
1 
 

 
สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

เกมเทคโนโลยีชีวภาพ: การจ าลองการเจรจาต่อรองวทิยาศาสตร์ในเชิงการฑูต 
 

องค์การ ISAAA ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Murdoch เชิญชวนให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเสมือนจริงเกี่ยวกับ
การจ าลองการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในเชิงการฑูต 
เกี่ยวกับกฎระเบียบของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมตามพิธีสารคาร์ตา
เฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ และ เน่ืองจากกฎระเบียบ
ของเทคโนโลยี ชีวภาพเกษตรค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้ นจึง
จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์หลายแง่มุม การจ าลอง

การเจรจาจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมฯ จากสหวิทยาการ มีความเขา้ใจในนโยบายที่มีความ
แตกต่างกนันอ้ยมาก 

เกมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการจ าลองการเจรจาท่ีพฒันาโดย Muhammad Adeel และศาสตราจารย ์Michael 
Jones จาก Murdoch University เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เป็นการจ าลองที่ใชเ้วลานานประมาณสองชัว่โมง 
โดยที่ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้ับมอบหมายต าแหน่งผูม้ีส่วนไดเ้สียที่แตกต่างกนั พร้อมขอ้ความส้ัน ๆ ล่วงหนา้ จากนั้นจะ
อภิปรายและลงคะแนนในประเด็นเกี่ยวกบัระเบียบขอ้บงัคบัของเทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช (New 
Breeding Technologies) 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเสมือนจริงน้ี เปิดกว้างส าหรับนักวิจยัรุ่นใหม่ นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ผู ้
ก  าหนดนโยบาย และผูม้ีบทบาทในอุตสาหกรรม จะปิดรับการลงทะเบียนในวนัที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00 
GMT+8. หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายภายใน 24 ชั่วโมงเพ่ือดูค  าแนะน าเพ่ิมเติม
เกี่ยวกบักลไกของเกม 

(ครับ น่าสนใจเขา้ร่วมเพื่อการเรียนรู้ครับ) 
ลงทะเบียนไดท้ี่ https://zoom.us/meeting/register/tJYucO2gqzkoHdY0BRk87bz-AbnrJYo49CT8 

 

ยีนที่จะท าให้พืชทนความร้อนในอุณหภูมิที่สูงขึน้ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

เม่ืออุณหภูมิทัว่โลกสูงขึ้น การเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เน่ืองจากพืชไม่สามารถทนต่อความ
ร้อนได้ ตอนน้ีกลุ่มนักวิจัยจาก Kendal Hirschi Lab ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์  (Baylor College of 

https://zoom.us/meeting/register/tJYucO2gqzkoHdY0BRk87bz-AbnrJYo49CT8
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Medicine) และ มหาวิทยาลยัแห่งรัฐแคนซัส (Kansas State University) ได้รับสิทธิบตัรที่อนุมตัิส าหรับยีนทีท่ า
ให้พืชมีความทนทานต่ออุณหภูมิท่ีสูงขึ้น 
 

Dr. Kendal Hirschi และ  Dr. Ninghui Cheng ซ่ึ ง เ ป็น
ผูช้่วยศาสตราจารยด์า้นกุมารเวชศาสตร์-โภชนาการที่ Baylor 
and Texas Children's Hospital ก ล่ า ว ว่ า  “สิ ท ธิ บั ต ร น้ี มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญั เพราะในการท าการเกษตร
เชิงพาณิชย์ เราต้องการผลผลิตสูงและอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ในอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ผลผลิตที่ได้อาจจะต ่า ซ่ึง
กลายเป็นปัญหา และด้วยยีนใหม่น้ี เราก าลังปกป้องพืชเม่ือ

อุณหภูมิสูงขึ้นเพ่ือให้สามารถเติบโตไดด้ีขึ้น"  
Hirschi กล่าวว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพืช เพราะจะกระตุน้การตอบสนองต่อการอกัเสบ

คลา้ยกบัท่ีเราเห็นในมนุษย ์เม่ืออากาศร้อนพืชจะเติบโตนอ้ยลง อุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้น 2 องศาอาจท าให้ผลผลิตพืชผล
ลดลงร้อยละ 50 และดว้ยยีนที่จดสิทธิบตัรแลว้ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้น 2 องศาจะไม่เสียผลกระทบต่อ
ผลผลิต ผลผลิตพืชจะยงัคงอยู่ที่ 100 บุชเชล (หน่วยวดัปริมาตร จะมีน ้ าหนักประมาณ 49 กิโลกรัม) ในขณะที่
หากไม่มียีนดังกล่าว ผลผลิตจะลดลงเหลือ 50 บุชเชล Hirschi ยงัช้ีให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีน้ี นักวิทยาศาสตร์
สามารถพฒันาพืชให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นไดใ้นช่วงเวลาไม่กี่ปี ซ่ึงรวมทั้งขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี และถัว่เหลือง 

(ครับ อย่างนอ้ยก็มีความมัน่ใจไดว้่า ยงัมีอาหารเพียงพอแมโ้ลกจะมีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น 2 องศา) 
ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  https://blogs.bcm.edu/2021/08/10/from-the-labs-new-gene-to-make-

plants-heat-tolerant-in-rising-temperatures/ 
แ ล ะ  ห า ก ต้ อ ง ก า ร ดู สิ ท ธิ บั ต ร  ดู ไ ด้ ที่  

https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=11066677&IDKey=B4411EE474DE%0D%0A&HomeUrl
=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-
Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPALL%2526p%3D1%2526u%3D%25252
Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D110
66677.PN.%2526OS%3DPN%2F11066677%2526RS%3DPN%2F11066677 
 

ฝ้ายดดัแปลงพันธกุรรม กรณี (event) GHB811 มีความปลอดภยัเทียบเท่ากบัฝ้ายทั่วไป 
 

คณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ว่าดว้ยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมของ European Food Safety Authority 
(GMO Panel) ไดเ้ปิดเผยผลการประเมินฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม (GM) GHB811 ส าหรับใชเ้ป็นอาหารและอาหาร
สัตว ์ตามขอบเขตการประเมินที่ระบุใน EFSA-GMO -ES-2018-154 ภายใตก้ฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1829/2003 
 

https://blogs.bcm.edu/2021/08/10/from-the-labs-new-gene-to-make-plants-heat-tolerant-in-rising-temperatures/
https://blogs.bcm.edu/2021/08/10/from-the-labs-new-gene-to-make-plants-heat-tolerant-in-rising-temperatures/
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ขอบเขตการประเมินที่ระบุใน EFSA-GMO-ES-2018-
154 จะครอบคลุมการใชเ้ป็นอาหารและอาหารสัตว ์การน าเขา้ 
และการแปรรูป ในสหภาพยุโรป (EU) ส าหรับฝ้ายดัดแปลง
พันธุกรรม กรณี GHB811 ที่ทนต่อสารก าจัดวชัพืช  ผลการ
ประเมินที่ เป็นความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า  ฝ้าย 
GHB811 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทนต่อสารก าจัดว ัชพืช
ไกลโฟเสตและ  HPPD inhibitor herbicides (สารเคมีก าจัด

วชัพืชท่ีป้องกนัการเจริญเติบโตในพืชโดยการปิดกั้น 4 Hydroxyphenylpyruvate dioxygenase – HPPD) จากการ
ประเมินขอ้มูลลกัษณะโมเลกุลและการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศไม่พบความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการประเมิน
ความปลอดภยัของอาหาร/อาหารสัตว์ ไม่พบความแตกต่างในลักษณะทางการเกษตร/ลักษณะที่แสดงออก
ภายนอก (phenotypes) และลกัษณะทางองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ระหว่างฝ้าย GHB811 กบัฝ้ายปกติ ทีจ่ะตอ้งไดร้ับการ
ประเมินเพ่ิมเติม ยกเวน้ลกัษณะ % lint (% ปุยฝ้าย) ความยาวปุยฝ้าย และ dihydrosterculic acid แต่ไม่ก่อให้เกิด
ขอ้กงัวลดา้นโภชนาการและความปลอดภยั 

คณะกรรมการฯ ไม่ได้ระบุถึงขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัที่เกี่ยวกบัความเป็นพิษและการแพข้องโปรตีน 
2mEPSPS และ HPPD W336 ตามที่มีอยู่ในฝ้าย GHB811 และไม่พบหลกัฐานว่าการดดัแปลงทางพนัธุกรรมจะ
ก่อให้เกิดอาการแพ้โดยรวมของฝ้าย GHB811 ดังนั้ นการใช้ฝ้าย GHB811 เป็นอาหารและอาหารสัตว์ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบด้านโภชนาการของมนุษย์และสัตว์ คณะกรรมการฯ จึงสรุปว่าฝ้ายดัดแปลง
พนัธุกรรม กรณี GHB811 มีความปลอดภยัเทียบเท่ากบัฝ้ายทัว่ไปและฝ้ายอา้งอิงท่ีไม่ใช่ฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมที่
ผ่านการทดสอบแลว้ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

(ครับ มีความปลอดภยัแน่นอนจากการบริโภคฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม กรณี GHB811) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6781 

 

ฟิลิปปินส์บนเส้นทางทีถู่กต้องด้วยข้อบงัคับการแก้ไขจีโนม 
 

การสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 3 ของโครงการขยายการ
ให้ความรู้ในเชิงรุกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotech Outreach Program) ส าหรับฟิลิปปินส์ ปี 
2564 ซ่ึ งจัดโดยองค์การ  ISAAA มีผู ้ เ ข้า ร่วม
สัมมนา 52 คน ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีชีวภาพของฟิลิปปินส์ เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพฒันาและขอ้บงัคบัระดับโลก

และระดบัประเทศล่าสุดในการวิจยัการแกไ้ขจีโนม 
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การสัมมนาดังกล่าวจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง Zoom โดยร่วมมือกับ ศูนยภ์ูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตร (Southeast Asian Regional 
Center for Graduate Study and Research in Agriculture -  SEARCA) และกระทรวงเกษตรต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USDA FAS) กรุงมะนิลา ผูด้  าเนินการสัมมนาได้แนะน า Dr. Nicole Juba ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแล
ของ Pairwise ซ่ึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ (ธุรกิจท่ีเร่ิมต้นจากการแก้ปัญหาจุดเล็กๆ แล้วมีการเติบโตแบบก้าว
กระโดด โดยมีการออกแบบให้ธุรกิจสามารถท าซ ้าง่ายและขยายตวัไดเ้ร็ว มีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าให้
มีตน้ทุนต ่า สามารถแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมยกัษใ์หญ่แบบเดิมไดง้่าย) ดา้นอาหาร ตั้งอยู่ในมลรัฐนอร์ท
แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชค้วามสามารถในการแกไ้ขยีน ความเช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์พืชเชิงลึก
และเทคนิคล่าสุดในการเพาะปลูกผกัและผลไม ้ Juba ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางของกฎระเบียบระดับโลก
ส าหรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรม โดยระบุว่าหลายประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการดัดแปลง
พันธุกรรม ก าลังท าให้เกิดความชัดเจนว่า กฎระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่จะน าไปใช้กับการประเมินก่อน
วางตลาดของพืชที่ทีเ่กิดจากการแกไ้ขยีนไดอ้ย่างไร แมว้่าจะมีความพยายามในการประสานงานระหว่างประเทศ
และการสร้างความสอดคล้อง ความแตกต่างในกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะคงเหมือนเดิมที่นักพฒันา
เทคโนโลยีจะตอ้งบริหารจดัการ โชคดีท่ีประเทศเหล่าน้ีสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ดา้นกฎระเบียบของกัน
และกนั และ Juba เนน้ว่าขอ้บงัคบัควรยึดตามผลิตภณัฑแ์ละความแปลกใหม่ คุณภาพ และความคุน้เคย เพื่อสร้าง
ความต่อเน่ืองในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และ เพ่ือสนับสนุนส่ิงน้ี หน่วยงานก ากับดูแลจะตอ้งเป็นผูค้าดการณ์ 
(predictive) มากกว่าก าหนด (prescriptive) การประเมินตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ และทุกคนตอ้งเขา้ถึงกฎระเบียบ
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูร้ับผลประโยชน์ทั้งหมด 

Ms. Ma. Lorelie U. Agbagala จาก Department of Science and Technology (DOST) ของฟิลิปปินส์ และ
หัวหน้าส านักเลขาธิการของทั้ ง  National Committee on Biosafety of the Philippines และ DOST Biosafety 
Committee น าเสนอสถานะ นโยบาย และศกัยภาพของการแกไ้ขจีโนมในฟิลิปปินส์ Agbagala ให้ขอ้มูลล่าสุด
เกี่ยวกับโครงการแก้ไขจีโนมที่ก าลังด าเนินงานอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 
สถาบนัวิจยัขา้วแห่งฟิลิปปินส์ และสถาบนัการปรับปรุงพนัธ์ุพืชแห่งมหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์ Los Baños 

ท่ีส าคัญกว่านั้น ยงัได้น าเสนอการอภิปรายในปัจจุบันเกี่ยวกับร่างข้อบังคับส าหรับการแก้ไขยีนใน
ฟิลิปปินส์อีกด้วย Agbagala เน้นย  ้าลกัษณะเฉพาะของร่าง เร่ิมจากนโยบายที่มีพ้ืนฐานมาจากหลกัฐานเชิงประ
จกัรและโปร่งใส ความแน่นอนที่จะควบคุมผลิตภณัฑไ์ดม้าจากเทคนิคใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุ และไม่อยู่ใน
ขอบเขตของกฎระเบียบ GMO และการประเมินความเส่ียงภายใต้นโยบายที่ก าหนดนั้น อยู่บนพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของพนัธ์ุพืชใหม่ กรมวิชาการเกษตรจะเป็นผูน้ าในการประเมินและติดตามพืชและผลิตภณัฑจ์าก
พืชที่ไดจ้ากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ รวมถึงนวตักรรมการปรับปรุงพนัธ์ุพืชหรือเทคนิคใหม่ในการปรับปรุง
พนัธ์ุพืช 

ระหว่างการอภิปราย Juba ได้แสดงความกระตือรือร้นเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกบัความคืบหน้าของระบบการ
ก ากบัดูแลของฟิลิปปินส์ และกล่าวว่า “ดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ก าลงัมุ่งหนา้ไปในทิศทางท่ีดี รักษามนัไว ้และหวงั
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ว่าผูบ้ริโภคจะช่ืนชมในส่ิงนั้น” Agbagala เสริมว่า "เราหวงัว่าในอนาคต เราสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการ
แกไ้ขจีโนม และหวงัว่าส่ิงน้ีจะเป็นอนาคตที่ดีส าหรับนกัวิจยัในการแกไ้ขจีโนม (ในฟิลิปปินส์)" 

การสัมมนาผ่านเว็บน้ี ด าเนินรายการโดย Mr. Panfilo de Guzman ผูช้่วยนักวิทยาศาสตร์ของ ISAAA 
SEAsiaCenter ก ล่าว เ ปิดงานโดย Mr. Morgan Haas ที่ ป รึกษาด้านการเกษตรของ USDA ของสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงมะนิลา ขณะที่  Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผู ้อ  านวยการ ISAAA 
SEAsiaCenter เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน 

ยงัมีสัมมนาออนไลน์อีก 2 รายการที่จะจดัขึ้นภายใตโ้ครงการ Biotech Outreach Program ด้านการแกไ้ข
จีโนมปี 2564 โดยจะมีการสัมมนาผ่านเวบ็ส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั และนกัพฒันาเทคโนโลยีในวนัที่ 24 
สิงหาคม 2564 และส าหรับบุคคลทัว่ไปผ่านการสัมมนาผ่านเวบ็ของ SEARCA SOLVE ในวนัที่ 8 กนัยายน 2564 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อ knowledgecenter@isaaa.org  
(ครับ ไดข้่าวว่าประเทศไทยก็ก าลงัจดัท าร่างขอ้ก าหนดน้ีอยู่เช่นกนั แต่ค่อนขา้งเงียบจงั) 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยียนีในการเลีย้งสัตว์เพือ่การเกษตรและการผลิตอาหาร 
 

การประชุม เ ชิงปฏิบัติการเสมือนจริงส าหรับสัตว์ดัดแปลง
พันธุกรรมในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย  (Asia Oceania Regional 
Animal Biotech Virtual Workshop)  จะพูด ถึงวิทยาศาสตร์และ
โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ที่ใช้เป็นอาหารและการเกษตร 
ในวนัที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 11:30 - 14:30 น. ตาม
เวลา Manila (12:30 – 15:30 เวลาประเทศไทย) ผ่าน Zoom  
เมื่อเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ผูเ้ขา้ร่วมจะ: 

• ไดร้ับทราบเกี่ยวกบันวตักรรมในปัจจุบนัของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 
• เพ่ิมความตระหนกัรู้เกี่ยวกบัประโยชน์และโอกาสในการวิจยัสัตว์ โดยมุ่งเป้าไปที่สวสัดิภาพสัตวแ์ละ

การประยุกตใ์ชใ้นดา้นอาหารและการเกษตร และ 
• พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในนโยบายบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของ

สัตว ์ส าหรับเพ่ิมความมัน่คงดา้นอาหารและความยัง่ยืนทางการเกษตร 
ผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติจะท าหนา้ที่เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ในวนัแรกของการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการจะมุ่งเน้นไปท่ีวิทยาศาสตร์และโอกาสในสัตว์ปีก การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า สุกรและโค ตลอดจนการ
พิจารณานโยบายส าหรับสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม และนโยบายที่มีอยู่ในบางประเทศ วนัที่สองจะพูดถึงการ
ประเมินอาหาร อาหารสัตว ์และความปลอดภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(ครับ การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาความคิดท่ีน าไปสู่การพฒันาประเทศ) 
ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  ด า ว โ ห ล ด แ ผ่ น ใ บ ป ลิ ว ไ ด้ ท่ี  https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-
5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view และ 

https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view
https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view
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สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดท้ี่ https://zoom.us/webinar/register/WN_UJLlMtWuSFWBSeOZJ29J7w 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 18, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 


