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บรรณาธิการแถลง 
 

  จากขอมูลการสํารวจขององคการอนามัยโลกพบวาแตละปสุขภาพของเกษตรกรทั่วโลกหลายลานคนไดรับ
ผลกระทบจากการใชสารเคมีในระบบการเกษตรและกอใหเกิดโรครายแรงหลายชนิด เชน มะเร็ง โรคระบบทางเดิน
หายใจ และโรคระบบประสาท เปนตน นอกจากนี้การใชสารเคมีเปนเวลานานในการเกษตรยังกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรงจนยากที่จะฟนฟู จากปญหาดังกลาวทําใหมีการคิดคนระบบการเกษตรอินทรียซึ่งเปนระบบ
การเกษตรปลอดการใชสารพิษ สารเคมี สารกําจัดศัตรูพืช หรือปุยเคมี ระบบการเกษตรอินทรียเนนหลักการจัดการดิน
ใหสมบูรณ น้ําปราศจากการปนเปอนสารอันตราย และใชปุยอินทรีย มุงเนนใหเกิดความความหลากหลายทางชีวภาพใน
แหลงเพาะปลูกโดยอาศัยกระบวนการทางระบบนิเวศมาใชในการผลิตพืชผล ทําใหเกิดความสมดุลของสิ่งแวดลอม มีการ
ใชพลังงานอยางประหยัด ปฏิเสธการใชสารเคมี หรือสารพิษตางๆ กับการเพาะปลูก ผลิตผลจากการทําระบบเกษตร
อินทรียจะมีมาตรฐานควบคุม สําหรับในประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
(Organic Agriculture Certification Thailand, ACT) ซึ่งทําหนาที่ใหบริการขอมูล ตรวจสอบ และใหการรับรอง
กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ในอนาคตระบบเกษตรอินทรียจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นและเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
เกษตรกรรมไทยที่มีบทบาทเปนแหลงผลิตอาหารของโลก 
 วารสารกาวทันโลกฉบับนี้ประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาตางๆ อาทิเชน 
บทความจากสาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ความรูจากบทความเหลานี้
จะเปนประโยชนตอผูอานที่อาจนําไปใชประโยชนในดานวิชาการ การวิจัย และในชีวิตประจําวัน สําหรับภาระกิจสําคัญ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดดําเนินการไปแลว ไดแก การจัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2555 และการประชุมทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะ ณ จังหวัดสระแกว และเมืองเสียมราฐ 
ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพรในวารสาร ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ และทีมงานทุกทานที่ไดรวมมือกันจัดทําวารสารกาวทันโลกฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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