีใ่ชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ สําหรบัการดําเนนิงานดานเทคโนโลย ี
ชีวภาพสมยัใหมที่จัดทําขึ้นโดย คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชวีภาพ  ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาต ิ  สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพียงแตยงัไมได
นํามาอิงกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้  จงึไมเห็นดวยท่ีจะชลองานวิจยัพืชจเีอ็มโอไวกอน เพื่อรอกฎหมายใหมีผลบงัคับใช  
ซ่ึงจะเปนเมือ่ใด ปใด ยังไมมคํีาตอบ  และเมื่อใดมีคําตอบ  อาจจะตองรออีก 4–5 ป  กวาจะมีคําตอบจากนักวิจยั  หาก

เปนเชนนัน้จรงิเมื่อบวกกับเวลาที่สูญเสียไป จะเปนเวลาของความลาหลัง  ซึ่งจะเปนส่ิงที่นาเสียดายยิ่ง  ซึ่งผูบริหาร
ท่ีดีควรจะคํานงึถึงเรื่องนี้ใหมากที่สุด 
 

สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย 
กันยายน 2550 

 

 

กลาคดิ  กลาทํา  กลาตดัสินใจ  นาํชาติพฒันา
เทคโนโลยชีีวภาพไทย   เพ่ือการพึง่พาตนเอง 

 


