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 หากพดูถึงอัมพวา  ก็ขาดไมไดทีต่องไปชมหิ่งหอย เพราะที่น่ีดงัมานานมาก  
 

 ดูหิ่งหอยนับรอยนับพันตัวที่อัมพวากัน น่ังเรอืชมหิ่งหอย  คลอยตามลําน้าํ  ดูธรรมชาตทิี่สรางมาแบบสมบูรณ  คลอง 
อัมพวาใชวามากินๆๆๆๆแลวก็กินอยางเดียว ที่น่ียังมีหิ่งหอยใหดูใหชมกันอีกดวย ชวงเดือนหาเดอืนหกหรือเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคมของทุกป จะเปนเดือนที่มีหิ่งหอยมากที่สดุในรอบป จะมีหิ่งหอยจํานวนมากมาเกาะกิ่งตนโกงกางและตนลําพูอยูนับรอยนับ
พันตัว เปลงแสงระยิบระยับแขงกัน แตเราก็สามารถชมหิ่งหอยไดตลอดทั้งปนะ 
 
 ชวงทีช่มหิ่งหอยทีด่ีทีส่ดุคือชวงหัวค่ํา เวลาประมาณ หนึ่งทุม-สองทุม เพราะหากชาไปกวานี้แสงของหิ้งหอยจะเริ่มออน
แสงลง เพราะยิ่งนานยิ่งดึกหิ่งหอยก็ออนแรงลง อยากดูอยากเทีย่วก็ตองไปเร็วๆหนอย และจะใหดีหากดูหิ่งหอยแลวก็นอน 
โฮมสเตยแถวๆนั้นไปเลย ดีกวาขับรถกลับกรงุเทพ เพราะอาจจะทําใหงวงได เพราะเราไดทานอาหารทีต่ลาดน้าํยามเยน็แบบอิ่ม
หนําสําราญมาแลว ก็น่ังเรือเที่ยวชมหิ่งหอย ราคาที่พักก็ไมแพง ปลอดภัยไวกอนดีกวาคะ ตอนเชาจะไดตักบาตรรวมขันกันได
ดวย เพราะตอนเชาจะมีพระออกมาบิณฑบาต บางก็เดินมา บางก็พายเรือมา เปนเสนหทีห่าไดไมไกลจากเมืองหลวง 
 
 หิ่งหอยตวันอยนิดพวกนี้มีอายอุยูแค 14 วัน หรือประมาณสองอาทิตย อายุสั้นเหมือนแมลงทั่วๆไป ใชเวลาฟกตวัประมาณ 
90 วัน อาศัยอยูบริเวณที่เปนน้ํากรอย หากน้ําไมสะอาดการเกิดของหิ่งหอยจะนอย แตถาหากน้ําสะอาดการเกิดของหิ่งหอยจะเยอะ
ข้ึน ง้ันเราตองทําใหนํ้าสะอาดๆไว เราจะไดมีหิ่งหอยไวดูไปอีกนานแสนนาน 

 สวัสดีคะ  สมาชิก พศ. สาร ชวงปลายปงบประมาณ ของ
ทางราชการ เราจะมีโปรแกรมพิเศษนอกเหนือ 

จากการจดัหลกัสูตรฝกอบรม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับทํางานในปงบประมาณ 
ตอไป เรื่องแรกคือการสํารวจความตองการฝกอบรม เพ่ือนํามาจัดทําแผนฝก 
อบรมปถัดไป และเรื่องที่สองคือการสัมมนาประจาํปเพ่ือการประชาสัมพันธ 
หนวยงานและขอบคุณลูกคาที่ใชบริการเสมอมา มีการอภิปราย เสวนาทาง
วิชาการที่นําความรู การเปลี่ยนแปลงใหมๆมาเลาสูกันฟง เพ่ือทานจะไดตดิตาม
ศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสาร หรอือบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของ ตอไป.....   
 นอกจากนี้ยังไดรับทราบขอมลูดานความตองการฝกอบรมรวมถึงปญหา
อุปสรรคในการมาใชบริการ ทีน่าประทับใจคอื เราไดรับการตอบรับจากลูกคา เขา
รวมสมัมนามากถึง 350 คน  (ไมรวมเจาหนาที่และบุคคลภายใน วศ.) มีคําถามที่
นาสนใจมากมาย  หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมืออยางนี้ตลอดไป  และ
เรายินดีนําเสนอสิ่งดีๆที่เปนประโยชน ตรงตามความตองการของลูกคาตอไปคะ  
     

อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 3 ฉบับท่ี 27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 

แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554 
เดือน พฤศจกิายน 2553   
 
พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 8-9 พ.ย. 2553  
♦ Q001 สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที ่17-18 พ.ย. 2553 
♦ Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ วันที่ 24-25 พ.ย. 2553  
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
 

ขาวฝกอบรม 

“โคเด็กซ” เรงควบคุม“จุลินทรียกอโรค” ใน
สินคาเกษตรและอาหารสงออก 

“โคเด็กซ” เรงปรับปรุงมาตรฐานการควบคุม“จุลินทรีย
กอโรค” ในสินคาเกษตรและอาหารสง ออกใหเกษตรกร
รายยอยปฏิบัติได คาดเปนประโยชนตอผูผลิตผัก 
ผูบริโภคผักสด และ ผูสง ออกอาหารทะเลไทย 
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.) เปดเผยวา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะผูแทนไทยเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ  โคเด็กซ สาขาสุขลักษณะอาหาร 
(Codex Committee on Food Hygiene) คร้ังท่ี 41 ซึ่ง
จัดขึ้นที่เมืองโคโรนาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
อานรายละเอียดตอ    อารีย  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th  

ขาววิทยาศาสตร 
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“การสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรและหองปฏิบัติการ
มุงสูมาตรฐานสากล” วันท่ี 27 สิงหาคม 2553 
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 หิ่งหอยจะอยูรมินํ้า เกาะก่ิงไมโกงกางตามธรรมชาต ิแตบานของหิ่งหอยคอืตนลําพู หิ่งหอยที่อัมพวาจะเยอะมากทีส่ดุคอื
คลองผหีลอก แตจะมีใหชมตามแมนํ้าแมกลองดวย แตก็ไมเยอะเหมือนคลองผีหลอกคะ ชื่ออาจฟงดูนากลัว แตความเปนมาของ
คลองผหีลอกไมธรรมดา เพราะวาชื่อคลองผหีลอกก็มาจากการหาปลาสมยัโบราณนั่นเอง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 หิ่งหอยมีใหชมกันตามทีต่างๆดวย และมหีลายสายพันธุ แถวๆคลองบางคนทีก็มีใหชมกัน แตจะเปนหิ่งหอยชางตัว
หิ่งหอยจะใหญกวาที่อยูตามคลองผีหลอกแตจะชอบอาศยัอยูตามตน มะพราว หิ่งหอยชางแสงสวางจะเยอะกวาหิ่งหอยตัวนอย แต
จะนิยมอยูกันเปนกลุมไมใหญ กลุมนึงจะมีประมาณสามถึงสีต่วั  
 
 การชมหิ่งหอยควรชมในยามคนืเดือนมืดหรือขางแรม เพราะถาหากเราไปชมหิ่งหอยยามขางข้ึน เราจะเห็นความงามของ
ธรรมชาตขิองเจาหิ่งหอยตัวนอยนอยลง เพราะความสวางจากดวงจันทรจะทาํใหเรามองเห็นเจาหิ่งหอยที่พรอมเพียงกันสองแสง
ระยิบระยับ เหมอืนนัดหมายกันมาวาตองมีจังหวะที่เขากันเปนกลุม เพราะฉะนั้นกอนการเดินทางก็ควรเช็คความพรอมใหดนีะคะ 
 
 การลองเรือชมหิ่งหอยจะเปนวงรอบ หากเราชมเปนวงรอบกจ็ะใชเวลาอยูประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 20 นาท ีหากอยางไร
ควรสอบถามทางเรือกอนดีกวาวาเราควรจะไปแบบไหน อัตราคาบริการก็อยูที่คนละ 60-90 บาทโดยประมาณหากไปแบบซื้อตั๋ว 
แตเรือก็บรรทุกไดไมเกิน 15 ทาน หรือหากอยากไปแบบสวนตวัก็ไดไมวากัน ราคาก็อยูประมาณ 600 บาท น่ังไดประมาณ  
10 ทาน    

 
ลักษณะทัว่ไปของหิ่งหอย 
 หิ่งหอย (Firefly ,Lightening bug) แมลงแสง แมลงคาเรอืง หรือ แมลงทิ้งถวง 
ทั่วโลกมีหิ่งหอยประมาณ 2,000 ชนิด หิ่งหอยตัวเต็มวัยเพศผูมีปก สวนเพศเมียมีทั้งปกและ
ไมมีปก บางชนิดมปีกสั้นมาก (Brachypterous) ชนิดที่ไมมีปก มีรูปรางลักษณะคลายตัว
หนอน หนอนของหิ่งหอยเปนตัวห้ํากินหอยฝาเดยีว ไสเดอืน ก้ิงกือ และแมลงตัวเล็กๆเปน
อาหาร หิ่งหอยมีลักษณะเดน คือสามารถทาํแสงไดทั้งระยะหนอน ดักแด ตัวเต็มวยั สวน
ระยะไขทําแสงไดเฉพาะบางชนิดเทานั้น 
การทาํแสงของหิ่งหอย 
 หิ่งหอยมีอวยัวะทําแสงอยูบริเวณสวนทองดานลาง เพศผูมีอวัยวะทําแสง 2 ปลอง 
เพศเมียมี 1 ปลอง แตบางชนิดตวัเต็มวยัเพศเมียมีรูปรางลักษณะคลายหนอนมีอวัยวะทํา
แสงดานขางของลําตัวเกือบทุกปลอง แสงของหิ่งหอย เกิดจากปฏิกิรยิาของสาร Leciferin 
เปนตัวเรงปฏิกิริยาและมสีาร Adenosine Triphosphate (ATP) เปนตัวใหพลังงาน ทาํให
เกิดแสง หิ่งหอยทําแสงเพื่อการผสมพันธุและสื่อสารซึ่งกันและกัน ความถี่ของการกะพริบ
แสงของหิ่งหอยแตกตางกันตามชนิดของหิ่งหอย 
 
 

แหลงอาศัยของหิ่งหอย 
 หิ่งหอยมีแหลงอาศัยแตกตางกัน บางชนิดอาศัยอยูบริเวณแหลงน้ําจืด แตบางชนดิอาศยัอยูบริเวณน้ํากรอย หรือปาชาย
เลน และมีอีกหลายชนิดอาศยัอยูบริเวณสวนปาที่มีสภาพแวดลอมอุดมสมบรูณซึ่งไมเคยถกูทําลายมากอน 
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วงจรชีวิตของหิ่งหอย 
 หิ่งหอยมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) คือมีระยะไข, ระยะหนอน, ระยะดักแด, ตวัเต็มวัย 
โดยเพศเมียจะวางไขเปนกลุมใตใบพชืน้ํา เชน ใบจอกหรือวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ตามพ้ืนดินทีชุ่มชื้น แลวแตชนิดของหิ่งหอยไข
เม่ือฟกออกเปนตัวหนอนมีการลอกคราบ 4-5 ครั้ง จึงเขาดกัแด แลวออกเปนตัวเต็มวยั 
ประโยชนของหิ่งหอย 

1. การกะพริบแสงระยบิระยับของหิ่งหอยจํานวนมาก ทําใหพ้ืนที่บริเวณนั้นเกิดความสวยงามตามธรรมชาติในยามค่าํคนื 
สามารถจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษได เชน การลงเรอืชมหิ่งหอยที่ จังหวัดสมทุรสงคราม เพชรบุร ีและ ตราด 

2. หิ่งหอยเปนดชันีชี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม 
3. ระยะหนอนของหิ่งหอย เปนตวัทําลายหอย ซึ่งเปนสัตวอาศัยตวักลางของพยาธิที่เปนสาเหตุของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ 

และพยาธิใบไมในสําไสคน 
4. นักวิทยาศาสตร กําลังสนใจศกึษาคนควา สารลูซิเฟอริน ในหิ่งหอยซึ่งเชือ่วาสามารถนาํมาใชประโยชนในดานการแพทย

และดานพันธุวศิวกรรม 
ขอแนะนําสําหรบัการชมหิง่หอย 

♦ ชวงเวลาหรือฤดูกาลที่เหมาะสม โดยปกติแลวหิ่งหอยจะมตีลอดทั้งป แตจะมากในฤดรูอน และฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนตั้งแตเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

♦ เลือกชวงเวลาที่เปนขางแรม เน่ืองจากแสงของหิ่งหอยมีเพียงเล็กนอยเทานั้น ถาเปนเวลาขางข้ึน ทองฟาจะสวาง ทําให
เห็นแสงของหิง่หอยไมชดัเจน จึงควรเลือกวนัที่ทองฟามดืมดิ 

♦ เลือกชวงเวลาที่นํ้ามาก จังหวัดสมทุรสงครามเปนจังหวัดทีอ่ยูใกลทะเล นํ้าจะข้ึน-ลง อยูตลอดเวลา ควรจะเลือกวันที่นํ้า
มาก เพราะเรือสามารถเขาไปใกลกับตนลําพูซึ่งหิ่งหอยเกาะอยู ทําใหสามารถเห็นแสงของหิ่งหอยไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

♦ เลือกผูใหบริการ การลองเรือชมหิ่งหอยในยามค่ําคนื เรือจะวิ่งไปตามแมนํ้าและลาํคลองที่มืด หิ่งหอยจะมีอยูเปนจุดๆ ใน
บริเวณที่แตกตางกัน ถาหากผูใหบริการไมมีความชํานาญในเสนทางและรูแหลงที่อยู หรอืใหบริการในเสนทางทีส่ั้นเกินไป 
ยอมทําใหนักทองเที่ยวเห็นหิ่งหอยไดนอย ซึง่ควรตรวจสอบระยะทางการลองเรือชมหิ่งหอยกับผูใหบริการเสียกอน 

 

ขอขอบคุณขอมูลจาก  http://www.kapook.com , http://www.maeklongtoday.com 
 

ดลยา  สุขปต ิ
dollaya@dss.go.th 

@ BLPD : ไปดูหิ่งหองที่อัมพวา                                                                            by  Dollaya 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

เพ่ือรวมพิจารณามาตรฐานสขุลักษณะอาหารตางๆนั้น สามารถบรรลุขอตกลงผานรางมาตรฐานใหคณะกรรมาธิการโคเดก็ซรับรอง 
3 เรื่อง คือ มาตรฐานหลักเกณฑการปฏิบัตทิางสุขลักษณะสําหรับผักใบบริโภคสด (Fresh Leafy Vegetables) ซึ่งไดปรับปรุง
เน้ือหาใหเกิดความยืดหยุนเพ่ือใหเกษตรกรรายยอยสามารถนําไปปฏิบัติได อาทิ การปองกันการปนเปอนจากสัตวปาและปศสุัตว 
นํ้าใชในการเกษตร การใชปุยคอกและปุยหมกั รวมทั้งการจดัทําเอกสารคูมือการทํางาน (Standard Operating Procedure) และ
การปฏิบัตใินการเก็บรักษาและขนสงผักสด เปนตน  
 นอกจากนี้ยังเห็นชอบในแนวทางการใชหลักการทัว่ไปทางสขุลักษณะอาหารสําหรับควบคมุเชื้อ Vibrio species ใน
อาหารทะเล  และมาตรการควบคุมเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในหอยสองฝา ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอของประเทศไทย ทั้งชื่อเอกสาร นิยาม และขอกําหนดการตรวจเฝาระวังเชื้อจลุินทรยีในแหลงเพาะเลี้ยง  อนาคตคาดวา
จะเอื้อประโยชนตอการสงออกสินคาอาหารทะเลของไทยคอนขางสูง  
 “สวนแนวทางการควบคุมเชื้อ Campylobacter และ Salmonella species ในเนื้อไก ยังไมไดขอสรุปที่ชดัเจน เน่ืองจาก
เกิดความขัดแยงในประเด็นเรื่องการใชสารคลอรีนและสารเคมีอ่ืนเพ่ือลดปรมิาณเชื้อทั้ง 2 ชนิดดังกลาว  ซึ่งตองรอรายงานผล
การศึกษาอยางเปนทางการดานประโยชนและความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนจากการใชคลอรีนในการผลิตอาหารซึง่ FAO/WHO จะ
จัดทาํแลวเสรจ็ในป 2553”  นายนิวัติ กลาว  
 ผอ.มกอช.กลาวอีกวา รางมาตรฐานอีกฉบับที่ควรตดิตาม คือ รางหลักเกณฑการปฏิบัตทิางสุขลักษณะสําหรับควบคมุ
เชื้อไวรัสในอาหาร ซึง่ผูแทนไทยเสนอใหปรับปรุงขอบขายของรางหลักเกณฑเนนการควบคุมไวรัสในอาหารพรอมบริโภค 
(Ready-to-eat food) ทั้งยังมีประเด็นใหมทีค่าดวาจะนําเสนอในการประชมุครั้งตอไป คอื การทบทวนหลักการในการจัดทาํและ
นําเกณฑทางจลุชีววทิยาไปใชในอาหาร ซึ่งถือเปนประเด็นสําคญัมากเนื่องจากจะสงผลกระทบกับขอกําหนดเกณฑทางจุล
ชีววทิยาที่ใชอยูในปจจุบัน 
 “ขณะน้ีปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในสินคาพืชผักและผลไมสงออก เปนปญหาสําคัญของไทยที่ตองเรงแกไข
เรงดวน เน่ืองจากประเทศผูนําเขาปลายทางไดแจงเตือนการตรวจพบจุลินทรียปนเปอนอยางตอเนื่องและบอยครั้ง โดยเฉพาะเชื้อ 
Salmonella spp. และเชื้อ E.coli  ปนเปอนในผักสวนครวัทีส่งออกไปสหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดนาํเขารายใหญ หากไมเรงแกไข
ปญหาดังกลาว ในระยะยาวอาจกระทบตอการสงออกสินคาพืชไทยโดยรวม เน่ืองจากผูนําเขาไดมีมาตรการตรวจสอบและควบคุม
การนําเขาเขมงวดมากขึ้น การสงออกอาจชะลอตัวและหยุดชะงัก” ผอ.มกอช.กลาว 
ที่มา : มกอช.  : http://www.acfs.go.th 

ขาววิทยาศาสตร (ตอ)         

Administrator
logoiso



4 

 

 สวสัดีคะทุกทาน สํานักพัฒนาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ ขอขอบคุณทุกทานทีส่นใจขาวการฝกอบรมของ
สํานักฯ สําหรับเดือนนี้ ขอแนะนําหลักสตูรฝกอบรมสําหรับผูที่อยูในงานปฏบัิติการสาขาจลุชีววทิยา 
 สํานักฯ จะจัดฝกอบรม หลักสตูร “การทดสอบจุลินทรียในน้าํและเครื่องดื่ม” สําหรับผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการสาขาจลุ
ชีววทิยา ในวันที่ 8-10 กันยายน 2553  โดยวิทยากรที่มีคุณภาพของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร 
 
ความรูทีท่านจะไดรบั คือ   

♦ ความรูเก่ียวกับการทดสอบจลุนิทรยี ในน้ําดื่ม 
♦ ขอกําหนด มาตรฐานเกณฑคณุภาพทางจุลนิทรยีในน้ําดื่ม 
♦ เทคนิคตางๆในการทดสอบที่ใชในหองปฏิบัตกิาร 
♦ การควบคุมคุณภาพการทดสอบทางจลุชีววทิยา 
 
สํานักฯขอเรียนใหทานที่ปฏิบัตงิานในหองปฏบัิติการทางจุลชีววทิยา และทานทีท่ําหนาที่ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห

ทดสอบ ควบคมุคุณภาพ ผลติภัณฑ นํ้าดื่ม จะไดรับประโยชนจากการเขารบัการฝกอบรมหลักสตูรนี้เปนอยางยิ่ง 
 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิง  

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : คําถามจากผูเขารวมสัมมนา วันที่ 27 ส.ค. 2553 อุมาพร  สุขมวง
umaporn@dss.go.th 

ถามถามถาม การสอบเทียบ บิวเรต ขนาดความจุ 50 มล. พบวาปริมาตรในชวง 0-25 มล.  มีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน
คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีก่ําหนดในขอกําหนดคณุลักษณะของเครือ่งแกว (tolerance)  ปริมาตรในชวง  
0-50 มล.มีคาความคลาดเคลื่อนสูงกวาคา tolerance  สามารถนําบิวเรตไปใชงานในบางชวงปริมาตรที่สอบ
เทียบผานไดหรอืไม 

 

ตอบตอบตอบ   ไมสามารถนําไปใชงานตามที่กาํหนด เน่ืองจากปริมาตรไมถูกตอง และไมควรนํามาใชงานเฉพาะในชวง
ปริมาตรที่นอยกวา 25 มล.  เน่ืองจากการใชงานที่เหมาะสม ควรใชปริมาตรอยางนอย ¾ ของปริมาตร
ทั้งหมด  

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th    ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก : http://www.odec.ca/projects/2006/bach6k2/background.htm 
 

จีเอ็มโอ คืออะไร 
จีเอ็มโอเปนตัวยอของชื่อเต็มที่เรียกวา  Genetically Modified Organism หมายถงึสิ่งมีชีวติ ที่ไดจากการเปลีย่นถายหนวย
พันธุกรรม (gene) สิ่งมีชีวติดังกลาว อาจจะเปนพืชหรอืสัตวก็ได แตความนยิมการเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรมของพืชมากกวา 
เพราะใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถเปลีย่นถายหนวย พันธุกรรมทําไดงายกวา รวมไปถึงสามารถศึกษาผลกระทบที่
ไดจากหลายชัน้อายุ (generation) ของพืชโดยใชเวลาในการศึกษาที่สั้นกวาในสตัวซึ่งแตละชั้นอายสุัตว (life cycle) จะตองใช
เวลานาน  อาหารทีมี่สวนประกอบของ จีเอ็มโอ โดยทัว่ไปเรียกวา GM Foods GE Foods(genetic engineering foods) 
 

อางอิง : สมบัต ิคงวิทยา จีเอ็มโอ วารสารกรมวิทยาศาสตรบรกิาร ปที่ 53 ฉบับที่ 163 หนา 27-31 
สมบัติ  คงวิทยา 

sombat@dss.go.th 

สาระนารู :  จีเอ็มโอ          
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