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	 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์มีอายุเพิ่มขึ้นอีก	1	ปี	จากปีที่	18	

เป็นปีที่19	 เรียกว่าเป็นหนุ ่มเกือบเต็มขั้นหรือเป็นสาว 

เกือบเต็มตัว	 และต้องขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์จากทุกบริษัท 

ที่ช่วยต่ออายุ	 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช	 ให้ยังคงรับใช้สมาชิก

สมาคมทุกท่านเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มากกน้็อย	รวมท้ังเปิดโอกาสให้สมาชกิทุกท่านได้ใช้เน้ือท่ี

ของข่าวสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแม้ที่ผ่านมาจะมีไม่มากก็ตาม	

ส�าหรบัฉบับแรกของปี	2555	นี	้ขอน�าเสนอข้อมลูทีน่่าสนใจ	

4	เรือ่งคอื	1) สรปุสถานภาพการผลติพชืเทคโนชวีภาพ/

พืชจีเอ็ม ในเชิงการค้าทั่วโลก : พ.ศ. 2554	 เป็นข้อมูล 

ที่ทันสมัยที่สุดที่สาธารณชนทุกกลุ ่มควรจะต้องทราบ	

เนื่องจากเป็นส่ิงที่ทุกกลุ่มไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน	

และ	2) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ	 เป็นการน�าเสนอข้อมูล

ความเป็นจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้หลายๆ	
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ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ก็ขออนุญาตน�ามาเผยแพร่ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน	 

3) แถลงการณ์คณะนกัวชิาการและสมาคมวชิาชพีด้าน

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 4) การคุ้มครอง

พันธุ ์พืชพื้ น เมืองทั่ ว ไปและพันธุ ์พื ชป ่ า  ตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542	 ส�าหรับ 

ผู้ที่จะท�าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องให้ความสนใจ 

ดร.นิพนธ์	เอี่ยมสุภาษิต

ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย



 สรุปสถานภาพการผลิตพืชเทคโนชีวภาพ/ 

พืชจีเอ็ม ในเชิงการค้าทั่วโลก : 

พ.ศ. 2554

 การผลิตพืชเทคโนชีวภาพ/พืชจีเอ็ม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2554 มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 

จากปี 2553 อีก75 ล้านไร่ รวมเป็น 1,000 ล้านไร่ คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 94 เท่า เมื่อเทียบกับ 10.62 ล้านไร่

ในปี 2539 ซึ่งจัดว่าพืชเทคโนชีวภาพเป็นเทคโนโลยีด้านพืชที่มีการยอมรับได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

 หลักฐานที่สามารถยืนยันได้จะเห็นได้จาก ในช่วงปี 2539 - 2554 เกษตรกรหลายล้านคนหรือมากกว่า 

100 ล้านคน ใน 29 ประเทศทั่วโลก ที่ต่างตัดสินใจที่จะปลูกพืชชนิดนี้ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ ความเชื่อใจและ 

เชื่อมั่นของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยี 

 ในจ�านวน 29 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2554 เป็นประเทศก�าลังพัฒนา 19 ประเทศ และ 

ประเทศอุตสาหกรรม 10 ประเทศ และมี 10 ประเทศผู้น�าในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า  

6.25 ล้านไร่ 
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 ในปี 2554 มีเกษตรกรจ�านวน 16.7 ล้านคน 

ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ�านวน 

1.3 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 8 ทีน่่าสงัเกตคอื มากกว่า

ร้อยละ 90 หรือประมาณ 15 ล้านคนเป็นเกษตรกร 

รายย่อยที่ยากจนอยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดยเป็น

เกษตรกรทีไ่ม่คดัค้านเทคโนโลย ีอยูใ่นประเทศจนี 7 ล้านคน 

และในอินเดียอีก 7 ล้านคน ที่เลือกที่จะปลูกฝ้ายบีทีใน

พื้นที่ทั้งหมด 90.62 ล้านไร่

 ลักษณะรวม (stack traits) เป็นลักษณะ (เช่น

ลักษณะต้านทานแมลงและลักษณะท่ีทนทานสารก�าจัด

วัชพืช) ที่ส�าคัญ ซึ่งในปี 2554 มี 12 ประเทศปลูกพืช 

เทคโนชีวภาพที่มี 2 ลักษณะหรือมากกว่า 2 ลักษณะ 

และ 9 จาก 12 ประเทศนั้นเป็นประเทศก�าลังพัฒนา 

พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มีลักษณะรวมในปี 2554  

มีทั้งหมด 263.75 ล้านไร่ หรือมากกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่

ทั้งหมด 1,000 ล้านไร่

 ประเทศก�าลังพัฒนา 5 ประเทศที่เป็นผู้น�า 

ในการปลกูพืชเทคโนชวีภาพ ในเอเชยี คอื อนิเดียและจีน 

ในลาตนิอเมรกิา คอื บราซลิและอาร์เจนตน่ิา และ ในทวปี 

อัฟริกา คือ อัฟริกาใต้ ทั้ง 5 ประเทศมีประชากรรวมกัน

ทั้งหมดประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งโลก

 บราซิล เป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกพืชเทคโน

ชีวภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศใดๆ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

โดยเพิ่มขึ้น 30.62 ล้านไร่ หรือร้อยละ 20 จากปี 2553 

ในปี 2553 บราซิลสามารถอนุญาตให้ปลูกพืชเทคโน

ชีวภาพได้ถึง 6 ชนิด รวมถึงพันธุ์ถ่ัว (bean) ที่พัฒนา 

ให้ต้านทานไวรัส โดย หน่วยงานความร่วมมือการวิจัย

ทางการเกษตรของบราซิล (Brazilian Agricultural 

Research Cooperation-EMBRAPA)

 สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้น�าในการปลูกพืช 

เทคโนชีวภาพ โดยมพีืน้ทีป่ลกู 431.25 ล้านไร่ ด้วยอตัรา

การยอมรับเฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 ของพืช 

เทคโนชวีภาพทัง้หมด ส�าหรับอลัฟัลฟ่าทีท่นทานราวด์อพั 

(พืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์) ยังคงปลูกในพื้นที่ 

13.80 ล้านไร่ และชูการ์บีทที่ทนทานราวด์อัพ อีก 2.97 

ล้านไร่ มะละกอทีต้่านทานไวรสัจากสหรฐัอเมรกิา ได้รบั

การอนุญาตให้ใช้ในการบริโภคสดได้ในญี่ปุ ่นซึ่งมีผล

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554

 อินเดียได้ฉลองการปลูกฝ้ายบีทีเป็นปีที่ 10 

ด้วยพื้นที่ปลูกที่เกิน 62.50 ล้านไร่ เป็นครั้งแรก ท�าให้มี

พื้นที่ปลูกทั้งหมด 66.25 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 88 ของ

พ้ืนที่ปลูกฝ้ายทั้งหมด 75.62 ล้านไร่ ประโยชน์หลักๆ  

จะตกแก่เกษตรกรผู้ปลูกรายย่อยประมาณ 7 ล้านคน 

โดยเฉลีย่ซึง่ปลกูฝ้ายคนละ 9.37 ไร่ อนิเดยีมรีายได้ระดบั

ฟาร์มจากฝ้ายบีที ประมาณ 282 พันล้านบาทในช่วงปี 

2545-2553 และ 75 พนัล้านบาทในปี 2553 เพยีงปีเดยีว

 ในประเทศจีน มีเกษตรกรรายย่อยจ�านวน

ประมาณ 7 ล้านคน มีพื้นที่โดยเฉลี่ยคนละ 3.12 ไร่  

ปลูกฝ้ายบทีคีดิเป็นเนือ้ทีท่ัง้หมด 24.37 ล้านไร่ ในอตัรา

การยอมรับที่ร้อยละ 71.50 และคาดหวังว่าข้าวสีทอง 

(Golden Rice) ที่จะได้รับอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าได้

ในฟิลปิปินส์ในปี 2556/57 จะมนียัส�าคญัต่อประเทศจีน

 เม็กซิโกปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพในพ้ืนท่ี 1.01 

ล้านไร่ ในอัตราการยอมรับที่ร้อยละ 87 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 178 จาก 0.36 ล้านไร่ในปี 2553 ด้วยเป้าหมาย

ให้มีฝ้ายเพียงพอใช้ในประเทศ และการปลูกข้าวโพด 

เทคโนชีวภาพ ในรัฐตอนเหนือ เพื่อชดเชยการน�าเข้า 

บางส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 62.50 ล้านตัน 

 ประเทศในทวีปอัฟริกา ยังคงมีความก้าวหน้า

ในเร่ืองของกฎระเบยีบการก�ากบัดูแล ประเทศอฟัรกิาใต้ 

เบอร์คินา ฟาโซ และ อิยิปต์ มีพื้นที่ปลูกรวมกันทั้งหมด 

15.62 ล้านไร่ ในขณะที่ เคนยา ไนจีเรียและ อูกานดา

ก�าลังท�าการทดสอบภาคสนาม
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 ในสหภาพยุโรป มี 6 ประเทศที่ปลูกข้าวโพดบีที

ในพื้นที่ทั้งหมด 0.71 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปี 

2553 และอีก 2 ประเทศที่ปลูกมันฝรั่งเทคโนชีวภาพ

พันธุ์ Amflora

 จากปี 2539 – 2553 พชืเทคโนชวีภาพมส่ีวนช่วย

ในด้านความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชอยู่ที่ 

2,352 พันล้านบาท ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยการลด

การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชลงได้ 443 ล้านกิโลกรัมของสาร

ออกฤทธิ์ (a.i.) ในปี 2553 เพียงปีเดียว สามารถลดการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลงได้ 19 พันล้าน

กิโลกรัม เท่ากับยกรถออกจากถนนในจ�านวนประมาณ 

9 ล้านคัน ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยการลดการใช้พื้นที่ปลูกลงได้ถึง 568.75 ล้านไร่ และ

ช่วยบรรเทาความยากจนซึ่งเป็นการช่วยเกษตรกร 

รายย่อยจ�านวน 15 ล้านคน ซึง่ส่วนมากเป็นประชากรทีจ่น

ที่สุดในโลก พืชเทคโนชีวภาพเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่ไม่ใช่ 

เป็นส่ิงท่ีแก้ปัญหาได้ทั้งหมด และจะต้องใช้ควบคู ่

ไปกบัการท�าการเกษตรดทีีเ่หมาะสม เช่น การหมุนเวยีน

และการบริหารจัดการความต้านทาน เช่นเดียวกับ 

การปลูกพืชปกติ

 มลูค่าระดบัโลกของเมลด็พนัธุพ์ชืเทคโนชวีภาพ 

จะมีมูลค่าประมาณ 390 พันล้านบาทในปี 2554 และ

เมลด็พชืทีไ่ด้จากการปลกูเป็นการค้าของพชืเทคโนชวีภาพ

จะมีมูลค่าประมาณ 4,800 พันล้านบาทต่อปี

 ภาพในอนาคต จนถึงเป้าหมายการพัฒนา

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ในปี 

2558 และต่อจากนั้น คาดว่าจะมีจ�านวนประเทศ 

ทีจ่ะปลกูพชืเทคโนชวีภาพเพิม่ขึน้อกีประมาณ 10 ประเทศ 

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพที่ทนแล้งพันธุ ์แรกจะได้รับ 

การปลดปล่อยในอเมรกิาเหนอืในปี 2556 และในอฟัรกิา

ประมาณปี 2560 ข้าวสีทองในฟิลิปปินส์ ปี 2556/57 

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพในจีนจะมีพื้นที่ปลูกประมาณ 

187.50 ล้านไร่ หลังจากนั้นก็จะเป็นข้าวบีที พืชเทคโน

ชีวภาพมีศักยภาพอย่างมากที่จะมีส่วนผลักดันไปสู ่ 

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษในปี 2558 ในการลด

ความยากจนลงครึง่หนึง่ โดยท�าให้ประสทิธภิาพการผลติ

มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถได้รับการกระตุ ้น 

จากความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  

เช่น ข้าวโพดทนแล้งส�าหรับทวีปอัฟริกา ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์ร ่วมกัน  

เช่น มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ (Bill and Melinda 

Gates Foundation)

ï รายละเอยีดมอียูใ่น ISAAA Brief 43 “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011” 

เขยีนโดย Clives James ถ้าต้องการศกึษาเพ่ิมเติม ดูได้จากเวบ็ http://www.isaaa.org หรือติดต่อ ISAAA 

SEAsiaCenter ที่ +63 49 536 7216 หรือ email: info@isaaa.org
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บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-792-2900 โทรสาร 02-792-2929-30
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 ตามทีส่�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ บริษัทเอสพีเอส โกลบอล 

คอนซัลติ้ง จ�ากัด ด�าเนินการศึกษาและจัดท�า (ร่าง)  

บญัชรีายชือ่ประเภทและขนาดโครงการหรือกจิการทีอ่าจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

(เพิ่มเติม) รวม 7 ประเภท ซึ่งมี “กิจการจีเอ็มโอ” อยู่ใน

ล�าดับที่ 5 ของบัญชีตามเอกสารประกอบการประชุม 

ซึ่งจัดโดย สผ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

โดยอ้างเหตุผลสรุปในการจัด “กิจการจีเอ็มโอ” เข้าใน 

(ร่าง) บัญชีว่า

 “.....มหีลกัฐานอ้างองิทางวชิาการจ�านวนมาก

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภค

อาหาร GMOs นอกจากนั้นยังมีความยุ่งยากในการ

พิสูจน์ผลกระทบโดยเฉพาะต่อการกลายพันธุ ์และ 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

และมีผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะระบบนเิวศน์ และ

ห่วงโซ่อาหารในลักษณะผลกระทบระยะยาว”

 ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีหลักฐานใดที่

พิสูจน์ได้ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่ากิจการจีเอ็มโอ 

จะท�าให้เกิด “การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพต่อ 

ผูบ้รโิภคและเกษตรกรผูป้ลกู” หรอื “ท�าลายสิง่แวดล้อม

จนไม่สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยได้ หรือต้องใช้เวลานาน

ในการฟื้นฟูสภาพ” (ตามนิยามของ สผ.)

 ในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏว่า มีรายงาน

ผลการวิจัยตามมาตรฐานวิชาการจ�านวนมากจาก

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับ 

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งเอกสารจาก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ีระบุว่า จีเอ็มโอที่น�ามา 

ใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน  

ทั้งในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (30 ปี) และ

การเกษตร (16 ปี) ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัย

อย่างเข้มงวดทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไม่ปรากฏ

ว่ามีอันตรายจากการใช้ประโยชน์จากจีเอ็มโอเกิดขึ้น

แต่อย่างใดในประเทศต่างๆ ทัว่โลก อกีทัง้ยงัมข้ีอเทจ็จรงิ

ปรากฏอีกว่า กิจการจีเอ็มโอช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมและสขุภาพของผูบ้รโิภคและเกษตรกรผูป้ลกู

ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการช่วยลดปริมาณการใช้

สารเคมอีนัตราย โดยเฉพาะสารเคมทีีใ่ช้เพือ่การป้องกัน

และก�าจัดแมลงศัตรูพืชลงได้อย่างมาก และเปลี่ยน 

การใช้สารก�าจัดวัชพืชไปใช้ชนิดที่ปลอดภัยขึ้น รวมทั้ง

การช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลด

การใช้พลังงานในภาคเกษตร

 การก�าหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ” อยู ่ใน

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงฯ 

จงึเป็นสิง่ทีข่ดัแย้งต่อข้อเทจ็จรงิทางวชิาการ และขดัแย้ง

ต่อแนวทางการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็

ภาคเกษตรฯ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ซึง่จะส่งผลกีดขวางและ

คณะนักวิชาการและสมาคมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

แถลงการณ์
“คัดค้าน” การก�าหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ”

เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
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ฉดุรัง้ให้ประเทศไทยเสยีโอกาสในการพฒันาเพือ่ใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ ซึง่ก�าลงัเป็นยทุธศาสตร์

หลักของหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว

และประเทศก�าลังพัฒนา ได้แก่ จีน อินเดีย บราซิล 

อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมท้ังประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

เวียดนาม และแม้กระท่ังสหภาพยุโรปที่มีการวาง

นโยบายยุโรป 2020 เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มีการ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เพื่อขับเคล่ือน

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

 นอกจากนี้การก�าหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ” 

อยู่ในโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

รุนแรงฯ โดยไม่มีหลักฐานข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  

ยงัก่อให้เกิดกระแสความเชือ่และความวติกกงัวลในทาง

ที่ผิด ซึ่งส่งผลบั่นทอนโดยตรงต่อการพัฒนาความ

สามารถของบุคลากรของประเทศ ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการวิจัยพัฒนาและก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของบุคลากรที่ก�าลัง

ปฏิบัติงานในปัจจุบันและการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ 

 การก�าหนดให้ “กจิการจเีอม็โอ” อยูใ่นโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงฯ โดยไม่มี

หลักฐานข้อพิสูจน์ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

และเป็นการขดัขวางการพฒันาประเทศอย่างรนุแรงและ

หยั่งรากลึก ที่อาจไม่สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยได้ และ

ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ 

 ดงันัน้ด้วยข้อเทจ็จรงิและผลเสยีดงักล่าวข้างต้น 

คณะนักวิชาการซ่ึงประกอบไปด้วยคณาจารย์ นักวิจัย  

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

จากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงมี

ความเห็นพ้องต้องกัน “คัดค้านการบรรจุกิจการ

จีเอ็มโอ เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรงฯ” 

 1. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

 2. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

 3. สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 

 4. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

 5. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 

 6. สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

 7. สมาคมนกัเรยีนทุนโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อสมาคมวิชาชีพผู้สนับสนุนแถลงการณ์
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 ตามที่ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติ ได้มอบหมายให้ บริษัทเอสพีเอส ด�าเนินการ

ประชุมระดมความคิดกลุ ่มย ่อยขององค ์กรต ่างๆ  

เพื่อศึกษา “โครงการศึกษาประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการ เพื่อก�าหนดเป็นโครงการหรือ

กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ” โดยด�าเนินการจัดท�าบัญชีรายชื่อโครงการ

ต่างๆ และได้ระบุถึง “กิจการจีเอ็มโอ” โดยให้เหตุผลว่า 

จีเอ็มโอ (GMO) จะไปรบกวนกระบวนการท�างานเดิม

ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจท�าให้เกิดสภาพที่เป็นพิษ ฯลฯ 

 ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรามีการน�าเอา

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หรือพืช  

มาเป็นเวลานานกว่า 35 ปีแล้ว และน�ามาใช้ประโยชน์

เชิงการค้าจนเป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางว่าเป็น

เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและสร้างผลประโยชน์ 

ต่อทัง้ด้านการเกษตร อตุสาหกรรมอาหาร และการเป็นยา 

โดยองค์กร ISAAA ได้สรุปผลการใช้ประโยชน์จากพืช

ดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์จากท่ัวโลก พบว่าพื้นที่

ปลูกพืชจีเอ็มยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี 

โดยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาได้มีการปลูกพืชจีเอ็ม 

เชิงพาณิชย์ถึง 29 ประเทศทั่วโลก (อเมริกา บราซิล  

อาเจนตินา อินเดีย แคนาดา จีน ปารากวัย ปากีสถาน 

แอฟรกิาใต้ อรุกุวยั โบลเิวยี ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส์ พม่า 

เบอร์กินาฟาโซ สเปน เม็กซิโก โคลัมเบีย ชิลี ฮอนดูรัส 

โปรตุเกส สาธารณรัฐเชก โปแลนด ์อิยิปต์ สโลวาเกีย 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ

คอสตาริกา โรมาเนีย สวีเดน และเยอรมันน)ี คิดเป็น

พื้นที่ 1,000 ล้านไร่ โดยในจ�านวนนี้เป็นประเทศ

ก�าลงัพฒันาถงึ 19 ประเทศ โดยกว่า 90% ของเกษตรกร

ผู้ได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชจีเอ็มเป็นเพียงแค่

เกษตรกรรายย่อยเท่านั้น 

 การเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชจีเอ็ม 

ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของหลายประเทศ  

ดังเช่น ญี่ปุ ่นได้อนุญาตให้น�าเข้ามะละกอจีเอ็มจาก

ฮาวายมาจ�าหน่าย/เวียดนามท�าการทดสอบภาคสนาม 

ข้าวจีเอ็มสีทอง ข้าวโพดทนทานสารปราบวัชพืชและ

ต้านทานแมลง และถั่วเหลืองทนแล้ง / ฟิลิปปินส์ 

ปลกูข้าวโพดจเีอม็เพิม่ขึน้อกี 20% พร้อมทัง้การอนญุาต

ให้ทดสอบมะเขือยาวจีเอ็มต้านทานแมลง / จีน ขยาย

การปลูกฝ้ายจีเอ็มจนเป็น 71.5% ของพ้ืนที่ปลูกฝ้าย

ทัง้หมด/โปรตเุกสและสเปนขยายพืน้ทีป่ลกูข้าวโพดจเีอม็ 

เพ่ิมขึ้น 60% และ 26% ตามล�าดับ / สหภาพยุโรป

อนญุาตการน�าเข้าผลผลติข้าวโพด ถัว่เหลอืง และฝ้ายจเีอม็

เพิ่มขึ้นอีก 11 สายพันธุ์ / เม็กซิโกทดสอบข้าวโพดจีเอ็ม 

ระดับภาคสนาม / บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย และ

ปารากวัย อนุญาตให้ปลูกพืชจีเอ็มเชิงพาณิชย์อีก 17  

สายพันธุ์ โดยที่บราซิลกลายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ 

ปลูกพืชจีเอ็มเป็นอันดับ 1 ของโลก / เคนยาจะท�าการ

ทดสอบฝ้ายจเีอม็ในปีนี ้และจะเป็นประเทศที ่4 ของทวปี

แอฟริกาที่ปลูกพืชจีเอ็ม

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อการน�าเอาพืชจีเอ็ม 

มาใช้ประโยชน์นั้น จะเห็นได้ว ่าขัดแย้งกับข้อมูล 

ที่ศึกษาโดยบริษัทเอสพีเอส ที่ระบุถึงข้อสันนิษฐาน 

ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
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เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก “กิจการ

จีเอ็มโอ” และเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าข้อมูล 

ที่น�าเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก  

โดยเฉพาะในเชิงความถูกต้องของการอ้างอิงต่างๆ นั้น 

และยงัอาจจะบ่งบอกถงึภาพลบทีถ่กูสร้างโดยการขยาย

ความกังวลต่างๆ ให้ดมูคีวามร้ายแรงเกนิกว่าความเป็นจรงิ

อกีด้วย จงึขอใช้โอกาสนีใ้นการชีแ้จงแลกเปลีย่นข้อเทจ็จรงิ

เกีย่วกบัความปลอดภยัของ “กจิการจีเอม็โอ” เป็นรายข้อ 

ดังนี้

 ข้อกงัวลที ่(1) จากการศกึษาของนกัวทิยาศาสตร์ 

พบว่า สิง่มชีวีติจเีอม็โอเหล่านีจ้ะไปรบกวนกระบวนการ

ท�างานเดิมของสิ่งมีชีวิตนั้น ซึ่งอาจจะเกิดในสภาพ 

ที่เป็นพิษได้ หรืออาจจะเป็นต้นเหตุของอาการภูมิแพ้ได้ 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดอาการแพ้ถ่ัวเหลือง

จีเอ็มโอที่มียีนของบราซิลนัทอยู่

 Fact (1.1) เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่น�ามา

ใช้ในการสร้างจีเอ็มโอนั้น ท�าให้เราทราบตั้งแต่แรกว่า

จีเอ็มโอที่เกิดข้ึนจะสร้างสารใดบ้าง และสารที่สร้างนั้น

จะถูกตรวจสอบทั้งทางด้านทฤษฎี (เช็คกับฐานข้อมูล) 

และด้านปฏิบัติ (การทดสอบบริโภค) ว่าจะเป็นอันตราย

หรือท�าให้เกิดภูมิแพ้กับมนุษย์ได้หรือไม่

 Fact (1.2) ไม่มีงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ ์

ในวารสารวจิยัทีม่ชีือ่เสยีงและมกีารประเมนิอย่างเข้มงวด 

(peer-reviewed paper) ว่าสิ่งมีชีวิตจีเอ็มท่ีผ่าน

กระบวนการตรวจสอบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและ 

ในระดบัภาคสนามจนออกสูก่ารจ�าหน่ายเพือ่เป็นอาหาร

ของมนุษย์แล้ว จะมีสภาพที่เป็นพิษหรือเป็นต้นเหตุของ

อาการภูมิแพ้ได้

 Fact (1.3) กรณีของถั่วเหลืองจีเอ็มที่มียีนของ

ถั่วบราซิลนัทนั้น เป ็นตัวอย ่างที่ดีมากของการที ่

นักวิทยาศาสตร์สามารถท�านายผลของการพัฒนา 

พืชจเีอ็มได้ล่วงหน้า ว่าอาจจะท�าให้คนยโุรปทีเ่ป็นโรคแพ้ถ่ัว 

จะแพ้โปรตีนที่ถั่วเหลืองจีเอ็มสร้างขึ้นได้ เมื่อเห็นผล 

ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทดลองจึงไม่มีการน�าถั่วเหลืองจีเอ็ม 

สายพันธุ์นี้ออกสู่การทดสอบระดับภาคสนาม

 Fact (1.4) แม้แต่กรณขีองข้าวโพดจีเอม็ Star-

link ที่ถูกสร้างขึ้นส�าหรับเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งพบว่าเคยม ี

การปะปนกับข้าวโพดจีเอ็มธรรมดาที่ใช้เป็นอาหารคน 

และมีคนทีอ้่างว่าเกดิอาการภมิูแพ้จากข้าวโพด Starlink นี้ 

ทางศนูย์ควบคมุโรคของสหรฐัอเมรกิา (US Centers for 

Disease Control) ได้ท�าการตรวจเลอืดแล้ว และสรปุผล

ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างไร

 ข้อกังวลที่ (2) จีเอ็มโอเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ

สืบพันธุ ์และแพร่พันธุ ์ได้ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม เช่น อาจจะท�าลายระบบนเิวศและพชืพรรณ

ธรรมชาติได้ เนื่องจากเป็นพืชพิเศษมีความแข็งแรงกว่า

พืชธรรมชาติ การแพร่กระจายของพืชจีเอ็มจะรวดเร็ว 

เนื่องจากอาจจะไปปนเปื้อนกับพืชอื่นได้ง่าย รวมถึง 

การปนเปื้อนในดิน

 Fact (2.1) การประเมินความปลอดภัยของ 

พืชจีเอ็มนั้น จะต้องท�าเปรียบเทียบดูความเท่าเทียมกัน 

(substantial equivalent) กับพืชสายพันธุ ์ตั้งต้น 

ทีเ่อามาใช้สร้างมนัขึน้มา เพ่ือดูว่าจะมนัมคีวามอนัตราย

มากขึ้นกว่าพืชตั้งต้นนั้นหรือไม่ จากผลการวิจัยและ 

ผลการใช้จริงทั้งหมดที่ผ่านมา ไม่พบว่าพืชจีเอ็มชนิดใด

จะมีความสามารถในการแพร่กระจายได้เหนือกว่าพืช

สายพันธุ์ตั้งต้นของมันเลย

 Fact (2.2) ไม่มีงานวิจัยใดเลยที่ระบุว่า พืชจีเอ็ม

มีความแข็งแรงเหนือกว่าพืชอื่นๆ ตามธรรมชาติ ความ

เป็นจริงแล้ว ทั้งพืชทั่วไปและพืชจีเอ็มนั้น ต่างก็ 

ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองในธรรมชาติ และถ้า 

พวกมันไม่ได้รับการเลี้ยงดู ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช  

ท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง มันจะไม่สามารถแข่งขัน 

กับพืชพันธุ์ป่าหรือพันธุ์ท้องถิ่นได้เลย
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 ข้อกังวลที่ (3) จากการวิจัยพบว่า พืชจีเอ็ม 
บางชนดิสามารถผลติยาฆ่าแมลงด้วยตวัเอง ซึง่มอีนัตราย
กับตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่น เช่น ตัวอ่อนของผีเส้ือ 
โมนาร์ค ผึ้ง เป็นต้น และสามารถมีการถ่ายทอดรหัส
พันธุกรรมข้ามชนิดพันธุ์ (species) ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผล 
กระทบกบัสขุภาพคน เช่น เมือ่คนกนิเนือ้ววัหรอืดืม่นมววั 
ซึง่ววัตวัน้ันกนิข้าวโพดทีผ่่านการตดัต่อและดดัแปลงรหสั
ทางพนัธกุรรมซึง่สามารถทนต่อยาฆ่าแมลงได้ในปรมิาณ
มาก คนจะได้รับยาฆ่าแมลงจ�านวนนั้นเข้าไปด้วย และ
แน่นอนสารเคมเีหล่านีย่้อมมผีลกระทบกบัระบบภมูคิุม้กนั 
ภาวะภูมิแพ้ หรือแม้แต่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้

 Fact (3.1) พืชจีเอ็มหลายสายพันธุ์ถูกสร้างมา
ให้มีดีเอ็นเอท่ีสามารถสร้างโปรตีนท่ีชื่อว่า บีที (BT)  
แบบเดียวกับพวกจุลินทรีย์ในดินท�าได้ ซึ่งโปรตีนบีทีนี้มี
ความมหัศจรรย์ที่สามารถท�าลายหนอนของแมลงได้
อย่างจ�าเพาะเจาะจงสูงมาก โดยไม่ท�าอันตรายกับแมลง
อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายของมัน เช่น สามารถเลือกท�าลาย
เฉพาะหนอนเจาะสมอ หรือหนอนเจาะล�าต้น เท่านั้น 
โดยไม่มีผลต่อแมลงห�้าแมลงเบียนอื่นๆ ตามธรรมชาติ 
รวมทั้งไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แม้แต่น้อย เพราะ
โปรตีนดังกล่าวนั้นอยู ่ในรูปของผลึกที่จะถูกย่อยให ้
เป็นพษิได้ในกระเพาะของหนอนแมลงจ�าเพาะตัวเท่านัน้ 
ไม่ถกูเปลีย่นรปูในกระเพาะของคนหรอืสตัว์เลีย้งลกูด้วย
น�้านม (เช่น วัว) จนได้รับการยอมรับจากวงการเกษตร
อินทรีย์ให้ใช้เป็นสารก�าจัดแมลงได้ โดยไม่ต้องกังวล 
ถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนเลย

 Fact (3.2) การที่พืชจีเอ็มนี้มีความสามารถ 
ในการสร้างโปรตีนบีทีได้ จึงกลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
แนวทางที่เราจะสามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็น 
สารเคมี ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ขึ้นด้วย โดยพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ถึง 2009  
การเพาะปลูกพืชจีเอ็มช่วยลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลง 
ลงได้ถึง 393 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลดีตามไปถึงสุขภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของเกษตรกรอีกด้วย

 Fact (3.3) ผลการวิจัยเรื่องผลกระทบของพืช
จีเอ็มต่อผีเสื้อโมนาร์กและผึ้งนั้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
อย่างมากในวงการวทิยาศาสตร์ถงึความน่าเชือ่ในวธิกีาร
ทดลองและการตีความผลการทดลอง เพราะเป็นผล 
การทดลองให้ห้องปฏิบัติการโดยการบังคับป้อนเกสร
ของข้าวโพดจีเอ็มให้กับหนอนของผีเสื้อ โดยเอาไปเกสร
ข้าวโพดไปโปรยลงบนใบของพชืทีห่นอนชอบกนิ แล้วให้
ในปริมาณมากจนท�าให้มันตายได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง
ตามธรรมชาติแล้ว เกสรของข้าวโพดไม่ใช่อาหารของมันเลย 
และหนอนผีเสื้อชนิดนี้ก็ไม่ได้ชอบกินใบข้าวโพดด้วย

 ข้อกังวลที่ (4) จากการศึกษาของ Dr. Pusztai 
ในปี 1998-1999 ในหนูกินมันฝรั่งที่ผ่านการตัดต่อและ
ดัดแปลงรหัสทางพันธุกรรมเป็นเวลา 10 วัน พบว่า
อวัยวะต่างๆ ตลอดจนระบบภูมิคุ้มกันของหนูกลุ่มนี้ 
ถูกท�าลาย ในขณะที่หนูอีกกลุ่มกินมันฝร่ังธรรมดานั้น 
ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ จึงสรุปว่า ขบวนการตดัต่อ
และดัดแปลงรหัสทางพันธุกรรมต้องมีบางสิ่งบางอย่าง 
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงท�าให้มันฝร่ังกลายเป็นส่ิงที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งเป็น
สมมติฐานว่า มกีารติดเชือ้ไวรัสทีท่�าลายเซลล์เยือ่บุล�าไส้
ของหนูซึ่งเป็นผลมาจากการตัดต่อรหัสทางพันธุกรรม
ของพืช
 Fact (4.1) ร่างกายของมนุษย์เมื่อบริโภค
อาหารชนิดต่างๆ เข้าไปจะมีการบดเคี้ยวและย่อยให้อยู่
ในสภาพที่เล็กที่สุดและเหมาะสมต่อการดูดซึมเข้าสู ่
ร่างกาย ในการบริโภคอาหารนั้น ดีเอ็นเอที่มีการน�า 
มาใส่เข้าไปจะถกูกระบวนการย่อยจนกลายเป็นนวิคลโีอไทด์ 
ที่ไม่อยู่ในรูปที่จะแสดงออกของยีนใดๆ ได้อีก จึงไม่ต้อง
กลัวว่ายีนใดๆ ที่ใส่เข้าไปในพืชจีเอ็มจะยังคงสามารถ
ท�างานได้ในร่างกายของเรา ซึ่งไม่แตกต่างกับความ
ปลอดภัยท่ีเราบริโภคอาหารท่ัวไปในปัจจุบันนี้ ขณะที่
ความกงัวลว่าจะมโีปรตนีบางชนดิทีอ่าจท�าให้เกดิภูมิแพ้
ก็ได้ ก็จะได้รับการตรวจสอบแล้วเช่นกันต้ังแต่ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อฉบับหน้า...
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วัตถุประสงค์
 เพื่อส ่งเสริมสนับสนุนและกระตุ ้นให ้ เกิด 
การอนรุกัษ์และพฒันาการใช้ประโยชน์พนัธุพ์ชืพ้ืนเมอืง
ทั่วไปและพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน

ลักษณะการคุ้มครองตามกฎหมาย
 พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าจะได้รับ 
ความคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชื ประเทศไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
พนัธุกรรมพืชเหล่านีไ้ด้ โดยจะต้องขออนญุาตและท�าข้อ
ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กลบัคนืสูร่ฐัในกรณทีีเ่ป็นการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า

ค�าจ�ากัดความ
 พันธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไปหมายถงึ พนัธุพ์ชืทีก่�าเนดิ
ภายในประเทศหรือมีอยู ่ในประเทศและได้มีการ 
ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
 พันธุ์พืชป่า หมายถึง พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมี 
อยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้น�ามาใช้
เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช  

พ.ศ. 2542
แนวทางปฏิบัติ
 บคุคล/หน่วยงานใดท่ีมกีจิกรรมเกีย่วกบัการเกบ็ 
จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า 
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ศึกษา 
ทดลอง วิจัยและพัฒนา ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. กรณมีวีตัถุประสงค์เพือ่ใช้ประโยชน์ในทาง 
การค้า (มาตรา 52) จะต้องด�าเนินการขออนุญาตจาก
กรมวชิาการเกษตรและท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
โดยรัฐจะน�าเงินรายได้ตามข้อตกลงส่งเข้ากองทุน
คุม้ครองพนัธุพ์ชื เพือ่ใช้จ่ายในการช่วยเหลอืและอดุหนนุ
การอนุรักษ์ วิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน 
บทก�าหนดโทษ ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 2. กรณทีีไ่ม่มวีตัถุประสงค์เพือ่ใช้ประโยชน์ใน
ทางการค้า (มาตรา 53) จะต้องด�าเนินการแจ้ง 
รายละเอียดการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุกรรมพืช 
เป็นหนังสือ เอกสาร โครงการศึกษาวิจัยต่อกรมวิชาการ
เกษตร และเมือ่ส้ินสุดการศกึษา วจัิย อาจส่งผลการวจิยั
ให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อจักได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

	 1.	 สมาคมฯ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดโบว์ลิ่ง	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 22	 เมษายน	 2555	 

โดยจะน�ารายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายมอบให้ภาควิชาพืชไร่นา	เพื่อใช้ในการฟื้นฟูภาคฯ	ที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม

	 2.	สมาคมฯ	มีโครงการจัดทัศนศึกษาที่ประเทศไต้หวัน	 ในเดือนพฤศจิกายน	2555	คาดว่าก�าหนดการ 

จะสามารถออกได้ทันเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ	 ครั้งที่	 9	 จ.น่าน	สมาคม

หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านอีกเช่นเคย

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ช้ัน 2 กรมวิชาการเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2940-7214, 0-2940-7421 โทรสาร 0-2561-4665http://www.doa.go.th/pvp/main.asp

12   ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช






