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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรือ่ ง “อาหารดัดแปรพันธุกรรม (GM Foods)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขาย
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวล
สารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
ต า งประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เผยแพร ป ระมวลสารสนเทศพร อ มใชนี้ ใ หผู ใ ช ไ ด เ ขาถึ งสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ให
ความรูเ กีย่ วกับการประเมินความปลอดภัยของอาหารทีผ่ ลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม การยอมรับของผูบ ริโภคที่
มีตออาหารและพืชดัดแปรพันธุกรรม ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมพืชในการผลิต
อาหาร ผลของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืช และกฎระเบียบของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชในประเทศตางๆ
คณะผูจัดทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับอาหารดัดแปรพันธุกรรม โดยเอกสารฉบับเต็มทีใ่ ชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้
ไดรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชัน้ 2
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อาหารดัดแปรพันธุกรรม
(GM Foods)
บทคัดยอ
ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุวิศวกรรมทําให มีการพัฒนาสายพันธุพืชและสัตวในระยะเวลา
อัน รวดเร็ ว ไดดวยการถ ายโอนยายยี น (gene)จากสิ่งมีชี วิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เพื่อใหไดลักษณะและ
คุณสมบัติตามตองการ พืชดัด แปรพัน ธุกรรมหรือพืชจีเอ็มเปนพืชที่ดัดแปรและตัดตอสารพันธุกรรมเพื่อ
ปรับปรุงลักษณะดานการเกษตรและคุณภาพใหไดตามตองการ เชน ทนตอยากําจัดวัชพืช ตานทานยากําจัด
แมลงและสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม รวมทัง้ การเพิม่ สารอาหาร เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นและพื้นที่ทํา
การเกษตรมีจํากัด เทคโนโลยีดัดแปรและตัดตอสารพันธุกรรมพืชจึงเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะใหความมัน่ ใจดานอาหาร
พอเพียงสําหรับประชากรโลก ปรับปรุงคุณภาพอาหาร ปองกันและควบคุมโภชนาการที่เกี่ยวของกับโรค
อาหารทีม่ าจากการตัดตอสารพันธุกรรมพืชมีทั้งผูสนับสนุนและผูคัดคาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑหรือ
อาหารที่มาจากการตัดตอสารพันธุกรรมพืชจึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบและประเมินความ
ปลอดภัยอาหารที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม หลายประเทศยอมรับและใหมีการจําหนายอาหารที่มาจาก
การตัดตอสารพันธุกรรมพืชไดโดยตองผานการทดสอบความปลอดภัยภายใตกรอบการประเมินความปลอดภัย
ขององคกรระหวางประเทศ ไดแก FAO, WHO, CODEX และ OECD ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห
ความเสีย่ ง ประโยชนที่ไดรับ และมีความปลอดภัยเทียบเทาอาหารทีม่ าจากพืชธรรมชาติ
คําสําคัญ อาหารดัดแปรพันธุกรรม จีเอ็มโอ ยีน พันธุวิศวกรรม การประเมินความปลอดภัยของอาหาร
Keywords GM foods GMOs Gene; Genetic engineering; Food safety assessment
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1. บทนํา
สิ่งมีชีวิตประกอบดวยเซลล แตละเซลลมีนิวเคลียส ในนิวเคลียสมีโครโมโซมที่ประกอบดวยดีเอ็นเอ
(DNA) ดีเอ็นเอเปนหนวยถายทอดพันธุกรรมทีม่ รี หัสเฉพาะของโปรตีน เอนไซมและสารชีวเคมีอน่ื ๆ ทีม่ หี นาที่
ตางๆ ในสิ่งมีชีวิต สมัยกอนการปรับปรุงพันธุพ ชื ใชวิธีคัดสรรตามธรรมชาติโดยนักปรับปรุงพันธุจะคัดเลือก
พืชที่มีลักษณะที่ตองการ เชน ใหผลผลิตสูงนํามาผสมเกสรกับพืชที่มีลักษณะที่เดนที่ตองการ เชน ทนตอโรค
พืชลูกผสมทีไ่ ดจะถูกคัดเลือกอีกหลายชัว่ รุน (generations) เพื่อใหไดลักษณะสองอยางตามที่ตองการ ซึ่งตองใช
เวลา ตรงกันขามกับปจจุบันที่ใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาสายพันธุใหไดในเวลาอันรวดเร็ว
โดยการเลือกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่ตองการ นํามาตอเชื่อมกับสวนอื่นของดีเอ็นเอแลวนํากลับ
เขาไปใสในพืช หรือโดยการยิงอนุภาคของทองหรือทังสเตนที่เคลือบดวยดีเอ็นเอที่ตองการเขาไปในพืช เซลล
จะซอมแซมตัวเอง เกิดดีเอ็นเอใหมในจีโนม (genome) พืช ซึง่ การยิงดีเอ็นเอเขาไปนีไ้ มไดเปนไปตามธรรมชาติ
ดังนั้นบางครั้งอาจมีผลตอลักษณะแสดงออกของยีน หรืออาจมีการผลิตสารพิษหรือสารที่ทําใหเกิดภูมิแพ หรือ
ใหลักษณะที่ไมพึงประสงคได นอกจากนี้ดีเอ็นเอที่ใสเขาไปอาจมาจากพืชที่ไมไดเปนอาหาร แบคทีเรีย สัตว
หรือไวรัส เพื่อใหไดพืชที่มีความตานทานตอศัตรูพืช โรค ยากําจัดวัชพืช รวมทั้งลักษณะดานคุณภาพ เชน
รส กลิ่น สีและคุณคาทางอาหาร ตัวอยาง เชน ฝายบีที ที่มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายเชนเดียวกับ
ขาวโพดบีทตี า นทานตอหนอนเจาะฝก ขาวทองทีเ่ พิม่ สารเบตาแคโรทีน
จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism หรือ GMOs) หมายถึง พืชหรือสัตวที่มีการดัดแปรยีนหรือ
สารพันธุกรรม ปจจุบันเทคโนโลยีการดัดแปรยีนหรือสารพันธุกรรมมีความกาวหนาและมีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวติ ของเราอยางมาก พืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มหลายชนิดมีวางจําหนายตามทองตลาดในประเทศที่
พัฒนา เชน ขาวโพด ถัว่ เหลือง มันฝรั่ง มะเขือเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑจากพืชจีเอ็ม เชน มันฝรั่งทอดกรอบ แปง
ขนมปง เปนตน ซึ่งความปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมหรืออาหารจีเอ็มเปนหัวขอหลักใน
เรือ่ งพันธุวศิ วกรรม ดังนัน้ จึงตองมีการทดสอบและประเมินความปลอดภัยกอนวางจําหนายในทองตลาด
อาหารทีม่ าจากพืชดัดแปรพันธุกรรมจึงมีทง้ั ผูส นับสนุนและผูท ต่ี อ ตาน โดยผูส นับสนุนไดโตแยงวาพืช
ดัดแปรพันธุกรรมไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางเดนชัด แตยังคงแสดงลักษณะอื่นๆ เหมือนที่เคยเปน ดังนั้น
พืชดัดแปรพันธุกรรมยังคงลักษณะทุกอยางเทียบเทา (substantially equivalent) พืชตนพอแมและไมมีความ
จําเปนตองทดสอบความปลอดภัย ผูโตแยงกลาววาสิ่งเหลานี้เปนสมมุติฐานที่ไมมีการทดสอบ ดวยเทคโนโลยี
ใหมน้ี อาจมีผลทีไ่ มรหู รือไมไดตง้ั ใจเกิดขึน้ ตามมา จึงตองใหความระมัดระวัง ตองมีการทดสอบความปลอดภัย
ของอาหารทีม่ าจากพืชดัดแปรพันธุกรรมกอนที่จะไปใหคนเปนลานๆ คนบริโภค (Carman, J., 2004) และหาก
การคนความีการจดลิขสิทธิ์ ก็จะมีความเสี่ยงวามันแพงเกินไปสําหรับเกษตรกรที่ยากจนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ดานเอกชนที่ลงทุนมักมองถึงการลงทุนในตลาดสําหรับคนร่ํารวยและใหความสนใจตอ
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ประเทศยากจนนอย ทําใหการผลิตอยูในมือของบริษัทใหญๆ ซึ่งอาจมีผลรบกวนตอปญหาความมั่นคงของ
อาหารโลก
พืชทีม่ กี ารถายโอนยีนเริ่มจากนักวิจัย 4 กลุม ทีท่ าํ การวิจยั เปนอิสระตอกัน ตัง้ แตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา
ไดแก นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซ็นตหลุยส รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา Rijksuniversiteit
ที่เมือง Ghent ประเทศเบลเยี่ยม มหาวิทยาลัยวิสคอนซินและบริษัทมอนซานโต เมืองเซนตหลุยส รัฐมิสซูรี
การคนพบนี้ไดตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร และในป ค.ศ. 1994 อาหารดัดแปลงพันธุกรรมไดเขาสูการตลาด
ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ มะเขือเทศทีใ่ ชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวกรรมและสามารถเก็บรักษาใหสุกชาลง
ภายใตชื่อ The Flavr Savr
เปนที่คาดกันวาในป ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาดังนั้นการผลิตอาหารก็จะตอง
เพิม่ ขึน้ เปน 2 3 เทาเพื่อใหเพียงพอตอประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา ในขณะที่
พื้นที่เพาะปลูกยังคงมีเทาเดิมจึงตองหาวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน การใชปุยชีวภาพ ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืช ดินและน้าํ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การใช
เทคโนโลยีชวี ภาพโดยเฉพาะอยางยิง่ พืชทีม่ กี ารถายโอนยีนหรือพืชจําแลงพันธุเปนแนวทางที่คาดหวังวาจะให
ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่อมีการผสมผสานกับวิธีดั้งเดิมอยางเหมาะสม ไดมีการแสดงใหเห็นวาพืชที่มีการ
ถายโอนยีนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต ในป ค.ศ. 1996 และ 1997 พืชที่มีการดัด
แปรใหตานทานตอไวรัส แมลง และยากําจัดวัชพืช ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 5 10 % ประหยัดยากําจัดวัชพืชถึง
40 % (Herrera-Estrella, LR., 2000) ประเทศที่กําลังพัฒนาในเขตรอนและใกลเขตรอนของโลก พืชไดรับความ
เสียหายจากศัตรูพืช โรคและดินที่ไมสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากภูมิอากาศในแถบนี้เปนที่ชอบของพาหะของแมลง
และโรค รวมทั้งขาดปจจัยการผลิตที่ดี ไดแก เมล็ดพันธุ ยาฆาแมลง และปุย จึงทําใหไดผลผลิตต่าํ ผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยวก็มีความเสียหายสูงเนื่องจากอากาศเขตรอนเหมาะสมสําหรับเชื้อราและแมลง การเก็บรักษาที่ไม
เหมาะสม ปญหาเหลานีส้ ามารถทําใหลดนอยลงไดโดยเทคโนโลยีชวี ภาพ ขอดีของการใชเทคโนโลยีชวี ภาพใน
พืชก็คือ สามารถใชวิธีการปรับปรุงพืชหนึ่งไปประยุกตใชกับพืชอื่นได พันธุวิศวกรรมดานตานทานไวรัส
ตานทานแมลงและยืดอายุการสุก เปนตัวอยางที่ดีของการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนําไปใชกับพืชได
หลากหลาย ขอดีทส่ี องคือ ไมตองมีการเปลี่ยนแปลงมากในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรรายยอย ปจจุบัน
การพัฒนาสวนใหญของเทคโนโลยี ถายโอนยีนพืชและยุทธศาสตรในการปรับปรุงผลิตพันธุพืชถูกผลักดันโดย
คุณคาทางเศรษฐกิจของชนิดหรือลักษณะพืช
ปจจุบันมีพืชที่ดัดแปรพันธุกรรมมากกวาหนึ่งครั้งที่เรียกวา “จีเอ็มสแทค” (GM stacked event) เพื่อให
ไดลักษณะที่ตองการมากกวา 1 อยางในพืชนั้น เชน การผสมขามสายพันธุของพืชจีเอ็มดวยกันเพื่อใหมีความ
ตานทานตอแมลงและทนตอยากําจัดวัชพืช ในขาวโพด ฝายและถั่วเหลือง มีการประเมินความเสี่ยงไมมากเทา
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การประเมินพอแมพันธุที่เปนพืชจีเอ็มที่มีความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอมเทียบเทาพืชตนแบบทั่วไป
ในกรณีพืชจีเอ็มลูกผสม หมายถึง ลูกผสมระหวางลักษณะพันธุพอแมที่เปนจีเอ็มกับสายพันธุที่ไมไดเปนจีเอ็ม
มีการคัดดานตอการประเมินวาหากพืชลูกผสมที่ไมใชจีเอ็มไมตองมีความทดสอบความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพคนและสัตวแลว ทําไมถึงตองมีการทดสอบความเสีย่ งของพืชลูกผสมจีเอ็มที่เกิดจากสายพันธุพอแม
ทีไ่ ดทดสอบความปลอดภัยแลวและก็ยังไมแนชัดวาพืชลูกผสมระหวางพืชจีเอ็มสองสายพันธุพืชจะใหพืชจีเอ็ม
ใหมขึ้ น มาซึ่งถ า หากเป น เช น นั้น ก็ ค วรจะมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ยง อยางไรก็ตามคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป
( European Commission) พิจารณาวาหากมีการดัดแปรพันธุกรรมซ้ํา (GM stacked event) ถือวาเปนพืช/สัตว
ดัดแปรพันธุกรรมชนิดใหม ตองมีการใหขอมูลดานประเมินความเสี่ยงโดยมีขอมูลของสายพันธุพอแมจีเอ็ม
รวมดวย ซึ่งในอนาคตจะมีการรวมลักษณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีคุณคาดานตางๆ เชน การตานทานแมลง ทนตอ
ยากําจัดวัชพืชและลักษณะทางคุณภาพ รูปแบบของการทดสอบความปลอดภัยและวิธีการตองสามารถประเมิน
ความเทียบเทาทางโมเลกุลระหวางการรวมหลายลักษณะและลักษณะเดียวของพืชจีเอ็มได (Schrijver, AD.,
et al., 200 Sesikeran, B. and Vasanthi, S., 2008)
การนําเทคโนโลยีการดัดแปรยีนหรือสารพันธุกรรมมาใชในพืชและการนําพืชดัดแปรพันธุกรรมไปใช
ประโยชน ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑทท่ี าํ มาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงตองมีการ
ประเมินความปลอดภัยของอาหารหรือผลิตภัณฑที่ทําจากพืชดัดแปรพันธุกรรม
2. การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑอาหารจีเอ็มมีความกาวหนาเพิ่มขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเจนตั้งแตไดถูกนําเขามาสูหวงโซอาหาร จึงทําใหเกิดระบบประเมินความปลอดภัยของอาหารจีเอ็ม ซึ่ง
เกี่ยวของกับนโยบาย ข อ กฎหมายและแนวทางที่จ ะตองมีใหสอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาความก า วหน า ของ
เทคโนโลยีรวมทัง้ การประเมินความเสีย่ งและประโยชนทไ่ี ดรบั การยอมรับและตลาดของอาหารจีเอ็มจึงขึน้ กับ
การทดสอบวาปลอดภัยกอนจําหนาย เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเดิมที่ไมใชจีเอ็ม นอกจากพันธุพืชใหมๆ ที่ถูก
พัฒนาขึน้ มาแลวยังมีสตั วทถ่ี กู ดัดแปรยีน เชน ปลา ซึ่งจะถูกนําเขาไปสูหวงโซอาหารในไมชานี้ (Sesikeran, B.
and Vasanthi, S., 2008) จากการพัฒนาเหลานีย้ ทุ ธศาสตรและรูปแบบของการประเมินความปลอดภัยของอาหาร
จีเอ็มจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได โดยองคกรระหวางประเทศ เชน FAO, WHO, OECD และ CODEX ไดวาง
แนวทางสําหรับประเมินความปลอดภัยอาหารจีเอ็มโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหความเสี่ยง องคการ
คาโลก (WTO) ก็อางถึงขอแนะนําเหลานี้หากสินคานั้นเกี่ยวของกับความปลอดภัย สมมุติฐานที่ใชในการ
ประเมินคืออาหารดั้งเดิมที่มีประวัติวาปลอดภัยในการบริโภคถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับประเมินอาหาร/
พืชจีเอ็มโดยใชแนวคิดทีว่ า ทุกอยางเทียบเทา (substantial equivalence SE)
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การประเมิ น ความปลอดภั ย อาหารที ่ ม าจากพื ช จี เ อ็ ม โดย OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) หัวขอการประเมินประกอบดวย
 ลักษณะเฉพาะโมเลกุลของชิน้ สวนจีนทีใ่ สในพืชและผลการเกิดโปรตีนใหมหรือเมแทบอไลต
 การวิเคราะหสว นประกอบของพืชทีเ่ ปนกุญแจสําคัญดานสารอาหารและสารตานโภชนาการ
 แนวโนมของการถายโอนยีนจากอาหารจีเอ็มไปยังจุลชีพในทางเดินอาหารของคนและสัตว
 แนวโนมการทําใหเกิดภูมแิ พของอาหารจีเอ็ม
 คาดปริ ม าณของระดั บ การบริ โ ภคโปรตี น ที่ เ กิ ด ใหม แ ละ/หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ด ท า ย รวมทั้ ง
สวนประกอบทีเ่ ปลีย่ นไป
 ประเมินคาความเปนพิษและโภชนาการจากผลของขอมูล
 ทดสอบความเปนพิษของอาหารทัง้ หมดเมือ่ จําเปน เปนการทดสอบทัง้ หมดของพืชหรือผลิตภัณฑ
ที่มาจากพืชนั้น เชน ในกรณีที่สวนประกอบในพืชทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ่งที่เคย
เปนมากอน คําแนะนําเฉพาะของหัวขอเหลานี้ไดถูกจัดทําโดยหนวยงานตางๆไดแก OECD, SFC
( the European Scientific Committee on Foodstuffs), FAO/WHO และ Codex (Kok, EJ. and
Kuiper, HA., 2003 Kok, EJ., et al., 2008)
การใชความคิดเกี่ยวกับ substantial equivalence ในการประเมินความปลอดภัยไดจากขอมูลพืชพันธุ
พอแมทจ่ี ะนําไปดัดแปรพันธุกรรม เชน แหลงที่มา ชนิด และแนวโนมที่จะเปนอันตราย สิ่งเหลานี้ชวยอํานวย
ความสะดวกของขอมูลดานลักษณะเฉพาะของโมเลกุลดีเอ็นเอที่ใสเขาไป ลักษณะแสดงออกของยีน ใน
ผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงดานองคประกอบและสัณฐานวิทยา ความเปนพิษ การเกิดภูมิแพ ความปลอดภัย
และคุณคาทางโภชนาการอาหารจีเอ็ม ผลตอจุลนิ ทรียในกระเพาะอาหารของมนุษยและสัตว ผลตอเมแทบอ
ลิซมึ พืช (Sesikeran, B. and Vasanthi, S., 2008) Kok, EJ. and Kuiper, HA., 2003)
ขณะทีพ่ ชื อาหารจะมีเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตและมีการดัดแปลงเพิม่ ขึน้ วิธีการประเมินความปลอดภัยจึง
ตองปรับปรุงตามไปดวย ขณะเดียวกัน WHO ไดใหความเห็นวาอาหารจีเอ็มในทองตลาดไมควรมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพและเนนถึงเทคโนโลยีดานอาหารจีเอ็มตองมีการประเมินความปลอดภัยอยางถูกตองและเหมาะสม
กอนที่วางจําหนาย เชน ศึกษาการวิเคราะหดานองคประกอบเทียบเทา ตรวจวัดผลที่เกิดโดยไมไดตั้งใจ
การประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพสําหรับการเกิดภูมแิ พ ความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มดานโภชนาการหรือเปน
ประโยชนตอ สุขภาพ คําแนะนําใหมสาํ หรับประเมินอาหารทีม่ าจากสัตวดดั แปลงพันธุกรรม
การพัฒนาวิธีวิเคราะหจีเอ็มโอก็เปนสิ่งสําคัญที่ใชในการเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารจีเอ็ม
โรคมากกวา 200 โรคมาจากอาหารซึง่ มีอาการตัง้ แตอาการทางทางเดินอาหารทีไ่ มรนุ แรงจนถึงเสียชีวติ หรืออาจ
มีอาการเรื้อรังของโรค ความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งคุณภาพในหวงโซอาหารเปนสิ่งตองการหลักของ
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ประชากร การใชพืชหรือสัตวจีเอ็มในการผลิตอาหารเป นสิ่งที่สังคมตองการความชัดเจน วิธีการวิเคราะห
ทดสอบที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งจําเปนเพื่อรับประกันความปลอดภัยอาหารและคุณภาพ การเฝาระวังจุลินทรีย
และสิ่งที่เปนจีเอ็มโอในอาหารเปนหัวขอที่ตองนํามาพิจารณา ปจจุบันมีการพัฒนาและตรวจสอบความใชได
ของวิธี แต อ ย า งไรก็ ต ามมั ก จะมี คํ า ถามที่ เ กิ ด ขึ ้ น ในเรื ่ อ งของการควบคุ ม สิ่ ง มีชี วิ ต ที่ เ ป น จี เ อ็ ม โอ ได แ ก
1) การแปลความหมาย/ผลของเปอรเซ็นตจีเอ็มโอที่มีอยูอยางไร 2) การลดคาใชจายในการตรวจวัดจีเอ็มโอ
3) การเลือกใชวสั ดุอา งอิงทีม่ ใี บรับรอง 4) การตรวจวัดสิง่ ทีไ่ มรู หรือสิง่ ทีไ่ มคาดคิดและสิง่ ทีไ่ มไดรบั รองทีเ่ ปน
จีเอ็มโอ 5) การตรวจวัดพืชที่เปน stacked transgenes ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงเทคนิคการตรวจดีเอ็นเอ
สําหรับการคัดกรองทีร่ วดเร็วและการวิเคราะหจเี อ็มโอทีไ่ มรวู า เปนอะไร (Rodriguez-Lazaro, D., et al., 200 )
อาหารทุกอยางรวมทั้งที่มาจากพืชจีเอ็มมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติตอสุขภาพ เนื่องจากสามารถทําให
เกิดภูมิแพ หรือเปนพิษหรือขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร ไมสามารถรับประกันไดวาอาหารทั่วไปจะไมมีความ
เสี่ ย งเลย แม ว า อาหารจากพื ช จี เ อ็ม บางชนิ ด ประกอบด ว ยสารก อ ภู มิ แ พ สารพิ ษ และสารต า นการดู ด ซึ ม
สารอาหาร แตระดับของสารเหลานี้ ก็เทียบเทากับที่พบในพืชที่ไมไดดัดแปรพันธุกรรม อาหารจีเอ็มจะถูก
ทดสอบตามกฎเกณฑที่ตั้งไว โดยเริ่มจากแหลงของยีนดัดแปร ตรวจสอบอาหารจีเอ็มเชนเดียวกับอาหารที่มา
จากพืชพันธุที่รูสารกอภูมิแพ สารพิษและสารตานโภชนาการหรือสารตานการดูดซึมสารอาหาร อาจรวมทั้ง
ทดสอบความปลอดภัยของโปรตีนดัดแปรจากอาหารจีเอ็มในระบบยอยอาหาร ในแตละขั้นตอนเปรียบเทียบ
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ พ บในอาหารจากพื ช ปรกติ ถ า อยู ใ นระดั บ เดี ย วกั น ก็ ถื อ ว า อาหารจี เ อ็ ม นั้ น ปลอดภั ย
เชนเดียวกับอาหารทั่วไป
การเกิดภูมิแพเปนการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในรางกาย ซึ่งบางครั้งอาจทําใหช็อกหมดสติได
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภูมิแพในอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอาหารจึงไดประเมินอาหาร
จีเอ็มวามีความปลอดภัยเทากับอาหารธรรมดาหรือไม เชน ในป ค.ศ. 1996 องคกรอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (FDA) ไดทบทวนความปลอดภัยของถั่วเหลืองจีเอ็มซึ่งใหน้ํามันถั่วเหลืองที่มีตอสุขภาพมากกวา
โดยประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานเชนเดียวกับถั่วเหลืองที่ไมไดดัดแปรพันธุกรรม แมวาถั่วเหลืองจีเอ็ม
จะมีสารกอภูมิแพแตไมไดแสดงความแตกตางระหวางการทําใหเกิดภูมิแพของถั่วเหลืองจีเอ็มและถั่วเหลือง
ดั้งเดิม
การเกิดพิษเปนการตอบสนองตอสารพิษในคนซึ่งแตกตางจากปฏิกิริยาการเกิดภูมิแพคือ ทุกคนจะเกิด
การตอบสนองตอสารพิษ ดังนั้นนักวิทยาศาสตรที่พัฒนาอาหารจีเอ็มจึงมุงเนนใหระดับความเปนพิษในอาหาร
ไมเกินระดับที่มีในอาหารปรกติ ถาสารพิษมีเกินระดับปรกติ อาหารจีเอ็มนั้นก็ยอมรับไมได จนถึงปจจุบัน
อาหารจีเอ็มไดพิสูจนใหเห็นวาไมมีความแตกตางจากของเดิม ในบางกรณีพบวาสารพิษที่เกิดตามธรรมชาติ
ไม ไ ด รั บ ความสนใจแต เ มื่ อมี ก ารประเมิ น ความปลอดภั ย อาหารจี เ อ็ มจึ งถู ก ตรวจพบ เช น สารโทมาที น

(tomatine) เปนสารพิษธรรมชาติทพ่ี บในมะเขือเทศทีไ่ มไดรบั ความสนใจจนกระทั่งมีการพัฒนามะเขือเทศจีเอ็ม
FDA และบริษัททั้งหลายจึงใหความสนใจที่จะวัดปริมาณโทมาทีน ซึ่งจากการตรวจสารโทมาทีนในมะเขือเทศ
ดั้งเดิมและมะเขือเทศจีเอ็มพบวาอยูใ นชวงเดียวกัน
สารตานโภชนาการ (antinutrition) เปนสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไปรบกวนการดูดซึม
สารอาหารที่สําคัญในระบบยอยอาหาร เชนเดียวกันหากอาหารจีเอ็มมีสารตานการดูดซึมอาหารตองแนใจวาไม
เกินระดับของที่มีในอาหารดั้งเดิม ถาระดับใกลเคียงกันก็จะถือวามีความปลอดภัยเชนเดียวกับของเดิม เชน ในป
ค.ศ. 1995 บริษัทไดยื่นประเมินความปลอดภัยของน้ํามันคาโนลาซึ่งไดมีการดัดแปลงองคประกอบของกรด
ไขมันในน้ํามัน บริษัทไดเปรียบเทียบองคประกอบสารตานการดูดซึมสารอาหารของผลิตภัณฑกับน้ํามัน
คาโนลาตนแบบทีไ่ มไดดดั แปร และพบวาน้ํามันคาโนลาทีด่ ดั แปรมีปริมาณสารดังกลาวไมเกินระดับที่มีในของ
ตนแบบ และเพื่อใหมั่นใจวาอาหารจีเอ็มไมไดลดคุณคาทางโภชนาการ จึงไดวัดองคประกอบทางโภชนาการ
ของอาหารจีเอ็มดวย และมักรวมถึงการวัดกรดอะมิโน น้ํามัน กรดไขมันและวิตามิน ในหลายประเทศยอมรับ
และใหมจี าํ หนายอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชหรืออาหารจีเอ็มที่ไดผานการทดสอบความปลอดภัยใตกรอบการ
ประเมินความปลอดภัยขององคกรระหวางประเทศ
3. การยอมรับของผูบริโภคที่มีตออาหารและพืชดัดแปรพันธุกรรม
ประเทศตางๆ ทีย่ อมรับเทคโนโลยีนี้ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความระมัดระวังเรื่องนโยบาย ระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได ความสามารถทีจ่ ะประเมินความเสีย่ ง การออกกฎหมายควบคุม ประโยชนที่ไดรับจาก
เทคโนโลยีนี้ ผลตอการสงสินคาออก พื้นที่บนโลกที่ปลูกพืชจีเอ็มเพิ่มขึ้น 47 เทาตั้งแตป ค.ศ. 1996 และในป
ค.ศ. 2004 มีพื้นที่ปลูก 81 ลานเฮกแตรโดยเกษตรกร 8.25 ลานใน 17 ประเทศ (Zarrilli, S., 2005) พืชจีเอ็มที่
ปลูกมากทีส่ ุดคือ ถัว่ เหลืองทนยาฆาแมลง รองลงมาคือ ขาวโพดบีที ฝายบีที ที่ตานทานแมลงและคาโนลาทน
ตอยาฆาแมลง แปดประเทศทีเ่ ปนผูน าํ การปลูกพืชจีเอ็มคือ สหรัฐอเมริกา (59%) อารเจนตินา (20%) แคนนาดา
และบราซิล ( ประเทศ ละ 6%) จีน (5%) ปารากวัย (2%) อินเดีย (1%) และแอฟริกาใต (1%) นอกจากนี้ยังมีปลูก
ในประเทศอุรุกวัย ออสเตรเลีย โรมาเนีย เม็กซิโก สเปน ฟลปิ ปนส ฮอนดูรัส โคลัมเบียและเยอรมันนี ในป
ค.ศ. 2004 พืชจีเอ็มทีป่ ลูกมาก ไดแก ถัว่ เหลือง (56%) ฝาย ( 28%) คาโนลา (19%) และขาวโพด (14%) และ
สินคาพืชจีเอ็มทัว่ โลกมีมลู คาถึง 4.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2004 เชนกัน
การนําพืชและอาหารจีเอ็มเขามาในระบบการผลิตอาหารทําใหเกิดคําถามตามมามากมายโดยเฉพาะดาน
ลบ ซึ่งมุงเนนไปยังผลที่มีตอสุขภาพ ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม สิทธิบัตร ฉลาก ทางเลือกของ
ผูบริโภคและดานจริยธรรม ซึ่งกอนหนานี้พืชมักจะไมไดรับความสนใจดานจริยธรรม จนกระทั่งมีอาหารพืช
จีเอ็มเพราะสิ่งเหลานี้มิไดเปนไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะการถายโอนยีนของสัตวไปยังพืช จึงเปนสิ่งที่หยิบ

ยกขึ้นมาในหมูพวกมังสวิรัติและศาสนา การทดลองอาหารจีเอ็มกับสัตวก็เปนสิ่งที่ยอมรับไมไดของคนจํานวน
มาก เทคนิคพันธุวิศวกรรมที่ใสยีนเขาไปในพืชหรือสัตวก็ยังไมถูกตองแนนอน ลําดับดีเอ็นเออาจใสไปผิดที่
หรือผิดลําดับหรืออาจไปรบกวนลําดับดีเอ็นเอที่สําคัญที่มีอยูในสิ่งมีชีวิตนั้นซึ่งอาจทําใหไดสิ่งที่ไมตั้งใจตามมา
ตัวอยาง เชน มะละกอจีเอ็มมีความตานทานตอโรคจุดวงแหวนที่เกิดจากไวรัส เมื่อเวลาผานไปสิ่งที่ตามมาคือ
มะละกอจีเอ็มมีความออนแอตอโรคจุดดําที่เกิดจากเชื้อรา ทั้งนี้ยีนไมไดทํางานตามลําพังแตทําในรูปเครือขาย
หนาที่ของแตละยีนขึ้นกับยีนอื่นๆ ในจีโนม (Asante, DKA., 2008) อาหารจีเอ็มมีความเสี่ยงตออาการแพ
เนือ่ งจากโปรตีนในอาหารที่เกิดจากดีเอ็นเอหรือยีนที่ยังไมเคยรับประทานมากอนหรือทดสอบความปลอดภัย
สารที่กอใหเกิดอาการแพสวนใหญคือ โปรตีน อาหารสวนใหญที่พบวามักจะทําใหเกิดอาการแพ ไดแก นม ปลา
อาหารทะเล ถัว่ เหลือง ถัว่ และขาวสาลี
สารตานปฏิชีวนะไดถูกใชเปนตัวติดกับยีนเพราะสามารถตรวจจับไดงายและรวดเร็วในระดับเซลล
เพื่อใชในการคัดเลือกยีนจึงเรียกวา “antibiotic resistance marker genes” เปนขอยกขึ้นมาพิจารณาวาพืชถาย
โอนยีนนี้จะมีสวนทําใหการรักษาความเจ็บปวยดวยยาปฏิชวี นะเสียไปหรือไม จากการศึกษาพบวา อาสาสมัครที่
กินถั่วจีเอ็มจะมีดเี อ็นเอดัดแปรในแบคทีเรียทีอ่ ยูใ นลําไสเล็กปริมาณเล็กนอย การกินอาหารจีเอ็มสามารถเปลีย่ น
ยีนในระบบยอยอาหารของคนไดและสามารถทําใหคนเสีย่ งตอโรคทีด่ อ้ื ตอยาปฏิชวี นะ
แมวาพืชจีเอ็มเปนทางเลือกหนึ่งที่ใชลดการใชยากําจัดศัตรูพืช แตก็ไมไดหมายความวาพืชจีเอ็มเหลานี้
จะปลอดภัยตอสิง่ แวดลอม จะเห็นวาในระบบนิเวศน มีพืชและสัตวชนิดใหมๆเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหมนี้
อาจเปนอันตรายตอสัตวปาและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางพืชและสัตวที่มีอยูเดิมทําใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกรบกวน อาจมีการแพรกระจายยีนของพืชจีเอ็มไปยังพืชพื้นเมืองทําใหพืชพื้นเมืองกลายพันธุ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศนในระยะยาว
การต อ ต า นการนํ า เข า อาหารจี เ อ็ ม ในบางประเทศ นอกจากรั ฐ บาลตั้งกําแพงกั้นการนําเขาแล ว
การตอตานก็มาจากสมาชิก ตัดสินใจไมนําเขาอาหารที่เชื่อวาลูกคาในตลาดไมตองการ ตลาดลูกคาที่ยอมรับ
อาหารจีเอ็ม ไดแก จีนและอินเดีย ความเสีย่ งและประโยชนของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ลูกคา
ใชตัดสินใจในการยอมรับอาหารจีเอ็ม การลองผิดลองถูกเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงกับประโยชนที่ไดรับ
แลวชั่งน้ําหนักเพื่อตัดสินใจ นอกจากนี้ทัศนะคติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ความกลัว
อาหารใหมๆ ความเชื่อใจในกฎระเบียบและราคาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมพืชอาหาร
การรายงานของขาวสารก็มีสวนทําใหเกิดความกลัวและไมไวใจในอาหารจีเอ็มและพืชจีเอ็ม เชน กลัววามีความ
เสี่ยงตอสิ่งแวดลอม การเปนมะเร็ง และกลัวอาหารสุขภาพที่มาจากพืชจีเอ็ม แตประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกที่
ยอมรับพืชจีเอ็มโดยอยูบนพื้นฐานของโอกาสความเสี่ยงที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยยึดถือ
แนวคิดวาผลิตภัณฑจเี อ็มนัน้ มีความปลอดภัยเทียบเทาผลิตภัณฑตามธรรมชาติ หรือ “ substantial equivalence”
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ที่พัฒนาโดยFAO และWHO ซึ่งปจจุบันยุโรปประเมินความปลอดภัยดวยแนวคิดนี้เชนกัน (Knight, JG.,
Holdsworth, DK., and Mather, DW., 2008)
สหภาพยุ โ รปยอมรั บ อาหารและพื ช จี เ อ็ ม อย า งระมั ด ระวั ง โดยการยอมรั บ นั้ น ขึ้ น กั บ คุ ณ ภาพ
ความปลอดภัยและความชอบของอาหารนั้น แมวาจะมีการปฏิเสธจากผูบริโภคสวนใหญในการบริโภคสัตว
จีเอ็มทีน่ าํ มาผลิตเปนอาหาร แมแตหญาหรืออาหารสัตวทเ่ี ปนจีเอ็มนํามาเลีย้ งสัตว แตทจ่ี ริงแลวในสหภาพยุโรป
ก็มีการใชอาหารสัตวจเี อ็มมาเปนเวลาหลายป ประเทศสเปนปลูกขาวโพดจีเอ็มเพื่อเลี้ยงสัตวตั้งแตป ค.ศ. 1998
ปจจุบันขาวโพดจีเอ็มปลูกในประเทศฝรั่งเศส เยอรมันนี สาธารณรัฐเชค และโปรตุเกส นอกจากนี้สหภาพ
ยุโรปนําเขาถัว่ เหลืองปละ 40 ลานตันเพือ่ เปนอาหารสัตว ซึง่ สวนใหญเปนถัว่ เหลืองจีเอ็ม จึงเห็นไดวาผูบริโภค
ในสหภาพยุโรปบริโภคอาหารจีเอ็มมาเปนเวลานานแลว และมีกฎขอบังคับใหมีการติดฉลากอาหารคนและ
สัตววาเปนอาหารจีเอ็มแตไมไดบังคับใหอาหารที่ผลิตจากสัตวที่เลี้ยงดวยอาหารจีเอ็มตองติดฉลาก (Knight,
JG., Holdsworth, DK., and Mather, DW., 2008)
สําหรับประเทศจีนและอินเดีย การยอมรับเรือ่ งอาหารดัดแปรไมใชสิ่งสําคัญของผูบริโภค แตนโยบาย
และทัศนะคติของรัฐบาลมีอิทธิพลอยางมากตอเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมพืชอาหาร ซึ่งจะเห็นวาทั้งสอง
ประเทศยอมรับพืชและอาหารจีเอ็มไดอยางรวดเร็ว
4. ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมพืชในการผลิตอาหาร
วัตถุประสงคหลักของพืชดัดแปรพันธุกรรมคือ เพิม่ ผลผลิตจึงตองการลักษณะที่ดีดานการเกษตร เชน
ทนตอสารกําจัดวัชพืช ทนตอแมลงและสภาพแวดล อ มที่ไมเหมาะสม แตตอมามีแนวโนมที่มุงไปยังการ
ปรับปรุงดานคุณภาพ เชน รสชาติ แ ละคุ ณ สมบั ต ิ ด  า นโภชนาการให ไ ด ต ามความต อ งการของผู บริ โ ภค
นอกจากนี้ยังปรับปรุงคุณภาพโภชนาการตามความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ขาวทองเปนพืช
ดัด แปลงพั น ธุ ก รรมที่ มีวิ ต ามิ น เอและธาตุ เ หล็ ก สู ง สํ า หรั บ ประเทศที่มี ภ าวะขาดวิ ต ามิ น เอและธาตุ เ หล็ ก
ทุก ป ป ระชากรประมาณสองล า นคนและเด็ ก ทารกหลายแสนตาบอดเนื่ อ งจากขาดวิ ต ามิ น เอในอาหาร
ขณะเดียวกันหนึ่งในสามของประชากรโลกเปนโรคโลหิตจางเพราะไมไดรับธาตุเหล็กเพียงพอ การดัดแปร
พันธุกรรมพืชในปจจุบันใชกับพืชทางการเกษตรและพืชอุตสาหกรรม ดังนี้
4.1 พืชทางการเกษตร (agriculture crops) เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มแตพื้นที่เพาะปลูกมีปริมาณเทา
เดิม เทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมพืชจึงเปนเครือ่ งมืออันหนึง่ ทีใ่ หความมัน่ ใจดานอาหารพอเพียง จึงไดมกี ารนํา
ยีนทีเ่ กีย่ วของกับความสามารถตานทานแมลง โรค ไวรัส ยากําจัดวัชพืช และสภาพแวดลอมทีไ่ มสมบูรณใสลง
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ในพืชที่ตองการ (transgenic plants) ปจจุบันมีการดัดแปรพันธุกรรมพืชใหเปนพืชที่ทนตอสารกําจัดศัตรูพืช
ตานทานแมลง และตานทานไวรัส เชือ้ รา และแบคทีเรีย ดังนี้
ทนตอสารกําจัดศัตรูพืช (herbicide tolerance) พืชดัดแปiพันธุกรรม 93% เปนพืชที่ทนตอสารกําจัด
ศัตรูพชื และแมลง วัชพืชเปนศัตรูที่สําคัญของพืชหากไมไดรับการควบคุม 20 60 % ของผลผลิตจะสูญเสียไป
พืชทีท่ นตอวัชพืชทําไดโดยใสยนี ทีม่ รี หัสสําหรับเอนไซมเปาหมายเพื่อทําใหไมไวตอยากําจัดวัชพืชหรือโดยใส
ยีน เขาไปในเอ็นไซมที่เปนเมแทบอไลต และทําใหพืชสามารถกําจัดฤทธิ์ของยากําจัดวัชพืช เชน ทนตอ
ไกลโฟเซต (glyphosate) และกลูโฟซิเนต (glufosinate) ซึ่งเปนยากําจัดวัชพืชที่นิยมใชกันมาก พืชที่ทนตอยา
กําจัดวัชพืช 74 % เปนพืชถายโอนยีน เชน ถั่วเหลือง ยาสูบ ขอดีของพืชที่ทนตอยากําจัดวัชพืชคือ การเพิ่ม
ผลผลิต ลดตนทุน ลดการกัดกรอน และสูญเสียความชืน้ ในดิน (Engel, KH., Frenzel, T., and Miller, A., 2002)
ตานทานตอแมลง (insect resistance) ดวยเทคโนโลยีพนั ธุวศิ วกรรมทําใหพชื สามารถผลิตสารทีเ่ ปนพิษ
ตอแมลงได เชน การใสยีนที่ไดจากแบคทีเรียบาซิลลัส ทูรินจิเอ็นซิส (Bacillus thuringiensis, Bt) ไปในพืช
ผลผลิตพืชในโลกมากกวา 15 % เสียหายจากการทําลายของแมลงซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา
วัตถุประสงคหลักคือ ปรับปรุงผลผลิต ลดการใชสารกําจัดแมลง รักษาหรือเพิ่มปริมาณประชากรแมลงที่เปน
ประโยชน พืชทีผ่ ลิต endotoxin จาก Bt 19 % เปนพืชทีถ่ า ยโอนยีน ตัวอยางพืชจีเอ็มที่ตานทานตอแมลง ไดแก
คาโนลา (canola) ขาวโพด ฝายและมันฝรัง่
ตานทานตอไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย (resistance to viruses, fungi and bacteria) การปองกันเชื้อ
ไวรัสที่ทําใหเกิดโรคโดยใชยีนโปรตีนทีห่ อ หุม ไวรัสหรือทําใหเกิดยีนจําลองของไวรัส การตานเชื้อราเปนการ
ดัด แปรพื ชให เ กิ ด ชี ว สั ง เคราะห ข องสารต า นเชื้อราโดยเอนไซม ไ คติ เ นส (chitinases) เบต า กลู ค าเนส (ßglucanases) หรือสรางโปรตีนที่ไปยับยั้งการสรางไรโบโซม (ribosome) ที่จําเพาะตอไรโบโซมของเชื้อรานั้น
สําหรับแบคทีเรียก็เชนเดียวกันจะอยูในรูปของเอนไซมทต่ี า นแบคทีเรีย นอกจากการมียุทธศาสตรเพื่อปรับปรุง
พันธุพืชที่ตานทานตอโรค แมลง และยากําจัดวัชพืชแลว ยังมีปญหาทางดานสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
เชน ความแหงแลง ภาวะความเค็มทีม่ ผี ลตอการสังเคราะหแสง และเพิม่ การเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนที่ทํา
ใหพืชเจริญไมเต็มที่ ความเปนกรด ดางของดินที่มีผลตอการดูดซึมธาตุอาหารพืช จึงมีการดัดแปรพืชดวย
เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมเพือ่ ใหไดพชื ทีท่ นตอสภาพทีม่ นี าํ้ ไมเพียงพอ การปรับปรุงพันธุพืชที่ปลดปลอยคีเลต
เพือ่ ไปละลายธาตุอาหารทําใหพชื ดูดไปใชได สําหรับสภาพพืน้ ทีม่ คี วามเค็มใชเทคนิคการเพิ่มเซลลที่เกี่ยวของ
กับการออสโมซิส หรือสรางเอนไซมทต่ี า นการเกิดออกซิเดชัน
4.2 พืชอุตสาหกรรม (industrial crops) พืชดัดแปiพันธุกรรมที่เปนอุตสาหกรรม ไดแก พืชที่ใหน้ํามัน
คือถัว่ เหลือง น้าํ มันลินสีด (linseed oil) เรพสีด (rapeseed) และคาโนลา (canola) ถั่วเหลืองจีเอ็มโอใหน้ํามันที่มี
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คุณคาตอสุขภาพเพิ่มขึ้น พืชอุตสาหกรรม 3 ชนิดที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลืองและฝาย
เกษตรกรสวนใหญเลือกใชพืชจีเอ็มโอ พืชเหลานี้เปนแหลงของสวนผสมในกระบวนการผลิตอาหาร เชน
น้าํ เชือ่ มขาวโพด (corn syrup) น้าํ มันถัว่ เหลือง และน้าํ มันจากเมล็ดฝาย และเปนสินคาสงออกหลักของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (GOA, 2002 McKeon, TA., 2003) พืชอาหารจีเอ็มที่ทําเปนการคาพืชแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ มะเขือเทศ ทีม่ ชี อ่ื การคาวา “ Flavr Savr” เปนมะเขือเทศทีส่ กุ ชา เนื่องจากการยับยั้งเอนไซม
พอลิกาแลคทูโรเนส (polygalacturonase) ซึง่ เกีย่ วของกับการออนตัวของผนังเซลล จึงทําใหชะลอการสุก ยืดอายุ
การวางจําหนายและสะดวกตอการขนสง นอกจากนี้ยังมีการดัดแปรเอนไซมที่มีสวนเกี่ยวของกับชีวสังเคราะห
กลิ่นและรสชาติ เชน การผลิตน้ํามันหอมระเหยในมินต หรือดัดแปรเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสรางและ
ทําลายกรดไขมันที่ไมอิ่มตัว การใชพันธุวิศวกรรมดัดแปรพืชเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณคาทางอาหารหลักหรือ
สารอาหารหลัก (macronutrients) และคุณคาทางอาหารรองหรือสารอาหารรอง (micronutrients) (Engel, KH.,
Frenzel, T., and Miller, A., 2002)
สารอาหารหลักนั้นใชเทคนิคพันธุวิศวกรรมในกระบวนการลิพิดเมแทบอลิซึม (lipid metabolism) ของ
พืชน้ํามันเพื่อใหไดน้ํามันและไขมันสําหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการผลิต
น้ํามันหรือไขมันที่ใ ชเปนอาหาร มี ก ารดั ด แปรความยาวและจํ า นวนไมอิ่ ม ตั ว ของกรดไขมั น เพื่อทําเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพขายเปนการคา เชน น้ํามันคาโนลา และน้ํามันจากเมล็ดทานตะวัน นอกจากนี้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพของโปรตีนของพืชทีเ่ ปนอาหารคนและสัตว สวนสารอาหารรอง โดยตัวอยางพืชจีเอ็มโอทีร่ จู กั
กันดีคือ ขาวทอง “Golden Rice” เปน พันธุขาวที่มี ß carotene และธาตุเหล็กสูง ซึ่งชวยแกปญหาการขาด
วิตามินเอ และธาตุเหล็กของประชากรโลก
5. ผลของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืช
5.1 ผลทางดานโภชนาการของมนุษย (effect on human nutrients) เทคโนโลยีชีวภาพดานการดัดแปร
พันธุกรรมพืชมีแนวโนมที่จะใชปรับปรุงคุณภาพอาหารดานโภชนาการสําหรับผูบริโภคในประเทศที่กําลัง
พัฒนา ในประเทศที่ร่ํารวยในทวีปยุโรป อเมริกาและอื่นๆ ผูบริโภคใชจายเพียง 10 % ของรายไดสําหรับ
อาหาร ผูบริโภคสวนใหญของประเทศที่พัฒนาแลวจะไมมีภาวะขาดสารอาหารแตอาจมีการบริโภคมากเกินจน
ทําใหเกิดปญหาในบางคน ซึ่งตางจากประเทศที่ยากจนที่ภาวะขาดอาหารและสุขภาพเจ็บปวยพบเห็นไดบอย
ผูบริโภคในประเทศยากจนใชจาย 70 % ของรายไดในอาหารและอาหารสวนใหญก็เปนอาหารประจําประเทศ
ที่ขาดวิตามิน แรธาตุ และสวนประกอบที่สําคัญชวยรักษาสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่เกิดจาก
อาหาร นอกจากนี้ ก ารมี ร ายได ต่ํ า ทํ า ให ค นขาดโอกาสที่ จ ะดู แ ลสุ ข ภาพได อ ย า งพอเพี ย ง การใช
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศที่กําลังพัฒนาเปนเครื่องมือหนึ่งในการปรับปรุงผลผลิตของพืชโดยใชวิธีการใส
ยีนที่ตองการเขาไปในพืช เชน พืชทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอดินเค็ม พืชบีทีที่ทนตอแมลงทําให
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การใชยากําจัดแมลงลดลง สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น การใชการถายโอนยีนในพืชเพื่อปรับปรุงสารอาหารรองและ
/หรือ สาระสําคัญอืน่ ๆ ในอาหารบริโภคทั่วไปในประเทศ
นอกจากสารอาหารหลักและสารอาหารรองแลว ยังมีสารอาหารอื่นที่มีความจําเปนตอสุขภาพและชีวิต
ที่ดี ในประเทศที่ยากจนการไดรับสารอาหารรองไมเพียงพอมากกวาครึ่ งของประชากร ซึ่งสภาวการณนี้
เนือ่ งมาจากอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพดานโภชนาการต่ํา ประชากรตองการอาหารที่ไมใชอาหารประจํา เชน ผลิตภัณฑ
จากสัตวและปลา ผลไม ถัว่ และผัก ซึ่งอาหารเหลานี้เปนแหลงของวิตามิน เกลือแรและสารอาหารรองเปน
จํานวนมาก สวนใหญมีขายในตลาดทองถิ่น แตอาหารเหลานี้มักมีราคาแพงสําหรับคนจนที่จะตองบริโภค
เปนจํานวนมาก เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไมมีคุณภาพสิ่งที่ตามมาคือ เกิดภาวะขาดสารอาหาร ดวยเหตุนี้
เทคโนโลยีชวี ภาพจึงเปนเครือ่ งมือสําคัญทีส่ ามารถปรับปรุงดานโภชนาการและสุขภาพของผูบ ริโภคในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาโดยเพิ่มวิตามิน แรธาตุ และสารอาหารในอาหารบริโภคประจําหรืออาหารอืน่
การเพิม่ ธาตุเหล็กในขาวเพือ่ ปองกันโรคโลหิตจางทีเ่ กิดจากการขาดธาตุเหล็ก โดยถายโอนยีนเฟอริทิน
(ferritin) จากถั่วเหลืองใสในขาว ทําใหเมล็ดขาวมีธาตุเหล็กเพิม่ เปน 2 3 เทาของขาวปรกติ การเพิม่ ระดับของ
สารชวยดูดซึมและใชประโยชนของสารอาหารโดยการเพิม่ ระดับของไลซีน (lysine) ซึง่ เปนกรดอะมิโนทีจ่ าํ เปน
และมีจํากัดในขาว ไลซีนจะชวยการดูดซึมสารอาหารรองสามารถปรับปรุงไดดวยวิธีแปรพันธุ (transgenic
method) เชน การใชยีนจากแบคทีเรียสองชนิดผลิตพืชจีเอ็มทีม่ ไี ลซีนในเมล็ดสูงเปน 5 เทาของเดิม ไดแก เมล็ด
คาโนลา และถัว่ เหลือง การเพิม่ เบตาแคโรทีนทีเ่ ปนสารเริม่ ตนของวิตามินเอในเมล็ดขาว (ขาวทอง) เพื่อแกไข
ปญหาการขาดวิตามินเอในประเทศที่กําลังพัฒนา (Bouis, HE., Chassy, BM., and Ochanda, O., 2003)
นอกจากนี้ยังมีการดัดแปรพันธุกรรมเพือ่ เพิม่ คุณคาทางโภชนาการพืชอาหารอื่นๆ เชน เพิ่มคุณภาพของน้ํามัน
และโปรตีนในถัว่ เหลือง วิตามินในผลไม ดังแสดงในตารางที่ 1
5.2 ผลทางดานสุขภาพของมนุษย (effect on human health) พืชอาหารดัดแปรพันธุกรรมมีอตั ราเพิม่ ขึน้
อยางมาก ตัง้ แตป ค.ศ. 1995 จนถึงปจจุบัน ในป ค.ศ. 2000 16 % ของพื้นที่เพาะปลูกของโลกมีการปลูกถั่ว
เหลือง คาโนลา ฝายและขาวโพดแปลงพันธุ โดยสวนใหญของพืชเหลานี้มีลักษณะที่ทนตอสารกําจัดวัชพืช
ตานทานแมลง ทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ทําใหลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพ
ตัวอยางเชน เกษตรกรในประเทศออสเตรเลียที่ปลูกฝายสามารถลดการฉีดพนยากําจัดศัตรูพืชลดลงประมาณ
ครึ่งหนึ่งของที่ใชกับพืชดั้งเดิม เชนเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาเกษตรกรปลูกฝายไดผลผลิตเพิ่มขึ้นและ
ลดการใชยาฆาแมลง ซึ่งการลดสารพวกออกาโนฟอสเฟตจะเปนการลดผลกระทบของสารเคมีเหลานี้กับ
สิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมายและสิ่งที่ตามมาคือ มีผลบวกตอสุขภาพของเกษตรกร (Barton and Dracup, 2000)
โภชนาการดานสุขภาพของประชากร ไดแก การปรับปรุงคุณภาพของอาหาร การปองกันและควบคุมโรคที่
เกี่ยวของกับโภชนาการโดยเฉพาะผูยากไร เชน ขาวทองเปนขาวที่ใชสําหรับประชากรโลกที่ขาดวิตามินเอที่
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เปนสาเหตุของการมองไมเห็นทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น พืชจีเอ็มทีใ่ ชเปนแหลงของอาหารแลวยังมีการจัดการดาน
พืชเพือ่ ใหผลิตวัคซีนและยา วัคซีนจากผลไมและผัก เชน ไวรัส (tobacco mosaic virus) ไดถูกใสเขาไปในผัก
โขม ( Spinacia oleracea) ดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม เพื่อใหพืชผลิตชิ้นสวนของสารกอภูมิตานทานที่ตองการ
สําหรับพัฒนาเปน anthrax vaccine (Darnton-Hill, I., Margettes, B., and Deckelbaum, R., 2004)
ตารางที่ 1. พืชอาหารดัดแปรพันธุกรรมทีไ่ ดรบั การประเมินโดย FDA
ตานทานแมลง ตานทานไวรัส
ขาวโพด
มะเขือเทศ
มันฝรัง่
ฝาย

สควอช
มะละกอ
มันฝรัง่

ทนตอสารกําจัด
วัชพืช
ขาวโพด ขาว
คาโนลา
(canola)
ซูกา บีท (sugar
beet)
แฟกซ(Flax)
ฝาย
แรดิช (radish)
ถัว่ เหลือง

น้าํ มันพืชที่
ดัดแปลง
ถัว่ เหลือง
คาโนลา

หยุดการเจริญ
พันธุ
ขาวโพด
คาโนลา
แรดิช

ยืดเวลาการสุก/
ทําใหนิ่ม
แคนตาลูป
มะเขือเทศ

ทีม่ า GOA (2002)
5.3 ผลทางดานคุณภาพของอาหาร (effect on food quality) พืชอาหารจีเอ็มนอกจากมีลักษณะดาน
การเกษตรคือ ทนตอโรค แมลง ยากําจัดวัชพืชและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมแลว ลักษณะดานคุณภาพ เชน
รสชาติและคุณคาทางอาหารเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมไดทําใหมีอาหารมีคุณภาพดีขึ้น
และชวยลดการขาดสารอาหารรองของประชากรในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา สารอาหารเปนสิง่ ทีส่ ามารถปรับปรุง
ใหดีขึ้นไดโดยเฉพาะเพื่อประชากรยากจนที่ขาดสารอาหาร การเพิ่มสารอาหารรองในอาหารประจําทองถิ่น
(staple foods) อาจทําได 4 วิธคี อื (1) เพิม่ แรธาตุและวิตามินในอาหารประจําทองถิน่ ดวยการผสมพันธุพ ชื แบบ
ดัง้ เดิม (2) เพิม่ แรธาตุและวิตามินดวยการใสยีนที่มีรหัสสําหรับโปรตีนที่มีพันธะกับธาตุรอง (3) ลดระดับของ
สารยับยัง้ หรือสารตานการดูดซึมสารอาหาร (4) เพิม่ สารประกอบทีจ่ ะไปเพิม่ สภาพพรอมใชทางชีวภาพของสาร
(Darnton-Hill, I., Margettes, B., and Deckelbaum, R., 2004)
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5.4 ผลทางดานสิ่งแวดลอม (effect on environment) แมวาพืชอาหารจีเอ็มจะใหคุณประโยชนในดาน
การเกษตร เกษตรกรและผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาแตเทคโนโลยีนี้ก็ไมไดปราศจาก
ความเสี่ยงและความไมแนนอน ยังคงมีความกลัววาจะมีผลตอ คน สัตว วงจรชีวิตพืช ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดลอม แมวายังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แนชัดแตก็ยังมีความคิดวาอาจมีไดในอนาคต
สิง่ ทีค่ าํ นึงมากเรือ่ งสิง่ แวดลอมคือ การเคลือ่ นยายยีนจากพืชจีเอ็มไปยังพืชที่ไมใชจีเอ็มของพืชชนิดเดียวกันหรือ
อาจขามชนิด บางก็อางวาการที่พืชจีเอ็มทนตอยากําจัดวัชพืช ทําใหเกิดวัชพืชที่ดื้อยาขึ้นเรียกวา “super weed”
หรือการทําใหแมลงปรับตัวใหทนทานตอยากําจัดแมลง (GAO, 2002 Thomson, J., 2003)
6. กฎระเบียบของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชในประเทศตางๆ
6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา พืชอาหารจีเอ็มไดนาํ ออกจําหนายเปนการคาครัง้ แรกป ค.ศ. 1994 และ 2004
สหรัฐอเมริกามีพน้ื ทีป่ ลูก 47.6 ลานเฮกแตร (ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝายและคาโนลา) จึงถือไดวาเปนประเทศ
ผูนําดานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรของโลก รัฐบาลมีกฎหมายที่ใหความมั่นใจตอความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑจีเอ็ม โดย FDA รับผิดชอบความปลอดภัยดานอาหารและอาหารสัตว Plant Health Inspection
Service (APHIS) รับผิดชอบดานการประเมินความปลอดภัยตอสิง่ แวดลอมของพืชจีเอ็มและThe Environmental
Protection Agency (EPA) รับผิดชอบตอการพัฒนาและปลอยพืชจีเอ็มที่มีคุณสมบัติในการควบคุมแมลง
กฎหมายที่ใชในการควบคุมผลิตภัณฑที่มาจากเทคโนโลยีใหม ไดแก พระราชบัญญัติตางๆ เชน The Plant
Protection Act (PPA), the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA), the Federal Insecticide, Fungicide,
and Rodenticide Act (FIFRA) และ the Toxic Substance Control Act (TSCA) ในป ค.ศ. 1992 FDA ไดออก
นโยบายเกี่ยวกับอาหารทีม่ าจากพืชพันธุใหม ผูพัฒนาจะตองรับผิดชอบที่จะใหความมั่นใจตอผูบริโภควาอาหาร
นั้นปลอดภัยและสอดคลองกับขอกําหนด ในป ค.ศ. 2001 FDA ไดเสนอกฎและรางเอกสารขอแนะนําสําหรับ
อาหารจีเอ็ม (Zarrilli, S., 2005)
การใชเทคโนโลยีชีวภาพดัดแปรพันธุกรรมพืช ไดมีการคํานึงถึงแนวโนมของความเสีย่ งตอสิง่ แวดลอม
และมนุษย ดังนัน้ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีพนั ธุวศิ วกรรมกําลังพัฒนา นักวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูว าง
กฎระเบียบและผูวางนโยบายเห็นพองตองกันวา พืชจีเอ็มควรไดรับการประเมินอยางระมัดระวังกอนที่จะ
นําไปใชกันอยางกวางขวาง สหรัฐอเมริกาไดตีพิมพ Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology
วางแนวทาง กฎระเบียบ ขอกฎหมายและนิยามของสิง่ มีชวี ติ ทีด่ ดั แปลงพันธุกรรม โดยมี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ
คือ USDA, EPA และ FDA เพื่อประเมินความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยอันเนื่องมาจาก
พืชจีเอ็ม บริษัทตองยื่นอาหารจีเอ็มใหมใหกับ FDA เพื่อทําการประเมินโดยทดสอบความปลอดภัยตาม
กฎระเบียบทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ซึง่ ตองมีการวิเคราะหแหลงทีม่ า โดยเฉพาะอยางยิง่ มีประวัตทิ จ่ี ะทําใหเกิดภูมแิ พ เปนพิษ
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หรือตานการดูดซึมสารอาหารหรือไม (GAO, 2002) โดย FDA ไดประเมินอาหารจากพืชดัดแปรสําหรับมนุษย
ทีส่ ามารถบริโภคได ดังแสดงในตารางที่ 2
6.2 ประเทศออสเตรเลีย พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ไดรับการรับรองจากมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ) ยอมใหขายไดในประเทศออสเตรเลีย ไดแก
ถัว่ เหลือง คาโนลา (canola) ขาวโพด มันฝรัง่ ซูการบที (sugarbeet) และฝาย อาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรม
ไดแก ขนมปง ของขบเคี้ยว น้ํามัน ขนมหวาน เครื่องดื่ม และ sausage skin ตั้งแตเดือนธันวาคม ป ค.ศ 2001
อาหารเหลานีต้ อ งมีฉลากระบุแตไมครอบคลุมถึงอาหารที่มาจากสัตวเลี้ยงดวยพืชดัดแปรพันธุกรรม เชน เนื้อ
นม ไข และน้าํ ผึง้ (Carman, J., 2004)
ตารางที่ 2. การดัดแปรพันธุกรรมเพือ่ เพิม่ คุณคาทางโภชนาการของพืชอาหาร
สารโภชนาการ
ไขมันและน้าํ มัน

พืชเปาหมาย
ถัว่ เหลือง
คาโนลา
ทานตะวัน

ผลผลิตยีนเปาหมาย
Omega-3-fatty acid
Stearidonic acid (SDA)
Docosahexaenoic

โปรตีน

ขาว
ถัว่ เหลือง
มันเทศ

Beta-phaseolin
Methionine enriched glycinin
Essential amino acid rich protein

คารโบไฮเดรต

มันฝรัง่
มันสําปะหลัง
กลวย

Amylose and amylopectin (structure/ratio)
Amylose and amylopectin (structure/ratio)
Amylose and amylopectin (structure/ratio)

แคโรตินอยด และวิตามิน อี

ผลไมและผัก
ถัว่ เหลือง

Beta-carotene
Alpha-tocopherol

ทีม่ า Bouis, HE., Chassy, BM., and Ochanda, O. (2003)

15

6.3 สหภาพยุโรป อาหารชนิดใหม (ของคนและสัตว) และสวนประกอบอาหารชนิดใหมที่เปนจีเอ็ม
ตองขึน้ ทะเบียนอาหารตาม EU Regulation 1829/2003 ซึ่งตองมีการประเมินกอนที่จะวางจําหนาย Regulation
1830/2003 จะวาดวยการตรวจสอบยอนกลับและการติดฉลากของสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปรพันธุกรรม (Thomson, J.,
2003 Zarrilli, S., 2005)
6.4 ประเทศกรีซ มีหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบจีเอ็มโอในอาหารคือ Hellenic Food Safety
Authority ผูที่นําเขาและดําเนินการดานจีเอ็มโอโดยไมไดรับอนุญาตและการไมติดฉลากผลิตภัณฑจะตองถูก
ลงโทษ หากบริษัทใดใหใบรับรองไมถูกตองก็ตองถูกลงโทษเชนกัน (Varzakas, th., Chryssochoidis, g., and
Argyropoulos, D., 200 ) แตละประเทศจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบและมีกฎระเบียบบังคับสําหรับพืชและสัตว
ที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑจีเอ็มวาจะอนุญาตใหมีการนําเขา วางจําหนายหรือไม (Zarrilli, S.,
2005)
7. บทสรุป
จากการคาดการณวาประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเทาเดิม การผลิตอาหารจึงตอง
เพิ่มขึ้นสองเทาเปนอยางนอยเพื่อความมั่นคงดานอาหารสําหรับประชากรโลก เทคโนโลยีดานพันธุวิศวกรรม
พืชจึงเปนทางหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่ งในประเทศที่กําลังพัฒนาจึงไดเรง
พัฒนาการผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม เนื่องจากพืชจีเอ็มใหผลผลิตสูง ทนตอโรค แมลง ไวรัส ยา
กําจัดวัชพืช และทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งใหลักษณะคุณภาพตามตองการ เชน รสชาติ
คุณคาทางโภชนาการ อยางไรก็ตาม อาหารที่มาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นมีทั้งผูสนับสนุนและผูที่ตอตาน
ในขณะที่พืชอาหารจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและมีวิธีการดัดแปรเพิ่มขึ้น การทดสอบและการประเมินความ
ปลอดภัยจึงตองมี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามไปด ว ย อาหารจี เ อ็ ม ในท อ งตลาดไม ค วรมี ค วามเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบและประเมินความปลอดภัยอยางถูกตองและเหมาะสมกอนที่จะวาง
จําหนาย ในบางประเทศกําหนดใหมกี ารติดฉลากอาหารทีม่ าจากพืชและสัตวจเี อ็ม แตละประเทศจะมีหนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบและมีกฎระเบียบบังคับสําหรับพืชและสัตวที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑจีเอ็มวาจะ
อนุญาตใหมีการนําเขา และวางจําหนายหรือไม
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