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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เร่ือง “อาหารดัดแปรพันธุกรรม (GM Foods)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขาย
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวล
สารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ให
ความรูเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม การยอมรับของผูบริโภคท่ี
มีตออาหารและพืชดัดแปรพันธุกรรม ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมพืชในการผลิต
อาหาร ผลของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืช และกฎระเบียบของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชในประเทศตางๆ 
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อาหารดัดแปรพันธุกรรม
(GM Foods)

บทคัดยอ

ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุวิศวกรรมทําใหมีการพัฒนาสายพันธุพืชและสัตวในระยะเวลา
อันรวดเร็วไดดวยการถายโอนยายยีน(gene)จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เพื่อใหไดลักษณะและ
คุณสมบัติตามตองการ พืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มเปนพืชที่ดัดแปรและตัดตอสารพันธุกรรมเพื่อ
ปรับปรุงลักษณะดานการเกษตรและคุณภาพใหไดตามตองการ  เชน  ทนตอยากําจัดวัชพืช  ตานทานยากําจัด
แมลงและสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังการเพ่ิมสารอาหาร เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นและพื้นที่ทํา
การเกษตรมีจํากัด เทคโนโลยีดัดแปรและตัดตอสารพันธุกรรมพืชจึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะใหความม่ันใจดานอาหาร
พอเพียงสําหรับประชากรโลก  ปรับปรุงคุณภาพอาหาร  ปองกันและควบคุมโภชนาการที่เกี่ยวของกับโรค    
อาหารท่ีมาจากการตัดตอสารพันธุกรรมพืชมีทั้งผูสนับสนุนและผูคัดคาน   ความปลอดภัยของผลิตภัณฑหรือ
อาหารที่มาจากการตัดตอสารพันธุกรรมพืชจึงเปนสิ่งสําคัญ  ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบและประเมินความ
ปลอดภัยอาหารที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม  หลายประเทศยอมรับและใหมีการจําหนายอาหารที่มาจาก
การตัดตอสารพันธุกรรมพืชไดโดยตองผานการทดสอบความปลอดภัยภายใตกรอบการประเมินความปลอดภัย
ขององคกรระหวางประเทศ ไดแก  FAO, WHO, CODEX และ OECD ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห
ความเส่ียง  ประโยชนที่ไดรับ  และมีความปลอดภัยเทียบเทาอาหารท่ีมาจากพืชธรรมชาติ 

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)  ดีเอ็นเอเปนหนวยถายทอดพันธุกรรมท่ีมีรหัสเฉพาะของโปรตีน เอนไซมและสารชีวเคมีอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ี
ตางๆ ในสิ่งมีชีวิต  สมัยกอนการปรับปรุงพันธุพืชใชวิธีคัดสรรตามธรรมชาติโดยนักปรับปรุงพันธุจะคัดเลือก
พืชที่มีลักษณะที่ตองการ เชน ใหผลผลิตสูงนํามาผสมเกสรกับพืชที่มีลักษณะที่เดนที่ตองการ เชน ทนตอโรค 
พืชลูกผสมท่ีไดจะถูกคัดเลือกอีกหลายช่ัวรุน (generations) เพื่อใหไดลักษณะสองอยางตามที่ตองการ ซึ่งตองใช
เวลา    ตรงกันขามกับปจจุบันที่ใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาสายพันธุใหไดในเวลาอันรวดเร็ว  
โดยการเลือกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่ตองการ นํามาตอเชื่อมกับสวนอื่นของดีเอ็นเอแลวนํากลับ
เขาไปใสในพืช  หรือโดยการยิงอนุภาคของทองหรือทังสเตนที่เคลือบดวยดีเอ็นเอที่ตองการเขาไปในพืช  เซลล
จะซอมแซมตัวเอง  เกิดดีเอ็นเอใหมในจีโนม (genome) พืช ซ่ึงการยิงดีเอ็นเอเขาไปน้ีไมไดเปนไปตามธรรมชาติ
ดังนั้นบางครั้งอาจมีผลตอลักษณะแสดงออกของยีน หรืออาจมีการผลิตสารพิษหรือสารที่ทําใหเกิดภูมิแพ หรือ
ใหลักษณะที่ไมพึงประสงคได  นอกจากนี้ดีเอ็นเอที่ใสเขาไปอาจมาจากพืชที่ไมไดเปนอาหาร แบคทีเรีย สัตว 
หรือไวรัส   เพื่อใหไดพืชที่มีความตานทานตอศัตรูพืช  โรค   ยากําจัดวัชพืช  รวมทั้งลักษณะดานคุณภาพ เชน 
รส  กลิ่น  สีและคุณคาทางอาหาร ตัวอยาง เชน ฝายบีที ที่มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายเชนเดียวกับ
ขาวโพดบีทีตานทานตอหนอนเจาะฝก  ขาวทองท่ีเพ่ิมสารเบตาแคโรทีน
 

จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism หรือ GMOs) หมายถึง พืชหรือสัตวที่มีการดัดแปรยีนหรือ
สารพันธุกรรม   ปจจุบันเทคโนโลยีการดัดแปรยีนหรือสารพันธุกรรมมีความกาวหนาและมีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวิตของเราอยางมาก   พืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มหลายชนิดมีวางจําหนายตามทองตลาดในประเทศที่
พัฒนา  เชน  ขาวโพด ถ่ัวเหลือง มันฝรั่ง มะเขือเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑจากพืชจีเอ็ม เชน มันฝรั่งทอดกรอบ แปง
ขนมปง เปนตน ซึ่งความปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมหรืออาหารจีเอ็มเปนหัวขอหลักใน
เร่ืองพันธุวิศวกรรม   ดังน้ันจึงตองมีการทดสอบและประเมินความปลอดภัยกอนวางจําหนายในทองตลาด

อาหารท่ีมาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมจึงมีท้ังผูสนับสนุนและผูท่ีตอตาน โดยผูสนับสนุนไดโตแยงวาพืช
ดัดแปรพันธุกรรมไมไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางเดนชัด แตยังคงแสดงลักษณะอื่นๆ เหมือนที่เคยเปน  ดังนั้น
พืชดัดแปรพันธุกรรมยังคงลักษณะทุกอยางเทียบเทา (substantially equivalent)  พืชตนพอแมและไมมีความ
จําเปนตองทดสอบความปลอดภัย  ผูโตแยงกลาววาสิ่งเหลานี้เปนสมมุติฐานที่ไมมีการทดสอบ  ดวยเทคโนโลย ี
ใหมน้ี อาจมีผลท่ีไมรูหรือไมไดต้ังใจเกิดข้ึนตามมา จึงตองใหความระมัดระวัง ตองมีการทดสอบความปลอดภัย
ของอาหารท่ีมาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมกอนที่จะไปใหคนเปนลานๆ คนบริโภค (Carman, J., 2004)  และหาก
การคนความีการจดลิขสิทธิ์ ก็จะมีความเสี่ยงวามันแพงเกินไปสําหรับเกษตรกรที่ยากจนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ดานเอกชนที่ลงทุนมักมองถึงการลงทุนในตลาดสําหรับคนร่ํารวยและใหความสนใจตอ
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ประเทศยากจนนอย ทําใหการผลิตอยูในมือของบริษัทใหญๆ ซึ่งอาจมีผลรบกวนตอปญหาความมั่นคงของ
อาหารโลก

พืชท่ีมีการถายโอนยีนเริ่มจากนักวิจัย 4 กลุมท่ีทําการวิจัยเปนอิสระตอกัน ต้ังแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา
ไดแก นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซ็นตหลุยส รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกาL  Rijksuniversiteit 
ที่เมือง Ghent ประเทศเบลเยี่ยม  มหาวิทยาลัยวิสคอนซินและบริษัทมอนซานโต  เมืองเซนตหลุยส รัฐมิสซูรี  
การคนพบนี้ไดตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร และในป ค.ศ. 1994 อาหารดัดแปลงพันธุกรรมไดเขาสูการตลาด
ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ  มะเขือเทศท่ีใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวกรรมและสามารถเก็บรักษาใหสุกชาลง
ภายใตชื่อ The Flavr Savr

เปนที่คาดกันวาในป ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาดังนั้นการผลิตอาหารก็จะตอง
เพ่ิมข้ึนเปน 2M3 เทาเพื่อใหเพียงพอตอประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา ในขณะที่
พื้นที่เพาะปลูกยังคงมีเทาเดิมจึงตองหาวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน การใชปุยชีวภาพ  ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืช  ดินและนํ้า  ตลอดจนการปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีดั้งเดิมหรือวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การใช
เทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงพืชท่ีมีการถายโอนยีนหรือพืชจําแลงพันธุเปนแนวทางที่คาดหวังวาจะให
ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่อมีการผสมผสานกับวิธีดั้งเดิมอยางเหมาะสม  ไดมีการแสดงใหเห็นวาพืชที่มีการ
ถายโอนยีนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต  ในป ค.ศ. 1996 และ 1997 พืชที่มีการดัด
แปรใหตานทานตอไวรัส  แมลง และยากําจัดวัชพืช   ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 5M10 %  ประหยัดยากําจัดวัชพืชถึง 
40 % (Herrera-Estrella, LR., 2000)  ประเทศที่กําลังพัฒนาในเขตรอนและใกลเขตรอนของโลก พืชไดรับความ
เสียหายจากศัตรูพืช โรคและดินที่ไมสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากภูมิอากาศในแถบนี้เปนที่ชอบของพาหะของแมลง
และโรค รวมทั้งขาดปจจัยการผลิตที่ดี  ไดแก เมล็ดพันธุ  ยาฆาแมลง และปุย จึงทําใหไดผลผลิตตํ่า  ผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยวก็มีความเสียหายสูงเนื่องจากอากาศเขตรอนเหมาะสมสําหรับเชื้อราและแมลง  การเก็บรักษาที่ไม
เหมาะสม ปญหาเหลาน้ีสามารถทําใหลดนอยลงไดโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอดีของการใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
พืชก็คือ  สามารถใชวิธีการปรับปรุงพืชหนึ่งไปประยุกตใชกับพืชอื่นได  พันธุวิศวกรรมดานตานทานไวรัส 
ตานทานแมลงและยืดอายุการสุก เปนตัวอยางที่ดีของการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนําไปใชกับพืชได
หลากหลาย  ขอดีท่ีสองคือ 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 ทําไมถึงตองมีการทดสอบความเส่ียงของพืชลูกผสมจีเอ็มที่เกิดจากสายพันธุพอแม
ท่ีไดทดสอบความปลอดภัยแลวและก็ยังไมแนชัดวาพืชลูกผสมระหวางพืชจีเอ็มสองสายพันธุพืชจะใหพืชจีเอ็ม
ใหมขึ้นมาซึ่งถาหากเปนเชนนั้นก็ควรจะมีการประเมินความเส่ียง อยางไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรป               
( 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  ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงตองมีการ
ประเมินความปลอดภัยของอาหารหรือผลิตภัณฑที่ทําจากพืชดัดแปรพันธุกรรม  

2. การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑอาหารจีเอ็มมีความกาวหนาเพิ่มขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเจนตั้งแตไดถูกนําเขามาสูหวงโซอาหาร จึงทําใหเกิดระบบประเมินความปลอดภัยของอาหารจีเอ็ม ซึ่ง
เกี่ยวของกับนโยบาย ขอกฎหมายและแนวทางที่จะตองมีใหสอดคลองกับการพัฒนาความกาวหนาของ
เทคโนโลยีรวมท้ังการประเมินความเส่ียงและประโยชนท่ีไดรับ   การยอมรับและตลาดของอาหารจีเอ็มจึงข้ึนกับ
การทดสอบวาปลอดภัยกอนจําหนาย เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเดิมที่ไมใชจีเอ็ม  นอกจากพันธุพืชใหมๆ ที่ถูก
พัฒนาข้ึนมาแลวยังมีสัตวท่ีถูกดัดแปรยีน เชน ปลา  ซึ่งจะถูกนําเขาไปสูหวงโซอาหารในไมชานี้ (Sesikeran, B. 
and Vasanthi, S., 2008) จากการพัฒนาเหลาน้ียุทธศาสตรและรูปแบบของการประเมินความปลอดภัยของอาหาร
จีเอ็มจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได โดยองคกรระหวางประเทศ เชน FAO, WHO, OECD และ  CODEX ไดวาง
แนวทางสําหรับประเมินความปลอดภัยอาหารจีเอ็มโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหความเสี่ยง  องคการ
คาโลก (WTO)   ก็อางถึงขอแนะนําเหลานี้หากสินคานั้นเกี่ยวของกับความปลอดภัย  สมมุติฐานที่ใชในการ
ประเมินคืออาหารดั้งเดิมที่มีประวัติวาปลอดภัยในการบริโภคถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับประเมินอาหาร/
พืชจีเอ็มโดยใชแนวคิดท่ีวาทุกอยางเทียบเทา (substantial equivalence + SE) 
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การประเมินความปลอดภัยอาหารที่มาจากพืชจีเอ็มโดย OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) หัวขอการประเมินประกอบดวย

 ลักษณะเฉพาะโมเลกุลของช้ินสวนจีนท่ีใสในพืชและผลการเกิดโปรตีนใหมหรือเมแทบอไลต 
  การวิเคราะหสวนประกอบของพืชท่ีเปนกุญแจสําคัญดานสารอาหารและสารตานโภชนาการ
 แนวโนมของการถายโอนยีนจากอาหารจีเอ็มไปยังจุลชีพในทางเดินอาหารของคนและสัตว
 แนวโนมการทําใหเกิดภูมิแพของอาหารจีเอ็ม
 คาดปริมาณของระดับการบริโภคโปรตีนท่ีเกิดใหมและ/หรือผลิตภัณฑสุดทาย รวมท้ัง

สวนประกอบท่ีเปล่ียนไป
 ประเมินคาความเปนพิษและโภชนาการจากผลของขอมูล 
 ทดสอบความเปนพิษของอาหารท้ังหมดเม่ือจําเปน  เปนการทดสอบท้ังหมดของพืชหรือผลิตภัณฑ

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
พอแมท่ีจะนําไปดัดแปรพันธุกรรม เชน แหลงที่มา  ชนิด และแนวโนมที่จะเปนอันตราย สิ่งเหลานี้ชวยอํานวย
ความสะดวกของขอมูลดานลักษณะเฉพาะของโมเลกุลดีเอ็นเอที่ใสเขาไป  ลักษณะแสดงออกของยีนใน
ผลิตภัณฑ  การเปลี่ยนแปลงดานองคประกอบและสัณฐานวิทยา  ความเปนพิษ การเกิดภูมิแพ  ความปลอดภัย
และคุณคาทางโภชนาการอาหารจีเอ็ม     ผลตอจุลินทรียในกระเพาะอาหารของมนุษยและสัตว   ผลตอเมแทบอ
ลิซึมพืช (Sesikeran, B. and Vasanthi, S., 2008) , Kok, EJ. and Kuiper, HA., 2003)

ขณะท่ีพืชอาหารจะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตและมีการดัดแปลงเพ่ิมข้ึน  วิธีการประเมินความปลอดภัยจึง
ตองปรับปรุงตามไปดวย  ขณะเดียวกัน  WHO ไดใหความเห็นวาอาหารจีเอ็มในทองตลาดไมควรมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพและเนนถึงเทคโนโลยีดานอาหารจีเอ็มตองมีการประเมินความปลอดภัยอยางถูกตองและเหมาะสม
กอนที่วางจําหนาย   เชน   ศึกษาการวิเคราะหดานองคประกอบเทียบเทา   ตรวจวัดผลที่เกิดโดยไมไดตั้งใจ    
การประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพสําหรับการเกิดภูมิแพ  ความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มดานโภชนาการหรือเปน
ประโยชนตอสุขภาพ  คําแนะนําใหมสําหรับประเมินอาหารท่ีมาจากสัตวดัดแปลงพันธุกรรม 

การพัฒนาวิธีวิเคราะหจีเอ็มโอก็เปนสิ่งสําคัญที่ใชในการเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารจีเอ็ม      
โรคมากกวา 200 โรคมาจากอาหารซ่ึงมีอาการต้ังแตอาการทางทางเดินอาหารท่ีไมรุนแรงจนถึงเสียชีวิตหรืออาจ
มีอาการเรื้อรังของโรค  ความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งคุณภาพในหวงโซอาหารเปนสิ่งตองการหลักของ
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ประชากร  การใชพืชหรือสัตวจีเอ็มในการผลิตอาหารเปนสิ่งที่สังคมตองการความชัดเจน วิธีการวิเคราะห
ทดสอบที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งจําเปนเพื่อรับประกันความปลอดภัยอาหารและคุณภาพ การเฝาระวังจุลินทรีย
และสิ่งที่เปนจีเอ็มโอในอาหารเปนหัวขอที่ตองนํามาพิจารณา  ปจจุบันมีการพัฒนาและตรวจสอบความใชได
ของวิธี  แตอยางไรก็ตามมักจะมีคําถามท่ีเกิดขึ ้นในเรื ่องของการควบคุมส่ิงมีชีวิตท่ีเปนจีเอ็มโอ ไดแก                
1) การแปลความหมาย/ผลของเปอรเซ็นตจีเอ็มโอที่มีอยูอยางไร  2) การลดคาใชจายในการตรวจวัดจีเอ็มโอ      
3) การเลือกใชวัสดุอางอิงท่ีมีใบรับรอง  4) การตรวจวัดส่ิงท่ีไมรู หรือส่ิงท่ีไมคาดคิดและส่ิงท่ีไมไดรับรองท่ีเปน
จีเอ็มโอ  5) การตรวจวัดพืชที่เปน stacked transgenes  ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงเทคนิคการตรวจดีเอ็นเอ
สําหรับการคัดกรองท่ีรวดเร็วและการวิเคราะหจีเอ็มโอท่ีไมรูวาเปนอะไร (Rodriguez-Lazaro, D., et al., 200")

อาหารทุกอยางรวมทั้งที่มาจากพืชจีเอ็มมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติตอสุขภาพ เนื่องจากสามารถทําให
เกิดภูมิแพ หรือเปนพิษหรือขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร ไมสามารถรับประกันไดวาอาหารทั่วไปจะไมมีความ
เส่ียงเลย แมวาอาหารจากพืชจีเอ็มบางชนิดประกอบดวยสารกอภูมิแพ  สารพิษและสารตานการดูดซึม
สารอาหาร แตระดับของสารเหลานี้ก็เทียบเทากับที่พบในพืชที่ไมไดดัดแปรพันธุกรรม  อาหารจีเอ็มจะถูก
ทดสอบตามกฎเกณฑที่ตั้งไว  โดยเริ่มจากแหลงของยีนดัดแปร ตรวจสอบอาหารจีเอ็มเชนเดียวกับอาหารที่มา
จากพืชพันธุที่รูสารกอภูมิแพ  สารพิษและสารตานโภชนาการหรือสารตานการดูดซึมสารอาหาร อาจรวมทั้ง
ทดสอบความปลอดภัยของโปรตีนดัดแปรจากอาหารจีเอ็มในระบบยอยอาหาร ในแตละขั้นตอนเปรียบเทียบ
ระดับความเส่ียงท่ีพบในอาหารจากพืชปรกติ  ถาอยูในระดับเดียวกันก็ถือวาอาหารจีเอ็มนั้นปลอดภัย
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
ไมไดรับความสนใจแตเม่ือมีการประเมินความปลอดภัยอาหารจีเอ็มจึงถูกตรวจพบ เชน สารโทมาทีน



"

(tomatine) เปนสารพิษธรรมชาติท่ีพบในมะเขือเทศท่ีไมไดรับความสนใจจนกระทั่งมีการพัฒนามะเขือเทศจีเอ็ม 
FDA และบริษัททั้งหลายจึงใหความสนใจที่จะวัดปริมาณโทมาทีน ซึ่งจากการตรวจสารโทมาทีนในมะเขือเทศ
ดั้งเดิมและมะเขือเทศจีเอ็มพบวาอยูในชวงเดียวกัน

สารตานโภชนาการ (antinutrition) เปนสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไปรบกวนการดูดซึม
สารอาหารที่สําคัญในระบบยอยอาหาร เชนเดียวกันหากอาหารจีเอ็มมีสารตานการดูดซึมอาหารตองแนใจวาไม
เกินระดับของที่มีในอาหารดั้งเดิม  ถาระดับใกลเคียงกันก็จะถือวามีความปลอดภัยเชนเดียวกับของเดิม เชน ในป 
ค.ศ. 1995  บริษัทไดยื่นประเมินความปลอดภัยของน้ํามันคาโนลาซึ่งไดมีการดัดแปลงองคประกอบของกรด
ไขมันในน้ํามัน บริษัทไดเปรียบเทียบองคประกอบสารตานการดูดซึมสารอาหารของผลิตภัณฑกับน้ํามัน        
คาโนลาตนแบบท่ีไมไดดัดแปร และพบวาน้ํามันคาโนลาท่ีดัดแปรมีปริมาณสารดังกลาวไมเกินระดับที่มีในของ
ตนแบบ และเพื่อใหมั่นใจวาอาหารจีเอ็มไมไดลดคุณคาทางโภชนาการ จึงไดวัดองคประกอบทางโภชนาการ
ของอาหารจีเอ็มดวย และมักรวมถึงการวัดกรดอะมิโน น้ํามัน กรดไขมันและวิตามิน ในหลายประเทศยอมรับ
และใหมีจําหนายอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชหรืออาหารจีเอ็มที่ไดผานการทดสอบความปลอดภัยใตกรอบการ
ประเมินความปลอดภัยขององคกรระหวางประเทศ 

3. การยอมรับของผูบริโภคที่มีตออาหารและพืชดัดแปรพันธุกรรม

ประเทศตางๆ ท่ียอมรับเทคโนโลยีนี้ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความระมัดระวังเรื่องนโยบาย ระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได  ความสามารถท่ีจะประเมินความเส่ียง  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
ปลูกมากท่ีสุดคือ ถ่ัวเหลืองทนยาฆาแมลง รองลงมาคือ  ขาวโพดบีที ฝายบีที ที่ตานทานแมลงและคาโนลาทน
ตอยาฆาแมลง   แปดประเทศท่ีเปนผูนําการปลูกพืชจีเอ็มคือ สหรัฐอเมริกา (59%) อารเจนตินา (20%) แคนนาดา
และบราซิล ( ประเทศ ละ 6%) จีน (5%) ปารากวัย (2%) อินเดีย (1%) และแอฟริกาใต (1%)  นอกจากนี้ยังมีปลูก
ในประเทศอุรุกวัย  ออสเตรเลีย  โรมาเนีย  เม็กซิโก  สเปน  ฟลิปปนส   ฮอนดูรัส โคลัมเบียและเยอรมันนี ในป 
ค.ศ. 2004  พืชจีเอ็มท่ีปลูกมาก  ไดแก   ถ่ัวเหลือง (56%) ฝาย ( 28%) คาโนลา (19%) และขาวโพด (14%) และ
สินคาพืชจีเอ็มท่ัวโลกมีมูลคาถึง 4.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2004  เชนกัน

การนําพืชและอาหารจีเอ็มเขามาในระบบการผลิตอาหารทําใหเกิดคําถามตามมามากมายโดยเฉพาะดาน
ลบ ซึ่งมุงเนนไปยังผลที่มีตอสุขภาพ ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม สิทธิบัตร ฉลาก ทางเลือกของ
ผูบริโภคและดานจริยธรรม ซึ่งกอนหนานี้พืชมักจะไมไดรับความสนใจดานจริยธรรม จนกระทั่งมีอาหารพืช
จีเอ็มเพราะสิ่งเหลานี้มิไดเปนไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะการถายโอนยีนของสัตวไปยังพืช จึงเปนสิ่งที่หยิบ
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ยกขึ้นมาในหมูพวกมังสวิรัติและศาสนา  การทดลองอาหารจีเอ็มกับสัตวก็เปนสิ่งที่ยอมรับไมไดของคนจํานวน
มาก   เทคนิคพันธุวิศวกรรมที่ใสยีนเขาไปในพืชหรือสัตวก็ยังไมถูกตองแนนอน ลําดับดีเอ็นเออาจใสไปผิดที่ 
หรือผิดลําดับหรืออาจไปรบกวนลําดับดีเอ็นเอที่สําคัญที่มีอยูในสิ่งมีชีวิตนั้นซึ่งอาจทําใหไดสิ่งที่ไมตั้งใจตามมา 
ตัวอยาง เชน มะละกอจีเอ็มมีความตานทานตอโรคจุดวงแหวนที่เกิดจากไวรัส เมื่อเวลาผานไปสิ่งที่ตามมาคือ
มะละกอจีเอ็มมีความออนแอตอโรคจุดดําที่เกิดจากเชื้อรา  ทั้งนี้ยีนไมไดทํางานตามลําพังแตทําในรูปเครือขาย
หนาที่ของแตละยีนขึ้นกับยีนอื่นๆ ในจีโนม  (Asante, DKA., 2008)  อาหารจีเอ็มมีความเสี่ยงตออาการแพ
เน่ืองจากโปรตีนในอาหารที่เกิดจากดีเอ็นเอหรือยีนที่ยังไมเคยรับประทานมากอนหรือทดสอบความปลอดภัย             
สารที่กอใหเกิดอาการแพสวนใหญคือ โปรตีน อาหารสวนใหญที่พบวามักจะทําใหเกิดอาการแพ ไดแก นม ปลา 
อาหารทะเล  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัว และขาวสาลี  

สารตานปฏิชีวนะไดถูกใชเปนตัวติดกับยีนเพราะสามารถตรวจจับไดงายและรวดเร็วในระดับเซลล  
เพื่อใชในการคัดเลือกยีนจึงเรียกวา  “antibiotic resistance marker genes”   เปนขอยกขึ้นมาพิจารณาวาพืชถาย
โอนยีนนี้จะมีสวนทําใหการรักษาความเจ็บปวยดวยยาปฏิชีวนะเสียไปหรือไม จากการศึกษาพบวา อาสาสมัครท่ี
กินถั่วจีเอ็มจะมีดีเอ็นเอดัดแปรในแบคทีเรียท่ีอยูในลําไสเล็กปริมาณเล็กนอย  การกินอาหารจีเอ็มสามารถเปล่ียน
ยีนในระบบยอยอาหารของคนไดและสามารถทําใหคนเส่ียงตอโรคท่ีด้ือตอยาปฏิชีวนะ

แมวาพืชจีเอ็มเปนทางเลือกหนึ่งที่ใชลดการใชยากําจัดศัตรูพืช แตก็ไมไดหมายความวาพืชจีเอ็มเหลานี้
จะปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม  จะเห็นวาในระบบนิเวศน มีพืชและสัตวชนิดใหมๆเกิดขึ้น  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหมนี้
อาจเปนอันตรายตอสัตวปาและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางพืชและสัตวที่มีอยูเดิมทําใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกรบกวน  อาจมีการแพรกระจายยีนของพืชจีเอ็มไปยังพืชพื้นเมืองทําใหพืชพื้นเมืองกลายพันธุ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศนในระยะยาว

 การตอตานการนําเขาอาหารจีเอ็มในบางประเทศ นอกจากรัฐบาลตั ้งกําแพงกั ้นการนําเขาแลว           
การตอตานก็มาจากสมาชิกตัดสินใจไมนําเขาอาหารที่เชื่อวาลูกคาในตลาดไมตองการ  ตลาดลูกคาที่ยอมรับ
อาหารจีเอ็ม ไดแก  จีนและอินเดีย   ความเส่ียงและประโยชนของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ลูกคา
ใชตัดสินใจในการยอมรับอาหารจีเอ็ม  การลองผิดลองถูกเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงกับประโยชนที่ไดรับ 
แลวชั่งน้ําหนักเพื่อตัดสินใจ     นอกจากนี้ทัศนะคติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ความกลัว
อาหารใหมๆ  ความเชื่อใจในกฎระเบียบและราคาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมพืชอาหาร  
การรายงานของขาวสารก็มีสวนทําใหเกิดความกลัวและไมไวใจในอาหารจีเอ็มและพืชจีเอ็ม เชน กลัววามีความ
เสี่ยงตอสิ่งแวดลอม  การเปนมะเร็ง และกลัวอาหารสุขภาพที่มาจากพืชจีเอ็ม แตประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกที่
ยอมรับพืชจีเอ็มโดยอยูบนพื้นฐานของโอกาสความเสี่ยงที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยยึดถือ
แนวคิดวาผลิตภัณฑจีเอ็มน้ันมีความปลอดภัยเทียบเทาผลิตภัณฑตามธรรมชาติ หรือ “ substantial equivalence” 



9

ที่พัฒนาโดยFAO และWHO ซ่ึงปจจุบันยุโรปประเมินความปลอดภัยดวยแนวคิดนี้เชนกัน (Knight, JG., 
Holdsworth, DK., and Mather, DW., 2008)

สหภาพยุโรปยอมรับอาหารและพืชจีเอ็มอยางระมัดระวัง โดยการยอมรับนั้นขึ้นกับคุณภาพ           
ความปลอดภัยและความชอบของอาหารนั้น แมวาจะมีการปฏิเสธจากผูบริโภคสวนใหญในการบริโภคสัตว
จีเอ็มท่ีนํามาผลิตเปนอาหาร  แมแตหญาหรืออาหารสัตวท่ีเปนจีเอ็มนํามาเล้ียงสัตว แตท่ีจริงแลวในสหภาพยุโรป
ก็มีการใชอาหารสัตวจีเอ็มมาเปนเวลาหลายป ประเทศสเปนปลูกขาวโพดจีเอ็มเพื่อเลี้ยงสัตวตั้งแตป ค.ศ. 1998 
ปจจุบันขาวโพดจีเอ็มปลูกในประเทศฝรั่งเศส  เยอรมันนี  สาธารณรัฐเชค และโปรตุเกส  นอกจากนี้สหภาพ
ยุโรปนําเขาถ่ัวเหลืองปละ 40 ลานตันเพ่ือเปนอาหารสัตว  ซ่ึงสวนใหญเปนถ่ัวเหลืองจีเอ็ม จึงเห็นไดวาผูบริโภค
ในสหภาพยุโรปบริโภคอาหารจีเอ็มมาเปนเวลานานแลว  และมีกฎขอบังคับใหมีการติดฉลากอาหารคนและ
สัตววาเปนอาหารจีเอ็มแตไมไดบังคับใหอาหารที่ผลิตจากสัตวที่เลี้ยงดวยอาหารจีเอ็มตองติดฉลาก (Knight, 
JG., Holdsworth, DK., and Mather, DW., 2008)

สําหรับประเทศจีนและอินเดีย  การยอมรับเร่ืองอาหารดัดแปรไมใชสิ่งสําคัญของผูบริโภค แตนโยบาย
และทัศนะคติของรัฐบาลมีอิทธิพลอยางมากตอเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมพืชอาหาร  ซึ่งจะเห็นวาทั้งสอง
ประเทศยอมรับพืชและอาหารจีเอ็มไดอยางรวดเร็ว

4. ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมพืชในการผลิตอาหาร

วัตถุประสงคหลักของพืชดัดแปรพันธุกรรมคือ  เพ่ิมผลผลิตจึงตองการลักษณะที่ดีดานการเกษตร  เชน  
ทนตอสารกําจัดวัชพืช ทนตอแมลงและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม แตตอมามีแนวโนมที่มุ งไปยังการ
ปรับปรุงดานคุณภาพ  เชน รสชาติและคุณสมบัติดานโภชนาการใหไดตามความตองการของผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังปรับปรุงคุณภาพโภชนาการตามความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา  เชน  ขาวทองเปนพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีวิตามินเอและธาตุเหล็กสูงสําหรับประเทศที่มีภาวะขาดวิตามินเอและธาตุเหล็ก            
ทุกปประชากรประมาณสองลานคนและเด็กทารกหลายแสนตาบอดเนื่องจากขาดวิตามินเอในอาหาร  
ขณะเดียวกันหนึ่งในสามของประชากรโลกเปนโรคโลหิตจางเพราะไมไดรับธาตุเหล็กเพียงพอ การดัดแปร
พันธุกรรมพืชในปจจุบันใชกับพืชทางการเกษตรและพืชอุตสาหกรรม ดังนี้

4.1 พืชทางการเกษตร   (agriculture crops)  เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มแตพื้นที่เพาะปลูกมีปริมาณเทา
เดิม  เทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมพืชจึงเปนเคร่ืองมืออันหน่ึงท่ีใหความม่ันใจดานอาหารพอเพียง จึงไดมีการนํา
ยีนท่ีเก่ียวของกับความสามารถตานทานแมลง โรค  ไวรัส  ยากําจัดวัชพืช และสภาพแวดลอมท่ีไมสมบูรณใสลง
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ในพืชที่ตองการ (transgenic plants) ปจจุบันมีการดัดแปรพันธุกรรมพืชใหเปนพืชที่ทนตอสารกําจัดศัตรูพืช 
ตานทานแมลง และตานทานไวรัส  เช้ือรา และแบคทีเรีย ดังนี้

ทนตอสารกําจัดศัตรูพืช (herbicide tolerance) พืชดัดแปiพันธุกรรม 93% เปนพืชที่ทนตอสารกําจัด
ศัตรูพืชและแมลง  วัชพืชเปนศัตรูที่สําคัญของพืชหากไมไดรับการควบคุม 20M60 % ของผลผลิตจะสูญเสียไป 
พืชท่ีทนตอวัชพืชทําไดโดยใสยีนท่ีมีรหัสสําหรับเอนไซมเปาหมายเพื่อทําใหไมไวตอยากําจัดวัชพืชหรือโดยใส
ยีนเขาไปในเอ็นไซมที่เปนเมแทบอไลต  และทําใหพืชสามารถกําจัดฤทธิ์ของยากําจัดวัชพืช  เชน   ทนตอ
ไกลโฟเซต (glyphosate)  และกลูโฟซิเนต (glufosinate) ซึ่งเปนยากําจัดวัชพืชที่นิยมใชกันมาก  พืชที่ทนตอยา
กําจัดวัชพืช 74 % เปนพืชถายโอนยีน เชน ถั่วเหลือง ยาสูบ ขอดีของพืชที่ทนตอยากําจัดวัชพืชคือ  การเพ่ิม
ผลผลิต ลดตนทุน ลดการกัดกรอน และสูญเสียความช้ืนในดิน (Engel, KH., Frenzel, T., and Miller, A., 2002)

ตานทานตอแมลง (insect resistance) ดวยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมทําใหพืชสามารถผลิตสารท่ีเปนพิษ
ตอแมลงได เชน  การใสยีนที่ไดจากแบคทีเรียบาซิลลัส ทูรินจิเอ็นซิส (Bacillus thuringiensis, Bt) ไปในพืช  
ผลผลิตพืชในโลกมากกวา 15 % เสียหายจากการทําลายของแมลงซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา 
วัตถุประสงคหลักคือ ปรับปรุงผลผลิต  ลดการใชสารกําจัดแมลง รักษาหรือเพิ่มปริมาณประชากรแมลงที่เปน
ประโยชน พืชท่ีผลิต endotoxin จาก Bt 19 % เปนพืชท่ีถายโอนยีน  ตัวอยางพืชจีเอ็มที่ตานทานตอแมลง ไดแก  
คาโนลา (canola) ขาวโพด ฝายและมันฝร่ัง  

ตานทานตอไวรัส  เชื้อรา และแบคทีเรีย (resistance to viruses, fungi and bacteria) การปองกันเชื้อ
ไวรัสที่ทําใหเกิดโรคโดยใชยีนโปรตีนท่ีหอหุมไวรัสหรือทําใหเกิดยีนจําลองของไวรัส การตานเชื้อราเปนการ
ดัดแปรพืชใหเกิดชีวสังเคราะหของสารตานเชื้อราโดยเอนไซมไคติเนส (chitinases) เบตากลูคาเนส (ß-
glucanases) หรือสรางโปรตีนที่ไปยับยั้งการสรางไรโบโซม (ribosome) ที่จําเพาะตอไรโบโซมของเชื้อรานั้น 
สําหรับแบคทีเรียก็เชนเดียวกันจะอยูในรูปของเอนไซมท่ีตานแบคทีเรีย  นอกจากการมียุทธศาสตรเพื่อปรับปรุง
พันธุพืชที่ตานทานตอโรค แมลง และยากําจัดวัชพืชแลว  ยังมีปญหาทางดานสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม    
เชน ความแหงแลง  ภาวะความเค็มท่ีมีผลตอการสังเคราะหแสง และเพ่ิมการเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนท่ีทํา
ใหพืชเจริญไมเต็มที่   ความเปนกรดMดางของดินที่มีผลตอการดูดซึมธาตุอาหารพืช  จึงมีการดัดแปรพืชดวย
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือใหไดพืชท่ีทนตอสภาพท่ีมีนํ้าไมเพียงพอ  การปรับปรุงพันธุพืชที่ปลดปลอยคีเลต
เพ่ือไปละลายธาตุอาหารทําใหพืชดูดไปใชได  สําหรับสภาพพ้ืนท่ีมีความเค็มใชเทคนิคการเพิ่มเซลลที่เกี่ยวของ
กับการออสโมซิส หรือสรางเอนไซมท่ีตานการเกิดออกซิเดชัน 

4.2 พืชอุตสาหกรรม (industrial crops) พืชดัดแปiพันธุกรรมที่เปนอุตสาหกรรม ไดแก  พืชที่ใหน้ํามัน
คือถ่ัวเหลือง นํ้ามันลินสีด (linseed oil) เรพสีด (rapeseed) และคาโนลา (canola) ถั่วเหลืองจีเอ็มโอใหน้ํามันที่มี
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คุณคาตอสุขภาพเพิ่มขึ้น  พืชอุตสาหกรรม 3 ชนิดที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลืองและฝาย 
เกษตรกรสวนใหญเลือกใชพืชจีเอ็มโอ พืชเหลานี้เปนแหลงของสวนผสมในกระบวนการผลิตอาหาร เชน 
นํ้าเช่ือมขาวโพด (corn syrup)  นํ้ามันถ่ัวเหลือง และนํ้ามันจากเมล็ดฝาย และเปนสินคาสงออกหลักของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (GOA, 2002 , McKeon, TA., 2003) พืชอาหารจีเอ็มท่ีทําเปนการคาพืชแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ  มะเขือเทศ ท่ีมีช่ือการคาวา “ Flavr  Savr” เปนมะเขือเทศท่ีสุกชา  เนื่องจากการยับยั้งเอนไซม
พอลิกาแลคทูโรเนส (polygalacturonase) ซ่ึงเก่ียวของกับการออนตัวของผนังเซลล 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
น้ํามันหรือไขมันที่ใชเปนอาหาร  มีการดัดแปรความยาวและจํานวนไมอ่ิมตัวของกรดไขมันเพื่อทําเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพขายเปนการคา เชน น้ํามันคาโนลา และน้ํามันจากเมล็ดทานตะวัน  นอกจากนี้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพของโปรตีนของพืชท่ีเปนอาหารคนและสัตว สวนสารอาหารรอง โดยตัวอยางพืชจีเอ็มโอท่ีรูจัก
กันดีคือ ขาวทอง “Golden Rice” เปนพันธุขาวที่มี  ßMcarotene และธาตุเหล็กสูง  ซึ่งชวยแกปญหาการขาด
วิตามินเอ และธาตุเหล็กของประชากรโลก

5. ผลของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืช

5.1 ผลทางดานโภชนาการของมนุษย (effect on human nutrients) เทคโนโลยีชีวภาพดานการดัดแปร
พันธุกรรมพืชมีแนวโนมที่จะใชปรับปรุงคุณภาพอาหารดานโภชนาการสําหรับผูบริโภคในประเทศที่กําลัง
พัฒนา  ในประเทศที่ร่ ํารวยในทวีปยุโรป  อเมริกาและอื่นๆ  ผูบริโภคใชจายเพียง 10 % ของรายไดสําหรับ
อาหาร  ผูบริโภคสวนใหญของประเทศที่พัฒนาแลวจะไมมีภาวะขาดสารอาหารแตอาจมีการบริโภคมากเกินจน
ทําใหเกิดปญหาในบางคน  ซึ่งตางจากประเทศที่ยากจนที่ภาวะขาดอาหารและสุขภาพเจ็บปวยพบเห็นไดบอย  
ผูบริโภคในประเทศยากจนใชจาย   70 % ของรายไดในอาหารและอาหารสวนใหญก็เปนอาหารประจําประเทศ
ที่ขาดวิตามิน แรธาตุ และสวนประกอบที่สําคัญชวยรักษาสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่เกิดจาก
อาหาร นอกจากนี้การมีรายไดต่ํ า ทําใหคนขาดโอกาสท่ีจะดูแลสุขภาพไดอย างพอเพียง   การใช
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศที่กําลังพัฒนาเปนเครื่องมือหนึ่งในการปรับปรุงผลผลิตของพืชโดยใชวิธีการใส
ยีนที่ตองการเขาไปในพืช  เชน พืชทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอดินเค็ม  พืชบีทีที่ทนตอแมลงทําให
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การใชยากําจัดแมลงลดลง สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น   การใชการถายโอนยีนในพืชเพื่อปรับปรุงสารอาหารรองและ 
/หรือ สาระสําคัญอ่ืนๆ ในอาหารบริโภคทั่วไปในประเทศ 

นอกจากสารอาหารหลักและสารอาหารรองแลว ยังมีสารอาหารอื่นที่มีความจําเปนตอสุขภาพและชีวิต
ท่ีดี ในประเทศที่ยากจนการไดรับสารอาหารรองไมเพียงพอมากกวาครึ ่งของประชากร ซึ่งสภาวการณนี้
เน่ืองมาจากอาหารท่ีมีคุณภาพดานโภชนาการต่ํา ประชากรตองการอาหารที่ไมใชอาหารประจํา เชน ผลิตภัณฑ
จากสัตวและปลา   ผลไม   ถ่ัวและผัก   ซึ่งอาหารเหลานี้เปนแหลงของวิตามิน  เกลือแรและสารอาหารรองเปน
จํานวนมาก   สวนใหญมีขายในตลาดทองถิ่น   แตอาหารเหลานี้มักมีราคาแพงสําหรับคนจนที่จะตองบริโภค
เปนจํานวนมาก เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไมมีคุณภาพสิ่งที่ตามมาคือ เกิดภาวะขาดสารอาหาร ดวยเหตุนี้
เทคโนโลยีชีวภาพจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสามารถปรับปรุงดานโภชนาการและสุขภาพของผูบริโภคในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาโดยเพิ่มวิตามิน  แรธาตุ  และสารอาหารในอาหารบริโภคประจําหรืออาหารอ่ืน 

 การเพ่ิมธาตุเหล็กในขาวเพ่ือปองกันโรคโลหิตจางท่ีเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก โดยถายโอนยีนเฟอริทิน
(ferritin) จากถั่วเหลืองใสในขาว ทําใหเมล็ดขาวมีธาตุเหล็กเพ่ิมเปน  2M3  เทาของขาวปรกติ  การเพ่ิมระดับของ
สารชวยดูดซึมและใชประโยชนของสารอาหารโดยการเพ่ิมระดับของไลซีน (lysine) ซ่ึงเปนกรดอะมิโนท่ีจําเปน
และมีจํากัดในขาว  ไลซีนจะชวยการดูดซึมสารอาหารรองสามารถปรับปรุงไดดวยวิธีแปรพันธุ (transgenic 
method)  เชน การใชยีนจากแบคทีเรียสองชนิดผลิตพืชจีเอ็มท่ีมีไลซีนในเมล็ดสูงเปน 5 เทาของเดิม ไดแก เมล็ด
คาโนลา และถ่ัวเหลือง   การเพ่ิมเบตาแคโรทีนท่ีเปนสารเร่ิมตนของวิตามินเอในเมล็ดขาว (ขาวทอง) เพื่อแกไข
ปญหาการขาดวิตามินเอในประเทศที่กําลังพัฒนา  (Bouis, HE., Chassy, BM., and Ochanda, O., 2003) 
นอกจากนี้ยังมีการดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการพืชอาหารอื่นๆ เชน เพิ่มคุณภาพของน้ํามัน
และโปรตีนในถ่ัวเหลือง   วิตามินในผลไม  ดังแสดงในตารางที่ 1 

5.2 ผลทางดานสุขภาพของมนุษย (effect on human health) พืชอาหารดัดแปรพันธุกรรมมีอัตราเพ่ิมข้ึน
อยางมาก  ต้ังแตป 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 พืชจีเอ็มท่ีใชเปนแหลงของอาหารแลวยังมีการจัดการดาน
พืชเพ่ือใหผลิตวัคซีนและยา  วัคซีนจากผลไมและผัก  เชน ไวรัส (tobacco mosaic virus) ไดถูกใสเขาไปในผัก
โขม ( Spinacia oleracea) ดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม เพื่อใหพืชผลิตชิ้นสวนของสารกอภูมิตานทานที่ตองการ
สําหรับพัฒนาเปน anthrax vaccine (Darnton-Hill, I., Margettes, B., and Deckelbaum, R., 2004)

ตารางท่ี 1.  พืชอาหารดัดแปรพันธุกรรมท่ีไดรับการประเมินโดย FDA

ตานทานแมลง ตานทานไวรัส ทนตอสารกําจัด
วัชพืช

นํ้ามันพืชท่ี
ดัดแปลง

หยุดการเจริญ
พันธุ

ยืดเวลาการสุก/
ทําใหนิ่ม

ขาวโพด
มะเขือเทศ

มันฝร่ัง
ฝาย

สควอช
มะละกอ
มันฝร่ัง

ขาวโพด ขาว
คาโนลา
(canola)

ซูกาบีท (sugar 
beet)

แฟกซ(Flax)
ฝาย

แรดิช (radish)
ถ่ัวเหลือง

ถ่ัวเหลือง
คาโนลา

ขาวโพด
คาโนลา
แรดิช

แคนตาลูป
มะเขือเทศ

ท่ีมา + GOA (2002)

5.3 ผลทางดานคุณภาพของอาหาร (effect on food quality) พืชอาหารจีเอ็มนอกจากมีลักษณะดาน
การเกษตรคือ ทนตอโรค แมลง ยากําจัดวัชพืชและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมแลว ลักษณะดานคุณภาพ เชน  
รสชาติและคุณคาทางอาหารเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมไดทําใหมีอาหารมีคุณภาพดีขึ้น
และชวยลดการขาดสารอาหารรองของประชากรในประเทศท่ีกําลังพัฒนา สารอาหารเปนส่ิงท่ีสามารถปรับปรุง
ใหดีขึ้นไดโดยเฉพาะเพื่อประชากรยากจนที่ขาดสารอาหาร       การเพิ่มสารอาหารรองในอาหารประจําทองถิ่น 
(staple foods)   อาจทําได 4 วิธีคือ  (1) เพ่ิมแรธาตุและวิตามินในอาหารประจําทองถ่ินดวยการผสมพันธุพืชแบบ
ด้ังเดิม (2) เพ่ิมแรธาตุและวิตามินดวยการใสยีนที่มีรหัสสําหรับโปรตีนที่มีพันธะกับธาตุรอง (3) ลดระดับของ
สารยับย้ังหรือสารตานการดูดซึมสารอาหาร (4) เพ่ิมสารประกอบท่ีจะไปเพ่ิมสภาพพรอมใชทางชีวภาพของสาร  
(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
ชีวภาพและส่ิงแวดลอม แมวายังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แนชัดแตก็ยังมีความคิดวาอาจมีไดในอนาคต 
ส่ิงท่ีคํานึงมากเร่ืองส่ิงแวดลอมคือ การเคล่ือนยายยีนจากพืชจีเอ็มไปยังพืชที่ไมใชจีเอ็มของพืชชนิดเดียวกันหรือ
อาจขามชนิด  บางก็อางวาการที่พืชจีเอ็มทนตอยากําจัดวัชพืช ทําใหเกิดวัชพืชที่ดื้อยาขึ้นเรียกวา “super weed”  
หรือการทําใหแมลงปรับตัวใหทนทานตอยากําจัดแมลง (GAO, 2002 , Thomson, J., 2003)

6. กฎระเบียบของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชในประเทศตางๆ

6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา พืชอาหารจีเอ็มไดนําออกจําหนายเปนการคาคร้ังแรกป ค.ศ. 1994 และ 2004 
สหรัฐอเมริกามีพ้ืนท่ีปลูก  47.6  ลานเฮกแตร (ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝายและคาโนลา)  จึงถือไดวาเปนประเทศ
ผูนําดานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรของโลก   รัฐบาลมีกฎหมายท่ีใหความมั่นใจตอความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑจีเอ็ม  โดย FDA รับผิดชอบความปลอดภัยดานอาหารและอาหารสัตว Plant Health Inspection  
Service (APHIS) รับผิดชอบดานการประเมินความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมของพืชจีเอ็มและThe 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
นโยบายเกี่ยวกับอาหารทีม่าจากพืชพันธุใหม ผูพัฒนาจะตองรับผิดชอบที่จะใหความมั่นใจตอผูบริโภควาอาหาร
นั้นปลอดภัยและสอดคลองกับขอกําหนด ในป ค.ศ. 2001 FDA ไดเสนอกฎและรางเอกสารขอแนะนําสําหรับ
อาหารจีเอ็ม (Zarrilli, S., 2005)

การใชเทคโนโลยีชีวภาพดัดแปรพันธุกรรมพืช ไดมีการคํานึงถึงแนวโนมของความเส่ียงตอส่ิงแวดลอม
และมนุษย  ดังน้ันขณะท่ีเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกําลังพัฒนา นักวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูวาง
กฎระเบียบและผูวางนโยบายเห็นพองตองกันวา พืชจีเอ็มควรไดรับการประเมินอยางระมัดระวังกอนที่จะ
นําไปใชกันอยางกวางขวาง  สหรัฐอเมริกาไดตีพิมพ Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology  
วางแนวทาง กฎระเบียบ ขอกฎหมายและนิยามของส่ิงมีชีวิตท่ีดัดแปลงพันธุกรรม โดยมี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ 
คือ USDA, EPA และ FDA เพื่อประเมินความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยอันเนื่องมาจาก
พืชจีเอ็ม บริษัทตองยื่นอาหารจีเอ็มใหมใหกับ FDA เพื่อทําการประเมินโดยทดสอบความปลอดภัยตาม
กฎระเบียบท่ีจัดต้ังข้ึน ซ่ึงตองมีการวิเคราะหแหลงท่ีมา โดยเฉพาะอยางย่ิงมีประวัติท่ีจะทําใหเกิดภูมิแพ  เปนพิษ
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หรือตานการดูดซึมสารอาหารหรือไม (GAO, 2002)  โดย FDA ไดประเมินอาหารจากพืชดัดแปรสําหรับมนุษย
ท่ีสามารถบริโภคได ดังแสดงในตารางท่ี 2

6.2 ประเทศออสเตรเลีย พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ไดรับการรับรองจากมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด (Food Standards  Australia New Zealand, FSANZ) ยอมใหขายไดในประเทศออสเตรเลีย ไดแก 
ถ่ัวเหลือง  คาโนลา (canola) ขาวโพด  มันฝร่ัง ซูการบีท (sugarbeet) และฝาย   อาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรม
ไดแก  ขนมปง ของขบเคี้ยว  น้ํามัน ขนมหวาน เครื่องดื่ม และ sausage skin  ตั้งแตเดือนธันวาคม ป ค.ศ 2001 
อาหารเหลาน้ีตองมีฉลากระบุแตไมครอบคลุมถึงอาหารที่มาจากสัตวเลี้ยงดวยพืชดัดแปรพันธุกรรม เชน เนื้อ 
นม ไข และนํ้าผ้ึง (Carman, J., 2004)

ตารางท่ี 2.  การดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการของพืชอาหาร  

สารโภชนาการ พืชเปาหมาย ผลผลิตยีนเปาหมาย
ไขมันและนํ้ามัน

โปรตีน

คารโบไฮเดรต

แคโรตินอยด และวิตามิน อี

ถ่ัวเหลือง
คาโนลา

ทานตะวัน

ขาว
ถ่ัวเหลือง
มันเทศ

มันฝร่ัง
มันสําปะหลัง

กลวย

ผลไมและผัก
ถ่ัวเหลือง

Omega-3-fatty acid
Stearidonic acid (SDA)

Docosahexaenoic

Beta-phaseolin
Methionine enriched glycinin

Essential amino acid rich protein

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

Beta-carotene
Alpha-tocopherol

ท่ีมา + Bouis, HE., Chassy, BM., and Ochanda, O. (2003)
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6.3 สหภาพยุโรป  อาหารชนิดใหม (ของคนและสัตว) และสวนประกอบอาหารชนิดใหมที่เปนจีเอ็ม
ตองข้ึนทะเบียนอาหารตาม 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
พืชจึงเปนทางหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาจึงไดเรง
พัฒนาการผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม  เนื่องจากพืชจีเอ็มใหผลผลิตสูง ทนตอโรค แมลง ไวรัส ยา
กําจัดวัชพืช และทนตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  รวมทั้งใหลักษณะคุณภาพตามตองการ เชน รสชาติ  
คุณคาทางโภชนาการ อยางไรก็ตาม อาหารที่มาจากพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นมีทั้งผูสนับสนุนและผูที่ตอตาน 
ในขณะที่พืชอาหารจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและมีวิธีการดัดแปรเพิ่มขึ้น การทดสอบและการประเมินความ
ปลอดภัยจึงตองมีการปรับปรุงตามไปดวย อาหารจีเอ็มในทองตลาดไมควรมีความเส่ียงตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม  ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบและประเมินความปลอดภัยอยางถูกตองและเหมาะสมกอนที่จะวาง
จําหนาย ในบางประเทศกําหนดใหมีการติดฉลากอาหารท่ีมาจากพืชและสัตวจีเอ็ม  แตละประเทศจะมีหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบและมีกฎระเบียบบังคับสําหรับพืชและสัตวที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑจีเอ็มวาจะ
อนุญาตใหมีการนําเขา และวางจําหนายหรือไม  



1"

เอกสารอางอิง
Asante, DKA.  Genetically modified food-The dilemma of Africa.  African Journal of Biotechnology, May, 

2008, vol. ", no. 9, p. 1204-1211.
Barton, JE. And Dracup, M.  Genetically modified crops and the environment. Agronomy Journal, July-

August, 2000, vol. 92, p. "9"-803.
Bouis, HE.  ,Chassy, BM.  , and Ochanda, O.  Genetically modified food crops and their contribution to 

human nutrition and food quality.  Trends in Food Science & Technology, 2003, vol. 14, p. 191-209.
Carman, J.  Is GM food safe to eat? Edited by Hindmarsh, R, and Lawrence, G. In  Recording nature critical 

perspectives on genetic engineering.  Sydney+UNSW Press, 2004, p. 82-93.
Darnton-Hill, I.  , Margetts, B.  , and Deckelbaum, R.  Public health nutrition and genetics+ implications for 

nutrition policy and promotion.  Proceedings of the Nutrition Society, 2004, vol. !3, p. 1"3-185.
Engel, KH.  , Frenzel,T.  , and Miller, A.  Current and future benefits from the use of GM technology in food 

production.  Toxicology Letters,  2002, vol. 12", p. 329-33!.
GAO.  Genetically modified foods experts view regimen of safety test as adequate, but FDA’s evaluation 

process could be enhanced. 2002, May 23, United State general accounting office+ Washington, DC.  
2002, p. 4-11. 

Herrera-Estrella, LR.  Genetically modified crops and developing countries.  Plant Physiology, November, 
2000, vol. 124, p. 923-925.

Knight, JG.  ,Holdsworth, DK. , and Mather, DW.  Perspective GM food and neophobia+connecting with the 
gatekeepers of consumer choice.  Journal of the Science of Food and Agriculture, 2008, vol. 38,      
p. "39-"44.

Kok, EJ.  , and Kuiper, HA.  Comparative safety assessment for biotech crops.  Trends in Biotechnology, 
October, 2003, vol. 21, no. 10, p. 439-444.

Kok, EJ.  , et al.  Comparative safety assessment of plant-derived food.  Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, 2008, vol. 50, p. 98-113.

McKeon, TA.  Genetically modified crops for industrial products and processes and their effects on human 
health.  Trends in Food Science & Technology, 2003, vol. 14, p. 229-241.

Rodriguez-Lazaro, D.  , et al.  Trends in analytical methodology in food safety and quality+ monitoring 
microorganisms and genetically modified organisms.  Trends in Food Science & Technology, 200", 
vol. 18, p. 30!-319.



18

Schrijver, AD.  , et al.  Risk assessment of GM stacked events obtained from crosses between GM events.  
Trends in Food Science & Technology, 200", vol. 18, p. 101-109.

Sesikeran, B.  , and Vasanthi, S.  Constantly evolving safety assessment protocols for GM foods.  Asia Pac J
Clin Nutr, 2008, vol. 1"(SI), p. 241-244.

Thomson, J.  Genetically modified food crops for improving agricultural practice and their effects on human 
health.  Trends in Food Science & Technology, 2003, vol. 14, p. 210-228.

Varzakas, TH.  , Chryssochoidis, G.  , and Argyropoulos, D.  Approaches in the risk assessment of genetically 
modified foods by the Hellenic Food Safety Authority.  Food and Chemical Toxicology, 200", vol. 45, 
p. 530-542.

Zarrilli, S.  International trade in GMOs and GM products: national and multilateral legal frameworks.  
2005, United nations+ New York and Geneva, 2005, p. 1-22. 


	อาหารดัดแปรพันธุกรรม
	คำนำ
	สารบัญ
	บทคัดย่อ
	1. บทนำ
	2. การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากพืชดัดแปรพันธุกรรม
	3. การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารและพืชดัดแปรพันธุกรรม
	4. ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมพืชในการผลิตอาหาร
	4.1 พืชทางการเกษตร
	4.2 พืชอุตสาหกรรม

	5. ผลของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืช
	5.1 ผลทางด้านโภชนาการของมนุษย์
	5.2 ผลทางด้านสุขภาพของมนุษย์
	5.3 ผลทางด้านคุณภาพของอาหาร
	5.4 ผลทางด้านสิ่งแวดล้อม

	6. กฎระเบียบของอาหารดัดแปรพันธุกรรมพืชในประเทศต่างๆ
	6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
	6.2 ประเทศออสเตรเลีย
	6.3 สหภาพยุโรป
	6.4 ประเทศกรีซ

	7. บทสรุป
	เอกสารอ้างอิง

