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จากใจผูจัดทํา

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัย		 2

 ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ

 ผลงานวิจัยที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด		 7

	 3	อันดับแรกทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

 ข่าวประชาสัมพันธ์	 12

 ก็ผานพนไปเปนที่เรียบรอยแลวทั้ง 2 ประชุม คือ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ท่ีเลื่อนจากเดือน

กุมภาพันธของทุกปเปนเดือนพฤษภาคม 2555 อันเน่ือง

มาจากความไมพรอมในการจัดประชุม ประกอบกับ

การจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติครั้งที่ 9 ที่

จังหวัดนาน มีสมาชิกสมาคมฯ เขารวมเปนจํานวนมาก 

จงึเปนชวงเวลาทีเ่หมาะในการจดัประชมุใหญสามญัประจาํป

ไปพรอมกนั ผลจากการประชมุใหญสามญัประจาํปทาํใหได

นายกคนเกาที่ไดรับการเลือกต้ังใหเปนใหมอีก 1 วาระ คือ 

รศ.ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา ในนามของสมาชิกทุกทานก็ขอ

แสดงความยนิดมีาพรอมนีด้วย สาํหรบัการประชุมวิชาการฯ 

มีผูเขารวมประชุมมากกวาท่ีคาดการไว โดยมีผูบรรยาย

พิเศษจํานวน 3 ทาน และมีผลงานภาคบรรยายจํานวน 12 

เรื่อง ภาคโปสเตอรจํานวน 16 เรื่อง ขาวสารฉบับนี้จึงถือ

โอกาสนําบทคัดยอผลงานที่ไดคะแนนความนิยมสูงสุด 3 

อันดับแรก ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร มาเผยแพร

ใหกบัสมาชกิทีไ่มมโีอกาสไดไปรวมประชมุไดรบัทราบ รวม

ทั้งเรื่องตอเนื่องจากฉบับท่ีแลว ท่ีเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ความปลอดภยัของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมหรอืจเีอม็โอ 

ซึ่งเปนตอนสุดทาย

 และที่ขาดไมไดคือขาวประชาสัมพันธ ฉบับนี้มี 2 

เรื่อง คือ 1) สรุปการประชุมคณะทํางานภาครัฐและเอกชน

เกีย่วกบัอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ ครัง้ที ่2-1/2555 และ 2) 

การศกึษาดงูานเทคโนโลยดีานเมลด็พนัธุ ณ ประเทศไตหวนั 

(วันที ่7-11 พฤศจกิายน 2555) แลวพบกนัใหมฉบบัหนา

ครับ

ดร.นิพนธ เอี่ยมสุภาษิต

ผูจัดการสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย



	 Fact (4.2)	งานวจิยัเกีย่วกบัความเป็นพษิของพชืไร่จเีอม็นัน้ท�าได้ยากมาก	เพราะผลผลติจากพชืไร่จีเอ็ม
น้ันไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับผลผลิตจากพืชไร่ตั้งต้นของมัน	 ปัญหาที่ตามมาในการทดลองลักษณะนี้จึงเป็นเรื่อง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทดลองที่ได้รับแต่อาหารชนิดเดียวซ�้าๆ	กันเป็นเวลานาน	รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ
ของสัตว์ทดลองด้วย	แม้กระทัง่ในงานวิจยัผลกระทบของพชืไร่จเีอม็ต่อระบบสบืพนัธุข์องหนทูดลองโดยกลุม่วจิยัจาก
ประเทศอติาลเีมือ่ไม่นานมานี	้ยงัระบใุนบทความวจิยัของตนเองเลยว่ามจีดุอ่อนทีเ่รือ่งมาตรฐานของสตัว์ทดลองทีใ่ช้
	 Fact (4.3)	การศึกษาของ	Dr.Pusztai	ได้รับการวิพากวิจารณ์อย่างมากและไม่เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการ	 เนื่องจากปัญหาท้ังเรื่องการบังคับป้อนแต่มันฝรั่งจีเอ็มให้กับหนูทดลองกิน	 ซ่ึงไม่ใช่อาหารปรกติของหนู	
จนท�าให้ระบบย่อยอาหารและอวัยวะภายในของมันเกิดปัญหาขึ้น	 และยังปัญหาเรื่องการตีความผลการทดลอง
ขยายออกไปให้ดูอันตรายมากเกินจริง	รวมถึงการน�าเสนอข่าวผลการทดลองดังกล่าวทั้งที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวจิยั	จนท�าให้	Dr.Puszai	ถกูไล่ออกจากหน่วยงานวจัิยทีสั่งกดัอยูใ่นเวลาต่อมา	ลักษณะการน�าเสนอผลงาน
วจิยัโดยไม่ได้รบัการตพีมิพ์	ยงัเกดิข้ึนอีกหลายครัง้กบันกัวทิยาศาสตร์จากชาตอิืน่ๆ	บางคน	เช่น	จากจอร์เจยี	เป็นต้น

 ข้อกังวลที่ (5)	ในวันที่ 17 พฤษภำคม 1999 สมำคมกำรแพทย์ของอังกฤษ ได้ออกประกำศเตือนอย่ำง
เป็นทำงกำรว่ำจีเอ็มโอมีผลท�ำให้ดื้อยำปฏิชีวนะอีกด้วย
	 Fact (5.1)	ในความเป็นจริงแล้ว	เหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญขององค์กรต่างๆ	ทั่วโลกได้สรุป

ผลการศึกษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารทีไ่ด้จากพชืไร่จเีอม็หลายต่อหลายครัง้ว่า	มันมีความปลอดภัยเทยีบเคยีง
กบัพชืไร่ตัง้ต้นทีน่�ามาใช้สร้างพชืจเีอม็นัน้	ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization,	WHO)	
องค์การอาหารและเกษตรกรรม	 (Food	 &	 Agriculture	 Organization,	 FAO)	 สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา	(National	Academy	of	Sciences	USA)	ราชบัณฑิตสถานสหราชอาณาจักร	(Royal	Society	UK)	
สมาคมการแพทย์อเมริกา	 (American	Medical	Association)	สถาบันการแพทย์ฝรั่งเศส	 (French	Academy	
of	Medicine)	สมัชชายุโรป	(European	Commission)	สมาคมพิษวิทยา	(Socieity	of	Toxicology)	องค์การ
อาหารและยาสหรัฐอเมริกา	(US	Food	&	Drug	Administration)	และสถาบันนักเทคโนโลยีอาหาร	(Institute	of	
Food	Technologists)	
	 Fact (5.2)	นอกจากนี้	ยังมีการแสดงความเห็นพ้องต้องกันของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอีก	25	ท่าน	และ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงอีกกว่า	 3,400	 คนทั่วโลกเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพของพืชนี้	 ว่าเป็นวิธีการที่	
“ทรงประสิทธิภาพและปลอดภัย”	ในการปรับปรุงการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ผศ.ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ

(ตอจากฉบับที่แลว...)
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	 Fact (5.3)	องค์กร	British	Medical	Association	ได้ออกเอกสารเผยแพร่เร่ืองThe	Impact	of	Genetic	
Modification	 on	 Agriculture,	 Food	 and	 Health	 จริง	 แต่จะสังเกตได้ว่าเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์มานานกว่า		
12	 ปีแล้วในขณะที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารจากจีเอ็มโอยังมีอยู่
น้อยมาก	และเตม็ไปด้วยความกงัวลจากทฤษฎต่ีางๆ	ทีค่าดกนัในขณะนัน้ว่าอาจจะเป็นไปได้	เช่น	การบรโิภคอาหาร
จีเอ็มเข้าไปจะท�าให้ยีนต้านยาปฏิชีวนะท่ีใส่เข้าไปในพันธุกรรมของพืชนั้น	 อาจจะข้ามเข้าไปอยู่ในเชื้อจุลินทรีย	์
ที่อาศัยอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายได้	ความกังวลเรื่องการย้ายของยีนของไปสู่เชื้อจุลินทรีย์นี้เป็นที่ทราบกันดี
ในปัจจุบันว่าไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่น้อย

	 ข้อกังวลที่ (6)	ส�ำหรับผลกระทบของ GMO ต่อสิ่งแวดล้อม พืชผ่ำนกำรตัดต่อและดัดแปลงรหัสทำง
พันธุกรรมสำมำรถถ่ำยทอดรหัสพันธุกรรมใหม่นี้ไปยังพืชชนิดอื่นได้ และที่เลวร้ำยขึ้นอีก คือ เมื่อมีกำรแพร่พันธุ ์
จะเกิดกำรกลำยพันธุ์ได้ จำกกำรศึกษำของ Jame Kling ปี 1994 พบว่ำต้น mustard มียีนของต้น canola  
ทีผ่่ำนกำรตดัต่อและดดัแปลงรหสัทำงพนัธกุรรมให้ทนต่อยำฆ่ำแมลงท้ังท่ีอยูใ่นไร่ท่ีห่ำงกนัเข้ำมำปนเป้ือน นอกจำก
นี้ในปี 1999 นักวิทยำศำสตร์ของมหำวิทยำลัย Cornell ได้ท�ำกำรตรวจผีเสื้อที่กินใบไม้ที่มีละอองของข้ำวโพด 
GMO ปนเปื้อน พบว่ำผีเสื้อถึง 44% ตำย ส่วนที่เหลือพบว่ำน�้ำหนักลดลงถึง 60% อย่ำงไรก็ตำม ผลในระยะยำว
ของพืช GMO ต่อพื้นดิน แมลง สัตว์ ยังไม่สำมำรถสรุปได้อย่ำงสมบูรณ์ แต่ก็มีสัญญำณบำงอย่ำงที่บ่งบอกว่ำไม่น่ำ
จะปลอดภัยนัก
	 Fact (6.1)	การที่พืชไร่จีเอ็มจะถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของมันไปยังพืชชนิดอื่น	และคงอยู่ในธรรมชาติ
จนท�าให้เกิดปัญหาขึ้นได้นั้น	 ละอองเกสรดังกล่าวจะต้องถูกถ่ายเข้าไปยังพืชป่าดังเดิมของพื้นที่นั้น	 ซึ่งพืชไร่จีเอ็ม	
ที่ปลูกกันอยู่ขณะนี้	ทั้งข้าวโพดจีเอ็ม	ฝ้ายจีเอ็ม	ถั่วเหลืองจีเอ็ม	หรือแม้แต่มะละกอจีเอ็ม	ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่พืชป่า
ดั้งเดิมของประเทศไทยท้ังสิ้น	 จึงไม่มีอันตรายใดๆ	 ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	 (ไม่เหมือน
กรณีปัญหาเรื่องต้น	canola	หรือ	rapeseed	ในยุโรป	ที่เป็นพืชป่าดั้งเดิมของยุโรป	หรือกรณีปัญหาเรื่องข้าวโพด
ป่าพื้นเมืองในประเทศเม็กซิโก)
	 Fact (6.2)	ดงัทีก่ล่าวมาแล้วว่าพชืไร่จีเอม็นัน้	ไม่แตกต่างอะไรกบัพืชไร่ด้ังเดิมทีน่�ามาปรับปรุงพันธุด้์วย
วิธีเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 มันจึงไม่สามารถอยู่รอดได้เองตามธรรมชาติถ้าขาดการดูแลจากเกษตรกร	ดังนั้น	

ถ้ามีการหลุดรอดของละอองเกสรของพืชไร่จีเอ็มเข้าไปในสู่พืชไร่ดั้งเดิมในประเทศไทย	 ก็สามารถดูแลจัดการได้โดยง่าย	
ด้วยวิธีการตัดท�าลาย	 และปลูกพืชรุ่นใหม่	 ดังกรณีปัญหาเรื่องข้าวโพด	 Starlink	 ที่สามารถควบคุมดูแลปัญหาได้
อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน
	 Fact (6.3)	 ส่วนกรณีการทดลองของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนั้น	 เป็นเรื่องเดียวกับที่อธิบาย
แล้วในกรณี	Fact (3.3)	ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการออกแบบการทดลองที่ไม่ดีแล้ว	ยังแสดงถึงการน�าเอา
ผลการทดลองนีม้าพดูบดิเบอืนและขยายความร้ายแรงจนเกนิจริง	ท้ังๆ	ท่ีไม่ใช่กรณท่ีีจะเกดิข้ึนได้จริงตามธรรมชาติ

	 ข้อกังวลที่ (7)	 ผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ คือ กำรบริโภคสำรจีเอ็มเหล่ำนี้ในระยะยำว เช่น  
กำรติดเชื้อ เป็นต้น
	 Fact (7.1)	การอ้างถึงผลกระทบระยะยาว	เป็นการคาดการไปเองโดยอาศัยเพียงแค่ความกังวลที่ไม่อยู่
บนพืน้ฐานข้อมลูทางวทิยาศาสตร์เท่านัน้	ดงัเหตุผลทีก่ล่าวแล้วข้างต้น	จงึไม่ควรทีจ่ะน�ามากล่าวอ้างหรอืให้น�า้หนกั
 ข้อกังวลที่ (8)	เกษตร GMOs เชิงพำณิชย์ที่มีกำรปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่รวมกำรใช้เกษตร GM 
ที่เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรคน และอำหำรสัตว์ หรือกำรใช้เป็นยำ ซึ่งไม่ได้มีกำรปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
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	 Fact (8.1)	 ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรที่ปลูกพืชไร่จีเอ็มเพื่อผลิตเป็นอาหารคน	 หรือผลิตเป็นอาหารสัตว์	
(ปัจจุบันยังไม่มีการเพาะปลูกพืชไร่จีเอ็มเพื่อเป็นยา)	ล้วนแล้วแต่ใช้วิธีการเพาะปลูกที่เหมือนกันทุกประการ	และ
ยงัคล้ายคลงึกบัการเพาะปลกูพชืไร่ตัง้ต้นทีน่�ามาใช้พัฒนาสร้างเป็นพืชจีเอม็	คอืเป็นการปลูกเชงิพาณชิย์พ้ืนทีบ่รเิวณ
กว้างเช่นกันในระดับไร่นา	 แต่มีการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบมากกว่าตามหลักการตรวจสอบความปลอดภัย	
ทางชวีภาพต่ออาจกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะเร่ืองการปลูกแนวพืชไร่ทีไ่ม่ใช่จีเอม็เป็นแนวกนัชน	เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ	
 ข้อกังวลที่ (9)	กิจกำร GMOs ควรก�ำหนดเป็นโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่ำงรนุแรง ทัง้ทำงด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ เนือ่งจำกมหีลักฐำนอ้ำงองิทำงวชิำกำร
จ�ำนวนมำกแสดงให้เหน็ถงึผลกระทบต่อสขุภำพจำกกำรบรโิภคอำหำร GMOs นอกจำกนัน้ยงัมคีวำมยุง่ยำกในกำร
พิสูจน์ผลกระทบโดยเฉพำะต่อกำรกลำยพันธุ์และผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงำทำงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต และมี
ผลกระทบในวงกว้ำงโดยเฉพำะระบบนิเวศ และห่วงโซ่อำหำรในลักษณะผลกระทบระยะยำว
	 Fact (9.1)	ตามค�าจ�ากดัความของ	“ผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง”	ท่ีปรากฏในเอกสาร
เชิญประชุมนั้น	 ระบุว่า	 “ผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชีวิต คือ กำรพิจำรณำจ�ำนวนของผู้เสียชีวิต ผู้บำดเจ็บหรือ 
ผู้ทุพพลภำพ”	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ไม่ได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแต่อย่างไรว่า	กิจการจีเอ็มโอ	จะท�าให้เกิดการเสียชีวิต
หรอืบาดเจบ็ทพุพลภาพ	ต่อทัง้ผูบ้รโิภคและต่อเกษตรกรผู้ปลูกแต่อย่างไร	แต่กลับช่วยส่งเสริมให้คณุภาพชวีติและ
สุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงได้มหาศาล
	 Fact (9.2)	 และตามค�าจ�ากัดความของ	 “ผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม คือ กำรพิจำรณำ 
สิ่งแวดล้อมถูกท�ำลำยจนไม่สำมำรถฟื้นฟูกลับมำได้หรือไม่ หรือหำกสำมำรถฟื้นฟูกลับมำได้ต้องใช้ระยะเวลำมำก
น้อยเพียงใด”	ก็จะเห็นได้เช่นกันว่า	ไม่ได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแต่อย่างไรว่า	กิจการจีเอ็มโอ	จะท�าลายสิ่งแวดล้อม
จนไม่สามารถฟ้ืนฟไูด้	แต่กลบัช่วยส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพและสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้อย่างชดัเจน	ทัง้การ
ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงได้มหาศาล	 และเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชที่อันตรายสูง	 ไปใช้สารก�าจัด
วัชพืชที่ปลอดภัยขึ้นเพราะสามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม
	 Fact (9.3)	นอกจากนี	้ตามนยิามค�าว่า	“โครงกำรหรอืกจิกรรมทีอ่ำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ”	 ท่ีหมายถึง	 “โครงกำรหรือกิจกรรมที่มี
ควำมเสีย่งสงูทีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบต่อคณุภำพสิง่แวดล้อม ทรพัยำกรธรรมชำต ิหรอืสขุภำพ จนไม่สำมำรถฟ้ืนฟู
สภำพ หรือทดแทน หรือชดเชยได้อย่ำงเหมำะสมหรือต้องใช้เวลำนำนในกำรฟื้นฟูสภำพ”	ก็จะเห็นได้เช่นกันว่า		
ไม่ได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแต่อย่างไรว่า	 กิจการจีเอ็มโอ	 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	หรือสุขภาพ	จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ	หรือทดแทน	หรือชดเชยได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้
เวลานานในการฟื้นฟูสภาพแต่อย่างไร

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวน
ยกเอาเรื่อง “กิจการจีเอ็มโอ” ออกจากรายชื่อ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
จักเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจษฎา	เด่นดวงบริพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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6   ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด
444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-792-2900 โทรสาร 02-792-2929-30



ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 1 ภาคโปสเตอร

ผลของการเคลือบเมล็ดดวยธาตุอาหารพืชหลังการเก็บรักษา
ตอคุณภาพของเมล็ดพันธุแตงกวาลูกผสม

บุญมี ศิริ วิทวัส วรพันธรรมกุล และปราณี แกวเมืองกลาง
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002

	 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังการเคลือบด้วยธาตุ

อาหารพืชที่มีชนิดและอัตราที่ต่างกัน	 ท�าการทดลองท่ีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 โครงงาน

ปรบัปรงุคณุภาพเมลด็พนัธุ	์คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ด�าเนนิการทดลองโดยน�าเมลด็พนัธุแ์ตงกวา

ลูกผสมเคลือบด้วยสารเคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืช	3	ชนิด	คือ	Fertimax	CB,	(NH
4
)
2
HPO

4
	และไบโฟลาน	อัตรา	

3,	0.1	และ	3	เปอร์เซ็นต์	โดยปริมาตรของสารเคลือบตามล�าดับ	โดยใช้เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์แบบจานหมุนรุ่น	

SKK10	จากนัน้สุ่มเมลด็พนัธุแ์ตงกวาลกูผสมไปตรวจสอบคณุภาพหลงัจากการเคลอืบ	พบวา่การเคลอืบเมลด็พนัธุ์

แตงกวาลูกผสมด้วยธาตุอาหารสูตร	Fertimax	CB	และ	(NH
4
)
2
HPO

4
	อัตรา	3	และ	0.1	เปอร์เซ็นต์	มีความงอก

และความเร็วในการงอกมากกว่าเมล็ดท่ีไม่เคลือบสาร	 หลังจากนั้นน�าไปเก็บรักษาในห้องที่ควบคุมและไม่ควบคุม

สภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลา	6	เดือน	แล้วสุ่มเมล็ดเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บรักษาทุก	2	เดือน	พบว่า

เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ	ยังคงมีคุณภาพสูงกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบ

¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèä´ŒÃÑº¤Ðá¹¹¹ÔÂÁÊÙ§ÊØ´ 
3 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ 

·Ñé§ÀÒ¤â»ÊàµÍÃ�áÅÐÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�¾×ªáË‹§ªÒµÔ¤ÃÑé§·Õè 9 ̈ Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹
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ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 2 ภาคโปสเตอร

การเรงอายุดวยสารละลายเกลืออิ่มตัวสําหรับประเมินความงอกในไร
ของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน

ธารทิพย สมทา จุฑามาศ รมแกว วันชัย จันทรประเสริฐ และชเนษฏ มาลําพอง
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นครปฐม 73140

	 การศึกษาการเร่งอายุด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัวส�าหรับประเมินความงอกในไร่ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

หวาน	7	สายพันธุ์	ได้แก่	B468,	B217,	B230,	B245,	B613,	B964	และ	SK001	ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ	15°C-45%	

RH	 และ	 อุณหภูมิห้อง	 (26-38°C-	 76-91%	 RH)	 เป็นเวลา	 10	 เดือน	 น�ามาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 ดังนี้	

ความงอก	 ดัชนีการงอก	 เวลาในการงอก	 50	 เปอร์เซ็นต์	 การเร่งอายุ	 การเร่งอายุด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว	

ค่าการน�าไฟฟ้า	 และความงอกในไร่	 ผลการทดลองพบว่า	 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เก็บรักษาที่	 15°C-45%RH	

มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง	ข้าวโพดหวานสายพันธุ์	B613	มีความงอก	ความงอกหลัง

การเร่งอายุ	 และความงอกในไร่สูงกว่าสายพันธุ์อื่น	 ๆ	 และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลดลง	 เมื่อระยะ

เวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น	จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความงอก	ดัชนีการงอก	เวลาในการงอก	50	เปอร์เซ็นต์	

การเร่งอายุ	 การเร่งอายุด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว	 ค่าการน�าไฟฟ้า	 มีความสัมพันธ์กับความงอกในไร่	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.944**,	0.939**,	-0.924**,	0.901**	และ	0.949**	ตามล�าดับ	การเร่งอายุด้วย

สารละลายเกลืออ่ิมตัวมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ	 ความงอก	 ดัชนีการงอก	 เวลาในการงอก	 50	 เปอร์เซ็นต์	 และ

เร่งอายุ	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.960**,	 0.959**,	 0.939**	 และ	 0.925**	 ตามล�าดับ	 วิธีนี้

คาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่าง	ความงอก	การเร่งอายุ	 และการเร่งอายุด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว	กับความงอก

ในไร่	โดยสมการเส้นตรง	y	=	0.414+0.925x,	y	=	29.806+0.696x	และ	y	=	18.094+0.770x	ตามล�าดับ

ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 3 ภาคโปสเตอร

ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคมี 
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล พิทักพงศ ปอมปรานี และศิริวรรณ ทิพรักษ

งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นครปฐม 73140

	 การศึกษาผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี	 วิธีกลเป็น

การท�าลายเปลือกหุ้มเมล็ด	มี	3	กรรมวิธี	คือ	แกะเปลือกหุ้มเมล็ด	แกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกับลอกเยื่อหุ้มเมล็ด

ชั้นใน	 และตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ด	 เพื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม	 คือ	 ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด	 ส่วนการ

ใช้สารเคมีเป็นการแช่เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้วในสารละลาย	4	ชนิด	คือ	KNO
3
,	PEG	6000,	NaCl	และ	

GA
3
	ที่ระดับความเข้มข้น	0.5	%,	1.0	%,	1.5	%	และ	2.0	%	ณ	อุณหภูมิ	20	°c	เป็นเวลา	6	ชั่วโมง	เปรียบเทียบ
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กับกรรมวิธีควบคุม	คือ	การแช่เมล็ดในน�้า	วางแผนการทดลองแบบ	CRD	จ�านวน	4	ซ�้าๆ	ละ	50	เมล็ด	ด�าเนินการ

ทดลองทีแ่ปลงทดลอง	หน่วยเทคโนโลยเีมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	ฝ่ายปฏบิตักิารวจิยัและเรอืนปลกูพชืทดลอง	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดนครปฐม	พบว่า	ในการยกระดับการงอก

ของเมลด็ฟักข้าวโดยใช้วธิกีล	การแกะเปลอืกหุม้เมล็ดออก	สามารถส่งผลให้มเีปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด	รองลงมา	

คือ	แกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกับลอกเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นใน	ทั้ง	 2	กรรมวิธีนี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 ส�าหรับ

การแช่เมลด็ในสารเคมคีวามเข้มข้นต่างๆ	มผีลในการยกระดบัการงอกของเมลด็	ทกุกรรมวธิใีห้ความงอกของเมลด็

มากกว่าการแช่เมล็ดในน�้า	โดยเฉพาะการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย	KNO
3
	ที่ความเข้มข้น	2.0	%	สามารถยกระดับ

การงอกของเมล็ดสูง	ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด	และเมล็ดใช้เวลาในการงอกที่	50	%	สั้นที่สุด	การใช้วิธีกล

ร่วมกับการใช้สารเคมีสามารถยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวได้มากกว่าการใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว

ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 1 ภาคบรรยาย

การพอกเมล็ดพันธุขาวโพดไรที่ไมไดขนาดดวยธาตุอาหารพืช
ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต
ธีระศักดิ์ สาขามุละ และบุญมี ศิริ

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002

	 เมลด็พนัธ์ข้าวโพดไร่ขนาดเลก็หากมคีณุภาพเมลด็พนัธุไ์ม่แตกต่างกบัเมลด็ขนาดใหญ่กจ็ะสามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในทางการผลิตพืชได้	ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียในทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ได้	ดังนั้นการทดลองนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรสารพอกท่ีเหมาะสมต่อการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็กและการเพิ่มศักยภาพของ

เมล็ดขนาดเล็กด้วยการพอกร่วมกับธาตุอาหารพืช	 ด�าเนินการทดลอง	ณ	 โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	 และ

แปลงทดลองหมวดพืชไร่	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยน�าข้าวโพดไร่ลูกผสมพันธุ์	 SPP339,	

SPP999,	 SPP4261	 และ	 SPP4262	 มาคัดขนาดด้วยตะแกรงรูเปดกลม	 3	 ขนาด	 คือ	 20/64”,	 16/64”	 และ	

14/64”	น�าเมล็ดขนาดเล็กที่ค้างบนตะแกรงขนาด	14/64”	มาพอกด้วยสารพอกสูตร	Vermiculite+Hydroxyl	

propyl	methylcellulose		ร่วมกับธาตุอาหารพืช	2	อัตรา	ผลการทดลองพบว่า		ความสูงล�าต้นข้าวโพดที่เกิดจาก

เมลด็ขนาดเลก็ทีพ่อกด้วยธาตอุาหารพชืมแีนวโน้มสูงกว่าต้นกล้าทีเ่กดิจากเมล็ดไม่พอกต้ังแต่ระยะ	28	วนั	จ�านวน

วันออกไหมและวันโปรยละอองเกสร	50%	พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	แต่มีแนวโน้มว่าเมล็ดพันธุ์ขนาด

เลก็ทีพ่อกด้วยธาตอุาหารพชืสามารถออกไหมและโปรยละอองเกสรได้เรว็กว่าเมลด็ขนาดเลก็ทีไ่ม่ได้พอก	ด้านองค์

ประกอบของผลผลิตพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 แต่มีแนวโน้มว่าการพอกร่วมกับธาตุอาหารพืชสูตร	 F2	

(7.6%	 (NH
4
)
2
SO

4
,	 6.0%	 KH

2
PO

4
,	 0.6%	CaCl

2
,	 0.6%	MgSO

4
,	 5.0%	 FeSO

4
,	 0.6%	ZnSO

4
	 และ	 5.0%	

(NH
4
)
6
Mo

7
O

24
)	มีผลท�าให้น�้าหนัก	 100	 เมล็ด	และผลผลิตต่อไร่มากกว่าเมล็ดขนาดเล็กที่ไม่ได้ผ่านการพอกและ

ไม่แตกต่างทางสถิติกับเมล็ดขนาดใหญ่	
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ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 2 ภาคบรรยาย

ผลของวิธีการคัดเลือกและผสมพันธุที่มีตอการเสื่อมถอยทางพันธุกรรม
ของขาวโพดหวานพันธุการคา

คมสัน อํานวยสิทธิ์ และ จันทิมา เพ็ชรออน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 55000

	 ใช้วิธีการคัดเลือกและผสมพันธุ์	5	วิธีการ	คือแบบผสมตัวเอง	(selfing)	แบบ	half	sib	แบบ	full	sib	

แบบเก็บรวม	 (bulk)	 และแบบปล่อยให้ผสมตามธรรมชาติ	 (natural	 cross	 pollination)	 ส�าหรับพันธุ์ควบคุม	

(control)	 เพื่อศึกษาการเสื่อมถอยทางพันธุกรรมของผลผลิต	 องค์ประกอบผลผลิต	 ลักษณะทางเกษตรที่ส�าคัญ

และคุณภาพของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าจ�านวน	5	พันธุ์	(อินทรี	2	ไฮบริกซ์	3	ซันสวีท	05	หวานดอกคูน	และ

ซุปเปอร์สวีทอาร์โก้)	เมื่อกระท�าต่อเนื่องกัน	2	รุ่น	(generations)	วางแผนการทดลองแบบ	5	×	5	Factorial	in	

RCBD	จ�านวน	4	ซ�้า	ผลการทดลองพบว่าทั้งวิธีการและพันธุ์ที่ใช้มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ	

(P<0.01)	 ในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเกือบทุกลักษณะทั้งการปลูกรุ่นที่	 1	 และรุ่นที่	 2	 หลังการ

ผสมพันธุ์	 วิธีการคัดเลือกที่ต่างกันจะไม่มีผลต่อความสูงต้น	 ความสูงฝัก	 อายุออกดอกตัวผู้	 และอายุออกไหม	

(P>0.05)	ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดหวานพบว่า	ข้าวโพดหวานทั้ง	5	พันธุ์	มีรสชาติและความหวาน	

(°brix)	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัยิง่ทางสถติ	ิ(P<0.01)	วธิกีารคดัเลอืกทัง้	5	วธิ	ีมค่ีาการเสือ่มถอยทางพนัธกุรรม

เฉลีย่ต�า่ทัง้	2	รุน่	อยูร่ะหว่าง	-0.88	ถงึ	3.28	เปอร์เซน็ต์	ไม่มผีลท�าให้ความหวานในพนัธุน์ัน้ๆ	แตกต่างกนั	(P>0.05)	

แต่จะมีผลต่อการทดสอบโดยการชิม	ทั้ง	 2	 รุ่น	 ส่วนวิธีการคัดเลือกแบบผสมตัวเองท�าให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก	

ปอกเปลือก	ขนาดฝัก	ความสูงต้น	ความสูงฝัก	ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ	(P<0.01)	มีค่า	การเสื่อมถอยทาง

พันธุกรรมเฉลี่ยสูงที่สุดทั้ง	2	รุ่น	โดยในรุ่นที่	2	ผลผลิตปอกเปลือกมีค่ามากที่สุดคือ	58.37	เปอร์เซ็นต์	รองลงมา

คอืความสงูต้นและ	ความยาวฝัก	ซึง่เท่ากบั	19.94	และ	15.71	เปอร์เซ็นต์	เกดิการเส่ือมถอยทางพันธกุรรมเร็วทีส่ดุ	

ส�าหรับพันธุ์อินทรี	2	และพันธุ์ซันสวีท	05	เกิดการเสื่อมถอยทางพันธุกรรมช้าที่สุดในวิธีการคัดเลือกแบบ	full	sib	

พนัธุไ์ฮบรกิซ์	3	เกดิการเสือ่มถอยทางพนัธกุรรมช้าทีส่ดุในวธิกีารคดัเลอืกแบบเกบ็รวม	พนัธุผ์สมเปดหวานดอกคูน	

และพนัธุซ์ปุเปอร์สวทีอาร์โก้เกดิการเสือ่มถอยทางพันธกุรรมช้าทีสุ่ดในวธิกีารคดัเลือกแบบ	half	sib	เมือ่พิจารณา

พันธุ์ข้าวโพดหวานทั้ง	5	พันธุ์	พบว่าข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมอินทรี	2	และซันสวีท	05	มีค่าการเสื่อมถอยทาง

พันธุกรรมเฉลี่ยสูงในทุกลักษณะ	 เป็นพันธุ์ที่เกิดการเส่ือมถอยทางพันธุกรรมเร็วท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโพด

หวานพนัธุอ์ืน่	ส่วนข้าวโพดหวานพนัธุล์กูผสมไฮบริกซ์	3	มค่ีา	การเส่ือมถอยทางพันธกุรรมเฉล่ียต�า่เกอืบทุกลักษณะ	

เป็นข้าวโพดหวานทีเ่กดิการเสือ่มถอยทางพนัธกุรรมช้าทีส่ดุ	รองลงมาคอืข้าวโพดหวานพนัธุผ์สมเปดหวานดอกคูน

และพันธุ์ซุปเปอร์สวีทอาร์โก้	ที่เกิดการเสื่อมถอยทางพันธุกรรมช้าใกล้เคียงกัน
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ผลงานวิจัยที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดอันดับ 3 ภาคบรรยาย

การชะลอการงอกกับการชะงักของวัฏจักรเซลลที่ปลายรากของเมล็ดพันธุแตงกวา
ที่ไดรับความรอนสูง

ดํารงวุฒิ ออนวิมล วิชชุลดา ยั่งยืน เสริมศิริ จันทรเปรม และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นครปฐม 73140

	 หลักการส�าคัญในการกระตุ้นการงอกเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 (seed	 priming)	 คือการหยุด

กระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ระยะที่เหมาะสม	วัฏจักรของเซลล์ที่ปลายรากขณะเมล็ดพันธุ์ถูกกระตุ้นความงอก

ถูกเสนอว่าเป็นชีวเคมีเครื่องหมายที่แม่นย�ากว่า	 การใช้เครื่องหมายทางกายภาพในการติดตามความก้าวหน้าของ

การงอกของเมล็ดพันธุ์	 การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฏจักรเซลล์ในเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ถูกท�าให้เริ่ม

เสื่อมคุณภาพด้วยวิธีการอบที่อุณหภูมิ	45	และ	50	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	75	เปอร์เซ็นต์	เป็นเวลา	96	

ชัว่โมง	ก่อนทดสอบความงอกของเมลด็พนัธุแ์ละศกึษาวฏัจักรเซลล์ทีป่ลายรากในระหว่างการดูดน�า้ของเมล็ดพนัธุ์

ด้วยเครื่อง	flow	cytometry	พบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ได้รับอุณหภูมิสูงทั้ง	2	ระดับไม่

แตกต่างกนัทางสถิตจิากเมลด็พนัธุช์ดุควบคมุ	แต่ใช้ระยะเวลาในการงอกของรากนานกว่าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	

เมล็ดพันธุ์แตงกวาชุดควบคุมปรากฏรากในเวลา	 24	 ชั่วโมงหลังดูดน�้า	 และมีกิจกรรมของวัฏจักรเซลล์ที่ปกติ	

ในขณะที่เมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ได้รับอุณหภูมิสูง	 45	 องศาเซลเซียสใช้เวลาปรากฏรากนานกว่าที่	 30	 ชั่วโมงหลัง

ดูดน�้าและพบการชะงักของวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ	G1	ระหว่างชั่วโมงที่	6-18	และเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ได้รับอุณหภูมิ

สูง	50	องศาเซลเซียส	ใช้เวลาปรากฏรากนานที่สุด	36	ชั่วโมงหลังดูดน�้าและพบวัฏจักรของเซลล์ชะงักที่ระยะ	G1	

ระหว่างช่ัวโมงที	่6-18	และระยะ	S	ระหว่างชัว่โมงที	่24-42	วฏัจกัรของเซลล์จงึไม่เหมาะสมเป็นชวีเคมเีครือ่งหมาย

ส�าหรับติดตามกระบวนการกระตุ้นความงอกในเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เริ่มเสื่อมคุณภาพ
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ในฉบบันี้มขีาวที่จะประชาสมัพนัธใหกบัสมาชกิไดรบัทราบจาํนวน 2 เรื่องคอื

1. ÊÃØ»¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� ¤ÃÑé§·Õè 2-1/2555

	 สมาคมฯ	ได้รบัหนงัสอืจากกรมวชิาการเกษตร	เชญิให้เข้าประชมุคณะท�างานภาครฐัและเอกชนเกีย่วกับ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 ครั้งที่	 2-1/2555	ซึ่งสมาคมฯ	 โดยนายกสมาคมฯ	และผู้แทนสมาคมฯ	 เป็นคณะท�างาน	

ในวันที่	1	พฤษภาคม	2555	เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์	ในประเด็นต่อไปนี้คือ

	 -		 การใช้ชื่อพันธุ์ทางการค้าที่ซ�้ากัน	 โดยทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ฯ	 ได้เสนอในหลักการต่อไปนี้คือ	

1)	ชื่อพันธุ์	ทางการค้า	ขอให้ใช้ได้เฉพาะพืชเฉพาะบริษัท	และต่างพืชให้ใช้ชื่อเดียวกันได้	2)	กรณีของผู้ประกอบการ

ที่ผลิตพันธุ์เดียวกันแต่มีหลายตรา	(เครื่องหมายการค้า)	ขอให้ใช้ชื่อเดียวกันได้	และ	3)	ในกรณีที่	พ.พ.	จะหมดอายุ	

ก็ขอให้คนใช้ชื่อพันธุ์ทางการค้าคนแรก	 เป็นผู้ทรงสิทธิ์	 ทั้ง	 3	 หลักการ	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นด้วย	

ซึ่งจะรับไว้พิจารณา

	 -		 การขอน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อมาเป็นเชื้อพันธุกรรมส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม

ในประเทศ	เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งต้องห้าม	ประเด็นปัญหาอยู่ที่วิธีการปฏิบัติ	ที่เกี่ยวกับความล่าช้าในการ

ประเมินความเสี่ยง	และ	การน�าเข้าเพื่อการทดลองหรือวิจัยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี

กรมวิชาการเกษตรก�าหนด	ในเรื่องนี้อธิบดีเห็นว่าคงต้องปฏิบัติตาม	Protocol	ที่มีอยู่	แต่จะเร่งรัดการด�าเนินงาน

ในส่วนของกรมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ	อนึง่เรือ่งการพฒันาพนัธุข้์าว	ความรบัผดิชอบอยูท่ีก่รมการข้าว	ซึง่อธบิดี

กรมวิชาการเกษตรจะปรึกษาเพื่อขอทราบนโยบายที่ชัดเจนจากกรมการข้าวต่อไป

	 -		 ขอความชัดเจนในการตีความทางกฎหมายของพันธุ ์พืชท่ีจะถือว่าเป็นพันธุ ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป	

ตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	ซึ่งที่ผา่นมาการตีความส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของผู้ประกอบการ	

ซึ่งทางอธิบดีรับไปพิจารณาในการสร้างความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว

	 -		 ขอทราบทิศทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	 เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ

ประเทศไทย	อธบิดกีรมวชิาการเกษตร	ชีแ้จงว่ายงัไม่มนีโยบายให้ปลกูเป็นการค้า	แต่อนญุาตให้ท�าการทดสอบภาค

สนามตามข้อเสนอแนะของมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา	 และ	 มี	 2	 แนวทางในปัจจุบันคือ	 การสร้างความเข้าใจกับ

สาธารณชน	และ	เน้นพืชที่ใช้เป็นพืชพลังงานก่อน

2. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ´ŒÒ¹àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� ³ »ÃÐà·ÈäµŒËÇÑ¹ (ÇÑ¹·Õè 7-11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2555)

	 ในปีนี้สมาคมฯ	 จะจัดศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน	 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ	 35,600	 บาท	

รับจ�านวน	34	คน	หลังจากออกประกาศได้เกือบ	2	เดือน	มีผู้แจ้งความจ�านงและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว	34	คน	

ครบตามจ�านวนที่รับได้	 ท่านที่พลาดโอกาสนี้	 ขอให้ติดตามข่าว	 สมาคมฯ	 ส�าหรับการศึกษาดูงานในปีหน้า

โปรดติดตามดูรายละเอียดที่	www.seed.or.th






