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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในฟิลปิปินสร์ว่มกนัผลกัดนัใหม้กีารออกระเบยีบใหมเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้น
การเกษตรทีท่นัสมยัและดา้นความม ัน่คงทางอาหารของประเทศโดยการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในฟิลปิปินสร์ว่มกนัผลกัดนัใหม้กีารออกระเบยีบใหมเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้นการเกษตรที่
ทนัสมยัและดา้นความม ัน่คงทางอาหารของประเทศโดยการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 

เอกสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพของกลุ่มพันธมิตรเพื่อการเกษตรที่สมัยแห่งฟิลิปปินส ์
(Coalition for Agriculture Modernization in the Philippines, CAMP) ระบวุา่ 
 
ตลอดระยะเวลาทีฟิ่ลปิปินสด์ าเนินนโยบายดา้นการพัฒนาประเทศใหม้คีวามทันสมัยตัง้แตช่ว่งปลายศตวรรษ 1980 
เป็นตน้มา Coalition for Agriculture Modernization in the Philippines, Inc. (CAMP) ไดใ้หก้ารสนับสนุนการใช ้

เทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมในฐานะเครื่องมอืทีส่ าคัญและทันสมัยทีจ่ะชว่ยใหฟิ้ลปิปินสส์ามารถแขง่ขันดา้นการเกษตร
ในเวทโีลกได ้เทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาพันธุ์พืชใหม้ีคุณสมบัตทิีด่ ีข ึน้ไดแ้ก่ (1) ท าใหผ้ลผลติสูงขึน้ (2) ลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการผลติอาหาร (3) ท าใหพ้ชืสามารถปรับตัวเขา้กับสภาพทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ การเขา้
ท าลายของโรคและศัตรูพชืและการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ การแขง่ขันดา้นการเกษตรในปัจจุบันมคีวามแตกตา่ง
จากในอดตี โดยในปัจจุบันมกีารใหค้วามส าคัญกับองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์และการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าการ
พึง่พาทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ ดนิและน ้า เพยีงอยา่งเดยีว 
 
ทางกลุม่ไดร้่วมมอืกบัภาคสว่นตา่งๆในสงัคม รวมถงึกลุม่ผูท้ีใ่หค้วามส าคัญกับอนาคตของการเกษตร กลุม่ผูบ้รโิภคที่
ใหค้วามส าคัญกับสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม ในการแสดงออกถงึความกังวลทีเ่กดิขึน้หลังจากศาลสงูสดุไดว้นิิจฉัยให ้
ยตุกิารทดลองมะเขอืมว่งเทคโนชวีภาพบทีแีละประกาศให ้DA Administrative Order No. O8 ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่ช ้

ควบคมุพชืเทคโนชวีภาพเป็นโมฆะ และไดป้ระกาศใหห้ยดุการด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวจัิยพัฒนาและ
การใชป้ระโยชน์จากสิง่มีชวีติดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO เป็นการชั่วคราว ซึง่ค าตัดสนินี้อาจท าใหเ้กดิการใช ้

สารเคมอีนัตรายในการควบคมุศตัรูพชืมากขึน้ 



ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในฟิลปิปินสร์ว่มกนัผลกัดนัใหม้กีารออกระเบยีบใหมเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้นการเกษตรที่
ทนัสมยัและดา้นความม ัน่คงทางอาหารของประเทศโดยการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ (ตอ่) 

ทางกลุม่ไดเ้รยีกรอ้งใหศ้าลพจิารณาเรือ่งนีใ้หมอ่กีครัง้ เนือ่งจากขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนินัน้ลา้สมัยและเป็น
เพยีงขอ้สนันษิฐานเทา่นัน้ โดยศาลไดใ้ชข้อ้มลูทางวทิยาศาสตรจ์ากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอืและปฏเิสธขอ้มลูจาก
หน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละองคก์รทีม่ชี ือ่เสยีงจ านวน 271 แหง่ทัง้ในประเทศก าลงัพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว้
ทีร่ะบวุา่พชืเทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภัยไมต่า่งจากพชืปกต ิโดยองคก์รทีศ่าลปฏเิสธทีจ่ะน าขอ้ขอ้มลูมา
ประกอบการพจิารณานีไ้ดร้วมถงึ องคก์ารอนามัยโลก (WHO), โครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP), องคก์าร
เพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (OECD), AgBio World Foundation (เป็นองคก์รทีไ่ดรั้บการรับรอง
จากนักวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลจ านวน 25 คนและนักวทิยาศาสตรอ์กีกวา่ 3,400 คน), International 
Union of Nutritional Scientists, Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR), 
Vatican's Pontifical Academy of Sciences, Royal Society of London, US National Academy of Sciences, 
China Academy of Sciences, Brazilian Academy of Sciences, Mexican Academy of Sciences, 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Philippine National Academy of 
Science and Technology (NAST), Third World Academy of Sciences, American Medical Association,  
USA's Society of Toxicology, England's Royal Society of Medicine, British Medical Association, US Food 
and Drug Administration, European Food Safety Authority, Food Standards Australia and New Zealand 
และหน่วยงานทีม่ชี ือ่เสยีงอกีกวา่รอ้ยแหง่ 
 
ศาลไดก้ระท าความผดิพลาดอยา่งใหญห่ลวงทีไ่ม่ไดท้ าการเปรยีบเทยีบความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการใชว้ธิกีารอืน่ๆกบั
การใชม้ะเขอืบที ีและรบีใชห้ลกัการป้องกนัไวก้อ่นในการตดัสนิใจ ในปัจจบุนัเกษตรกรไดฉ้ดีสารเคมปีราบศตัรูพชืซึง่
เป็นสารสงัเคราะหท์ีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยไ์ปบนตน้มะเขอืแบบวนัเวน้วนั ในชว่งทีต่น้มะเขอืก าลงัเตบิโต
หรอืเมือ่พบปัญหาจากศัตรูพชื และไดจุ้ม่ผลมะเขอืทีก่ าลงัเตบิโตในสารเคมเีพือ่ป้องกนัไมใ่หผ้ลผลติถูกท าลายและ
เพือ่ใหผ้ลมะเขอืทีไ่ดด้สูมบรูณ์ไมม่รีอยเจาะเมือ่น าไปขายในตลาด ซึง่ไมม่เีหตผุลอยา่งยิง่ทีจ่ะใชส้ารเคมอีนัตราย
แทนการปลกูพชืเทคโนชวีภาพและหลักการปลอดภัยไวก้อ่นนัน้เดมิไดถู้กก าหนดขึน้มาเพือ่ใชก้บัวตัถุอนัตราย 
เนือ่งจากเรือ่งนีอ้ยูใ่นความสนใจของเกษตรกร ผูบ้รโิภคและผูใ้หค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ทางกลุม่จงึได ้
เรยีกรอ้งใหศ้าลอนุญาตใหส้ามารถด าเนนิการทดสอบมะเขอืบทีตีอ่ไป 
 
ค าตดัสนิของศาลทีร่ะบใุหป้ระกาศ Administrative Order 8 (AO8) เป็นโมฆะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมอยา่งยิง่ 
เนือ่งจากเรือ่งนีไ้มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัความเป็นความตาย ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัภัยพบิตัหิรอืเป็นภัยคกุคามจนศาลตอ้ง
ตดัสนิอยา่งรบีรอ้นเชน่นี ้ในทางตรงกนัขา้ม AO8 ไดร้วบรวมขอ้มลูดา้นความปลอดภัยและการใชป้ระโยชนจ์ากพชื
เทคโนชวีภาพมานานถงึ 12 ปี และดว้ยประกาศ AO8 นีเ่องทีท่ าใหอ้ตุสาหกรรมขา้วโพด ปศสุตัวแ์ละสตัวปี์กของ
ฟิลปิปินสส์ามารถแขง่ขนัในตลาดโลกไดแ้ละท าใหเ้กษตรกรมรีายไดส้งูขึน้ ผลเสยีทีก่ าลงัจะตามมาอย่างแน่นอนคอื
วตัถดุบิอาหารสตัวจ์ะไม่เพยีงพอและจะตอ้งน าเขา้ถั่วเหลอืงเป็นปรมิาณมากซึง่ถั่วเหลอืงเหลา่นัน้สว่นใหญ่ก็เป็นถั่ว
เหลอืงเทคโนชวีภาพ เกษตรกรผูป้ลกูขา้วโพดกวา่ 4 แสนรายทีป่ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพเป็นหลักบนพืน้ทีก่วา่ 8 
แสนเฮกตารจ์ะไมส่ามารถปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพไดอ้กีเนื่องจากใบอนุญาตใหข้ายขา้วโพดเทคโนชวีภาพจะ
หมดลงในเดอืนมนีาคม 2016 ทีใ่กลจ้ะถงึนี ้ 
 
ทางกลุม่จงึไดเ้รยีกรอ้งใหศ้าลอนุมัตใิหใ้ชป้ระกาศ AO8 ตอ่ไปจนกวา่จะมขีอ้ก าหนดใหมเ่กีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
โดยในระหวา่งนีใ้หก้ารวจัิยพัฒนาและการศกึษาการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมคงด าเนนิการตอ่ไป 
โดยการประกาศให ้AO8 เป็นโมฆะแบบกะทนัหันไดส้รา้งความกดดนัอย่างหนักใหก้บักระทรวง 5 กระทรวงที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกขอ้ก าหนดใหม ่
 
ทางกลุม่ตอ้งการเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึง่รวมถงึเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม เพือ่ท าใหผ้ลผลติ
อาหารและอาหารสตัวเ์พยีงพอตอ่ความตอ้งการและมรีาคาทีไ่มแ่พงจนเกนิไป เพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้มเพือ่เตรยีม
รับมอืกบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปและการระบาดของโรคและแมลง และเพือ่ชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของ
เกษตรกร 
 
เราขอใหป้ระชาชนชาวฟิลปิปินสผ์ูรั้กชาตมิาร่วมกบัเราเพือ่น าพาประเทศออกจากการโนม้นา้วไปในทางทีผ่ดิจาก
กระแสสิง่แวดลอ้มนยิมแบบหลอกลวงทีม่าจากอ านาจบรหิารและตลุาการของรัฐบาล 
CAMP เป็นองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไรทีเ่กดิจากการเสยีสละเวลาและทรัพยส์นิของสมาชกิ โดยมเีป้าหมายเพือ่
พัฒนาการเกษตรของประเทศฟิลปิปินส ์โดย CAMP ไดใ้หก้ารดแูลดา้นทนายความและทีป่รกึษาแกท่กุเสยีงสะทอ้น
ในสงัคมทีต่อ้งการใหก้ารเกษตรของฟิลปิปินสม์คีวามทนัสมัยและเพือ่สรา้งความมั่งคงทางอาหารทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ 
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