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บทคัดยอ 

ระบบนิเวศมีองคประกอบที่สําคัญ คือ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งจะมีความสัมพันธกันกอใหเกิดการหมุนเวียนของ
แรธาตุสารอาหารและการถายทอดพลังงานโดยผานการกินตอกันเปนทอดๆ ที่เรียกวา หวงโซอาหารหรือสายใยอาหาร มนุษย
เปนสวนหนึ่งที่รวมอยูในระบบนิเวศ และมีบทบาทสําคัญที่เปนทั้งผูอนุรักษ และผูทําลายระบบนิเวศ พืชจีเอ็มโอเปนสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหมที่เกิดจากการสรางของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รักษาสภาพแวดลอม หรือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดตนทุนการผลิต พืชจีเอ็มโอไมเคยปรากฏอยูในธรรมชาติมากอนจึงเปนสาเหตุใหเกิดการ
โตแยง และหว่ันวิตกกังวลจากผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยเฉพาะผลกระทบทางสายใยอาหารที่ถายทอดสิ่งปน 
เปอนของพืชจีเอ็มโอมาสูมนุษยซึ่งเปนผูบริโภคอันดับสุดทาย จากผลงานวิจัยในปจจุบันนี้ ยังไมมีการรับรองความปลอดภัย 
และความมั่นใจถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย ในขณะที่ยังมีความพยายามที่จะศึกษาวิจัยตอไป เพื่อลดความเสี่ยง 
หรืออันตรายที่เกิดจากพืชจีเอ็มโอ 

 
ABSTRACT 

The key components of an ecosystem consist of biotic and abiotic substances which relate to the nutrient   
cycle and the energy flow.  The systems relate through the food chain or the food web. Human beings are a unit of 
the ecosystem and play an important role in conserving as well as in destroying the ecosystem.  GMO plants are 
new species made by man with the main purposes to increase productivity, conserve the environment or the natural 
resource and to decrease investment costs.  GMO plants have never been existed in the nature.  As a result there is 
dispute and concern about the effects this will have on our ecosystem.  Especially, the effects of the food web by 
GMO plants contamination on human beings who are the tertiary consumers.  None of the research today has 
certified safety of consumption or that the effects on the environment and man are harmless.  However, there have 
been attempts in doing researches in how to decrease the danger of GMO plants. 

 
บทนํา 

ขาวในรอบป พ.ศ. 2547 เรื่องหนึ่งที่สําคัญ และนาสน 
ใจ คือ กรณีของมะละกอจีเอ็มโอแพรกระจายจากสถานีวิจัย
พืชสวนทาพระ จ.ขอนแกน ไปสูเกษตรกร จึงทําใหเกิดขอ
โตแยง ซึ่งผูที่จุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมา คือ สมาชิกอนุรักษ
สิ่งแวดลอมระดับโลก (กรีนพีซ) ที่บุกรุกแปลงทดลอง 
“มะละกอจีเอ็มโอ” ในสถานีพืชสวน กรมวิชาการเกษตร   
ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน พรอมกับระบุวาทางสถานี
วิจัยฯ ขายมะละกอพันธุแขกดําใหเกษตรกรทั้งๆ ที่ยังไมมี
ขอมูลชัดเจนวามะละกอจีเอ็มโอเปนภัยตอมนุษย และ
ระบบนิเวศหรือไม และเรียกรองใหรัฐบาลหยุดการทดลอง
มะละกอจีเอ็มโอ ทําใหเกิดความหวั่นกลัวและวิตกกังวลกัน
มาก ซึ่งขณะนี้คดียังไมสิ้นสุด เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร

ยื่นฟองกรีนพีซในขอกลาวหารวมกันลักทรัพยในที่ราชการ 
และรวมกันทําใหเสียทรัพย (มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2547) 
กรณีนี้นับวาเปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหหลายๆ คนไดทราบขาว
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ถูกสรางขึ้นมารวมปะปนกับสิ่ง 
มีชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติที่ไมเคยมีมากอน และนาสนใจที่จะ
ติดตามขาวสิ่งมีชีวิตที่เรียกวาจีเอ็มโอวา คืออะไร และเกิด 
ขึ้นไดโดยวิธีใด โดยเฉพาะเมื่อเขามามีบทบาทในธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศแลว จะสงผลกระทบตอสิ่ง 
มีชีวิตอื่นๆ ที่มีมากอนหรือไม เพราะปกติแลวสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศรวมถึงมนุษยมีบทบาทเกี่ยวของกันในเรื่องหวง
โซอาหาร หรือสายใยอาหารตามกฎธรรมชาติ (ทวี  หอมชง 
และคณะ, 2538; Odum, 1983) ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักวิชาการ 
นักวิจัย รวมถึงกลุมกรีนพีซ เกิดความวิตกกังวลถึงผล 



กระทบที่ตามมาจากการใชประโยชนจากจีเอ็มโอตอผู 
บริโภคและระบบนิเวศทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว
ในอนาคต 

 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ดวยกัน และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต ทําใหเกิด
การหมุนเวียนแรธาตุสารอาหาร และการถายทอดพลังงาน
ภายในระบบนิเวศนั้น ระบบนิเวศในธรรมชาติมีทั้งขนาด
ใหญ เชน มหาสมุทร ภาคพ้ืนดิน หรือขนาดเล็กๆ เชน     

แองน้ํารอยเทาสัตวที่มีตะไครน้ํา โปรโตซัว จุลินทรีย 
ระบบนิเวศสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และจากการ
สรางของมนุษย เรียกวา ระบบนิเวศเทียม เชน ระบบนิเวศ
เมือง ระบบนิเวศตูปลา ระบบนิเวศเรือนตูกระจก ระบบ
นิเวศไรนาสวนผสม ฯลฯ ถึงแมระบบนิเวศจะมีขนาดแตก 
ตางกันก็ตาม แตสิ่งสําคัญที่ถือวาเปนหัวใจของระบบ คือ 
มีการถายทอดพลังงานและสาร อาหารโดยผานการกินตอกัน
เปนทอดๆ ที่เรียกวา หวงโซอาหาร (Food chain) หรือสายใย
อาหาร (Food web) ดังแสดงไวในภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การหมุนเวียนแรธาตุสารอาหารในระบบนิเวศ 
ที่มา: นิตยา  เลาหะจินดา (2546) 

 
องคประกอบของระบบนิเวศ 

1. สิ่งที่ไมมีชีวิต ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แสง สารอินทรีย
และสารอนินทรีย ฯลฯ  

2. สิ่งมีชีวิต ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ  
 2.1 ผูผลิต (Producer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถ

นําสารอนินทรีย เชน กาซคารบอนไดออกไซ (CO2) และน้ํา

มาสรางอาหารโดยวิธีการสังเคราะหดวยแสง (Photosyn- 
thesis) ไดแก พืช ทุกชนิด 

 2.2 ผูบริโภค (Consumers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม
สามารถสรางอาหารขึ้นเองได แตไดรับอาหารจากผูผลิต 
หรือจากการกินผูบริโภคดวยกันเอง สิ่งมีชีวิตกลุมนี้มีหลาย
ประเภทไดแก  



2.2.1 ผูบริโภคพืช (Herbivore) เชน โค กระบือ 
ชาง มา แพะ แกะ กวาง กระตาย ฯลฯ  

2.2.2 ผูบริโภคสัตว (Carnivore) เชน เสือ สิงโต 
ฯลฯ 

2.2.3 ผูบริโภคซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแลว (Detriti- 
vore) เชน แรง หนอน ไสเดือน ฯลฯ  

2.2.4 ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว (Omnivore) เชน 
สุนัข แมว มนุษย ฯลฯ 

3. ผูยอยสลายสารอินทรียหรือจุลินทรีย (Decomposer) 
หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียตางๆ เชน 
ซากพืชหรือสัตวที่ตายแลว เพื่อเปลี่ยนเปนสารอนินทรีย เชน 
แรธาตุตางๆ (วีรวัฒน  กนกนุเคราะห, 2543; Odum, 1983) 

มนุษย นับวาเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย หรือสูงสุดใน
ระบบนิเวศ (Tertiary consumer or Top consumer) แตเนื่อง 
จากมนุษยเราเปนสิ่งมีชีวิตที่เหนือกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่
มีสมองอันชาญฉลาดตรงสวนที่เรียกวา ซีรีเบลลัม (Cerebel- 
lum) ทําใหมีความคิดไมหยุดนิ่งที่จะสรางสิ่งตางๆ เพื่อตอบ 
สนองความตองการ และหาแนวทางหรือวิธีแกไขปญหา โดย 
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology ) มี
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยนําเอาสิ่งมีชีวิต 
หรือผลิตผลจากสิ่งมีชีวิตมาใชประโยชนทางดานตางๆ เชน 
การนําจุลินทรียมาผลิตยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค การกําจัด
มลภาวะทางสิ่งแวดลอมโดยใชจุลินทรีย การขยายพันธุสิ่งมี 
ชีวิตโดยการโคลนนิ่ง (Cloning) หรือการนําเทคนิคทางพันธุ- 
วิศวกรรมมาใชปรับปรุงพัฒนาพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย 
ซึ่งผลจากการนําเทคนิคดังกลาวมาใชทําใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ เรา
ทราบขาว สารจากสื่อประเภทตางๆ เชนโทรทัศน หนังสือ 
พิมพ หรือวารสาร สิ่งมีชีวิตที่กลาวถึงชนิดนั้น คือ จีเอ็มโอ 

จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms; GMOs) 
หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไดจากการดัดแปลงสารพันธุกรรม (DNA 
หรือ ยีน) โดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (Genetic 
Engineering) ซึ่งทําโดยนํายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใสเขาใน
เซลลสิ่งมีชีวิตที่ตองการทําใหเกิดเปนสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่มี
พันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม  ซึ่งวิธีการนี้ไมไดเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ  
 
 
 

วัตถุประสงคของการผลิตจีเอ็มโอ 
1.  เพื ่อเพิ ่มผลผลิตทางดานการเกษตร  โดยอาศัย

การพัฒนาพันธุพืช หรือสัตว ใหตานทานตอโรค และตอ
สภาพ แวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน มะละกอที่ตานทานตอ
โรคไวรัส หรือขาวโพดที่ตานทานตอแมลงศัตรูพืช รวมทั้ง
ชวยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เชน มะเขือเทศที่เก็บรักษาไดนาน
หลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุขาวใหมีวิตามินเอ
สูงเปนพิเศษ (Golden rice) 

2.  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยไมตองใชยาฆาแมลง หรือยาปราบวัชพืชให
เกิดผลตกคางในสภาพแวดลอม เนื่องจากพืชจีเอ็มโอ มีสาร   
ที่เปนพิษตอแมลงศัตรูพืช ทําใหแมลงศัตรูพืชตาย  

3.  เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยไมตองใชปุยไนโตรเจน
กับพืชอีก เพราะสามารถสรางพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจน
จากอากาศไดเองทุกชนิด ทําใหลดตนทุนคาใชจาย (นเรศ  
ดํารงชัย, 2544; ปยะศักดิ์  ชอุมพฤกษ, 2543) 

จีเอ็มโอ เปนพืช สัตว หรือจุลินทรียก็ได แตจีเอ็มโอ
สวนใหญที่ไดรับการกลาวถึงในปจจุบันเกิดจากการดัด 
แปลงพันธุกรรมของพืช เพราะวาถาเทียบกับสัตวแลวทําได
งายกวา และสามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นไดหลายช่ัว
อายุ (Generation) ของพืชโดยใชเวลานอยกวาการศึกษาใน
สัตว ซึ่งแตละชั่วอายุของสัตวมีระยะเวลายาวนาน และ
อาหารหรือผลิตภัณฑที่มนุษยนํามาบริโภคสวนใหญจะมา
จากเมล็ดพืช อีกทั้งผลิตภัณฑจีเอ็มโอมีแนวโนมที่จะ
กอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยมาก เนื่องจากในอนาคต
ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นในขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรมี
จํานวนเทาเดิม ดังนั้นผลิตภัณฑจีเอ็มโอ จึงเปนหนทางหนึ่ง
ที่จะชวยผลิตอาหารใหพอเพียงกับความตองการของประชา- 
กรโลก ซึ่งบทความนี้ขอกลาวถึงเฉพาะเรื่องพืชจีเอ็มโอ 
 
วิธีการผลิตพืชจีเอ็มโอ 

การผลิตพืชจีเอ็มโอ สามารถทําไดโดยการถายทอด
ยีนที่มีคุณลักษณะตามตองการใหเขาไปอยูในโครโมโซม
ภายในเซลลใหมซึ่งทําไดหลายวิธี แตวิธีหลักๆ ที่ใชกันอยู
ในปจจุบันคือ การใชจุลินทรียที่เรียกวา Agrobacterium เปน
พาหะพายีนเขาไป (คลายกับการใชรถลําเลียงสัมภาระเขา 
 

 
 



ไปไวยังที่ตองการ) วิธีการทําโดยใชปนยีน (Gene Gun) ยิงยีน
ที่เกาะอยูบนผิวของอนุภาคของทองใหเขาไปในโครโมโซม
ของเซลลพืช และอีกวิธีการหนึ่งคือ ใชกระแสไฟฟากระตุน
เซลล (Electrophoration) เมื่อยีนใหมเขาไปในเซลลพืชแลว 
ไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม ยีนที่เขาไปใหมจะแทรกตัวรวมอยู
กับโครโมโซมของพืชจนกลายเปนสวนหนึ่งของโครโมโซม

พืช หลังจากนั้นทําการคัดเลือก พืชซึ่งแทรกยีนที่ตองการโดย
ใช Selection test เชน กานาไมซิน (Kanamycin) (สุพัฒน  
อรรถธรรม, 2544 ; ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหง 
ชาติ, 2547) ตัวอยางพืชจีเอ็มโอที่ไดรับอนุญาตใหใชจากประ 
เทศตางๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมพืช โดยใช Agrobacterium 
ที่มา: ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (2547) 

 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากพืชจีเอ็มโอ เปนสิ่งมีชีวิต หรือ

ผลิตภัณฑที่ไดมาจากเทคโนโลยีใหมไม เคยปรากฏใน
สิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ และไมเคย เขามาในวิถีชีวิตของ
มนุษยมากอน จึงทําใหเกิดความตื่นตัวและวิตกกังวลในเรื่อง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในขณะนําไปปลูก และผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกัน
ในระบบนิเวศ (ปยะศักดิ์  ชะอุมพฤกษ, 2546; Kuvshinov,et 
al., 2001; Gaugitsch, 2002) โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถายทอด
มาสูมนุษย ซึ่งเปนผูบริโภคอันดับสุดทาย ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในระบบนิเวศเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางดานชีวภาพ หรือสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ รวมทั้งผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย ซึ่งเราสามารถแบงผลกระทบ
ได 2 ประเด็นดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ก.  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมชีวภาพในระบบนิเวศ 
เนื่องจากพืชจีเอ็มโอเปนสิ่งมีชีวิตใหม สามารถแพร

พันธุเล็ดรอดออกไปในสิ่งแวดลอมเปดได สงผลกระทบตอ
พืชพันธุพ้ืนเมืองเดิม จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 
ที่เบิรกเลยไดทําการเก็บตัวอยางขาวโพดพันธุพ้ืนเมืองคริ-
ออลโล (Criollo) ในเขตภูเขา บริเวณ Oaxaca ของเม็กซิโก  
มาตรวจพบวา ขาวโพดพันธุพ้ืนเมืองนี้มี DNA ของขาวโพด
ตัดตอยีน หรือจีเอ็มโอ ปนอยู 4 ใน 6 ตัวอยางที่นักวิจัยเก็บ
มา ในการปนเปอนของขาวโพดจีเอ็มโอ สูขาวโพดธรรมชาติ
พันธุพ้ืนเมือง ปรากฏวามีตัวอยางหนึ่งที่เปนการปนเปอน 
DNA ของขาวโพดตัดตอยีนที่มีฤทธิ์ฆาหนอนเจาะลําตน
ขาวโพด ที่บริษัทธุรกิจเกษตรคิดคนขึ้น จากเหตุการณนี้
นักวิทยาศาสตรต้ังขอสันนิษฐานวาสาเหตุของการปนเปอน 
 



นี้มาจากเกษตรกรนําขาวโพดจีเอ็มโอที่รัฐบาลนําเขาจาก
สหรัฐฯ ไปแจกใหเกษตรกรเพื่อเปนอาหาร แตเกษตรกรนํา 
ไปเพาะ ปลูกในบริเวณใกลเคียงกับขาวโพดพันธุพ้ืนเมือง 
ทําใหขาว โพดจีเอ็มโอ เกิดการผสมกับขาวโพดพันธุพ้ืน 
เมือง ทําใหเกิดความหวั่นวิตกถึงความเปนไปไดที่พืชจีเอ็ม
โอ จะขยายพันธุมากขึ้นแลวทําใหพืชพันธุดั้งเดิมลดลง 
สงผลกระทบตอความหลากหลายทางพันธุกรรมตามธรรม- 

ชาติ ทั้งที่จริงแลวการที่โลกมีความหลากหลายของพันธุ- 
กรรมเปนสิ่งที่ดีตอดุลยภาพทางธรรมชาติ พืชชนิดหนึ่งอาจ
มีบางพันธุที่ไมทนตอโรค และแมลงบางชนิด แตจะมีอีก
พันธุหนึ่งที่มีภูมิตานทานโรค และแมลงชนิดเดียวกัน มีผล
ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงเผาพันธุสืบตอไปได (อัจฉรา  สมแสง
สรวง, 2547; สุพัฒน  อรรถธรรม, 2544) 

 
ตารางที่ 1 แสดงพืชจีเอ็มโอที่ไดรับอนุญาตใหใชในตางประเทศ 

อนุญาตใหใชเพื่อ พืช คุณสมบัติพิเศษ ประเทศที่อนุญาต 
ปลูก อาหาร อาหารสัตว 

1. มะเขือเทศ สุกชา และเนื้อนิ่ม สหรัฐอเมริกา √ √  
2. ฟก ตานทานเชื้อไวรัส สหรัฐอเมริกา √ √  
3. ถ่ัวเหลือง ทนทานตอสารฆาวัชพืช สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป 
แคนาดา ญี่ปุน 

√ √ √ 

4. (Oil)Rapeseed  เปลี่ยนแปลงกรดไขมัน 
 

ตานทานแมลง 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 

แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

 
 
√ 

5. มันฝรั่ง ตานทานแมลง สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 

√ √ √ 

6. ฝาย  ทนทานตอสารฆาวัชพืช 
 

ตานทานแมลง 
ตานทานแมลง 

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

7. ขาวโพด ทนทานตอสารฆาวัชพืช 
 

ทนทานตอสารฆาวัชพืชและ 
ตานทานแมลง 
ตานทานแมลง 

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน 

แคนาดา 
 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
สหภาพยุโรป 
แคนาดา 

√ 
 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 

8. มะละกอ ตานทานเชื้อไวรัส สหรัฐอเมริกา √   
9. ดอกคารเนชั่น เพิ่มอายุการใชประดับ ออสเตรเลีย √   
ที่มา: OECD, 1998 (อางถึงใน ประธาน  ประเสริฐวิทยากร, 2543)



นอกจากนี้มีรายงานถึงพืชจีเอ็มโอ ที่สงผลกระทบตอ
การดื้อยาปฏิชีวนะ กรณีมะเขือเทศจีเอ็มโอของสหรัฐฯ ที่
อนุญาตใหมีการจําหนายเปนการคา ซึ่งมียีนตานทานยา
ปฏิชีวนะที่ ช่ือวากานาไมซิน (Kanamysin) โดยปรกติยา
ปฏิชีวนะตัวนี้ใชรักษาผูปวยที่เปนวัณโรค (Tuberculosis)  
แตปจจุบันโรคนี้ไดกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง อันเนื่องมา  
จากการดื้อยาปฏิชีวนะ เชนเดียวกับรายงานผลการวิจัยของ
ศาสตราจารย Hans-Hein-rich Kaatz จากมหาวิทยาลัย Jena 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบวายีนที่สรางโปรตีนตานทาน
สารฆาแมลงจาก (Oil) Rapeseed ไดถายทอดไปใหกับแบค-      
ทีเรีย และยีสตในทางเดินอาหารของตัวออนผึ้ง แตสิ่งที่นัก 
วิทยาศาสตรวิตกกังวล คือ พืชจีเอ็มโอ อาจเกิดการผสมขาม
สายพันธุได  โดยละอองเกสรตัวผูไปติดบนยอดเกสรตัวเมีย
ของพืชชนิดเดียวกัน หรือพืชตางชนิดที่อยูในสายพันธุ
เดียวกัน ทําใหเมล็ดพืช และตนออนไดรับยีนใหมดวย ดัง 
นั้นถาพืชที่ไดรับยีนใหมเปนวัชพืชสายพันธุเดียวกัน ซึ่ง
ไดรับยีนใหมที่สรางโปรตีนทนทานตอสารเคมีฆาแมลง 
หรือสรางโปรตีนที่ตานทานเชื้อไวรัสโรคพืชได จะทําให
เกิดวัชพืชพิเศษที่มีความทนทานตอสิ่งแวดลอมและจะสง 
ผลกระทบตอสายใยอาหารของสิ่ง มีชีวิตในระบบนิเวศได 

ขณะนี้งานวิจัยในตางประเทศไดแสดงใหเห็นชัดเจน
วาพืชจีเอ็มโอมีผลกระทบตอแมลงที่ชวยผสมเกสร เชน 
ผีเสื้อโมนารช (Monarch butterfly) ซึ่งเปนผลการทดลองของ
นักวิทยาศาสตรช่ือ เจ.อี. ลูซี่ (J. E. Losey) แหงมหาวิทยาลัย
คอรแนล โดยพบวา ตัวออนของผีเสื้อที่กินละอองเกสร
ขาวโพดบีทีตายถึง 44% ภายใน 4 วัน หรือมีผลกระทบตอ
แมลงชาง (Green Lacewing) ช้ีใหเห็นชัดเจนวาแมลงชาง
ไดตายไปเพราะกินโปรตีนจากบีทีเชนเดียวกัน โดย 57 % 
ตายหลัง จากใหกินบีทีท็อกซินที่ผลิตจากเชื้ออีโคไล (E. 
coli) ที่ตัดตอยีนบีทีเขาไป และ 60 % ตายหลังจากกินหนอน

เจาะลําตนขาวโพดซึ่งกินขาวโพดบีทีเปนอาหาร สวนตัว
หนอนที่รอดตายก็โตชากวาปรกติ โดยใชเวลานานขึ้น 3 วัน 
ในการพัฒนากลายเปนตัวเต็มวัย หรือผลกระทบตอแมลง
เตาทอง จากการทดลองของสถาบันวิจัยพืชสก็อตแลนด 
(Scotish Crop Research Institute) พบวา แมลงเตาทองที่เลี้ยง
โดยใหกินเพล้ียออนที่เลี้ยงในมันฝรั่งจีเอ็มโอ (มันฝรั่งจีเอ็ม
โอ  เพลี้ยออน  แมลงเตาทอง) วางไขนอยลง 1 ใน 3 
และมีอายุสั้นกวาปรกติถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแมลง
เตาทองที่เลี้ยงโดยใหกินเพลี้ยออนที่เลี้ยงในมันฝรั่งทั่วๆ ไป 
 
ข.  ผลกระทบตอมนุษย 

 

 
พืชจีเอ็มโอเขาสูสายใยอาหารที่มนุษยบริโภคในรูป

ผลิตภัณฑจีเอ็มโอมากมายหลายรูปแบบ ทั้งในดานวัตถุดิบ
หลักในอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง มะเขือ
เทศ มันฝรั่ง และครอบคลุมผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวของกับอาหาร
เด็ก อาหารเสริม และขนมขบเคี้ยว ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้อาจ
ผานกระบวนการแปรรูปอยางงาย หรือกระบวนการแปรรูป
ขั้นสูงจนลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหไมสามารถแยก
ผลิตภัณฑจี เอ็มโอ ออกจากผลิตภัณฑธรรมชาติไดจาก
รูปทรงภายนอกเทานั้น นอกจากนั้นเทคนิคการวิเคราะหทาง
เคมีก็มีขีดจํากัดไมสามารถนํามาใชกับพืชอาหาร หรือผลิต 
ภัณฑไดทุกชนิด และยังใชเวลาในการตรวจสอบนาน อาศัย
บุคลากรที่มีความสามารถสูง ยิ่งกวานั้นยังมีอาหารหลาย
ชนิดที่ผานขั้นตอนการแปรรูปขั้นสูงจนองคประกอบบาง 
อยางเปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถตรวจสอบทางเคมีได 
(เครือ ขายสิทธิภูมิปญญาไทย, 2543; ประธาน  ประเสริฐ
วิทยากร, 2543) ซึ่งบางประเทศ เชน บราซิล และกลุมประ 
เทศในยุโรปไดมีการติดฉลากอาหาร หรือผลิตภัณฑจาก
จีเอ็มโอ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสหรือทางเลือกใหแกผู 
บริโภคใหทราบวาอาหาร หรือผลิตภัณฑชนิดนั้นมาจาก



จีเอ็มโอ (Noussair, Robin, and Ruffieux, 2002 ; Cadarelli,  
et al., 2004) 

อาหารจากพืชจีเอ็มโอ เริ่มวางตลาดเมื่อป 2539 โดย
สหรัฐอเมริกายืนยันวามีความปลอดภัย แตขณะที่มีงานวิจัย
ที่ศึกษาพบวา จีเอ็มโอ มีผลกระทบเกิดขึ้น จึงมีการโตแยง
คํายืนยันขององคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐ-
อเมริกา (FAD) ที่อางวา อาหารจีเอ็มโอปลอดภัย เชน ราย  
งานวิจัยของ ดร.พุสซตัย (Arpad Pusztai) ผูเช่ียวชาญทาง 
ดานโปรตีนพืชระดับโลก สถาบันวิจัยโรเวตต เมืองอะเบอร
ดีน สกอตแลนด ที่ศึกษาผลการกินมันฝรั่งจีเอ็มโอ สิ่งที่พบ
คือ หนูมีความตานทานลดลง เนื้อเยื่อของอวัยวะภายใน เชน   
ตับ ไต หัวใจ และสมองพัฒนาผิดปกติ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดร.ซับเบอรท (Jan Subert) และคณะ ซึ่งตีพิมพ
ในวารสารแพทยช่ือ Proceeding of National Academy of 
Science,   USA ป 1997 ที่กลาวถึงดีเอ็นเอของอาหารจีเอ็มโอ 
ที่มีสวนของยีน M13 สามารถผานเขาไปในผนังลําไสของ
หนูทดลอง รายงานนี้สรางความวิตกกังวลใหกับนักวิชาการ
หลายกลุม กอนหนานี้ผูเช่ียวชาญของ FDA ประเทศสหรัฐ- 
อเมริกา ยืนยันวา ดีเอ็นเอ ของอาหารจีเอ็มโอ ไมสามารถ 
ผานเขาสูดีเอ็นเอของมนุษยและสัตว โดยผานกระบวนการ
กินอาหาร แตผลการศึกษาของ ดร.ซับเบอรท กลับแสดงวา ดี
เอ็นเอ ของอาหารกลุมนี้ทนทานตอกระบวนการยอยอาหาร 
และ  ยังสามารถผานเขาสูรางกายได โดยไมจําเปนตองผาน
กระบวนการยอยของแบคทีเรียในอาหารเลย 

ผลการทดลองของ ดร.อีเวน (Stanley Ewen) แหงมหา- 
วิทยาลัยการแพทยอะเบอรดีน (Medical School, Aberdeen 
University) ที่พบวา ผนังเซลลของกระเพาะอาหารในหนู
ทดลองที่กินมันฝรั่งจีเอ็มโอ มีการพัฒนาที่ผิดปรกติ 

สมาคมการแพทยแหงอังกฤษ (British Medical 
Association) เสนอใหรัฐบาลอังกฤษยับยั้งการปลูกพืชจีเอ็ม
โอ และนําเขาอาหารจีเอ็มโอ ทั้งนี้เพราะการดัดแปลง
พันธุกรรมแทบทั้งหมดมีการใชยีนตานทานยาปฏิชีวนะเปน 
มารคเกอรยีน (Marker Gene ซึ่งหมายถึง ยีนที่ใชในการชี้วัด
วาการตัดตอพันธุกรรมประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ
หรือไม) การใชมารคเกอรยีนดังกลาวทําใหมนุษย และสัตว
ซึ่งบริโภคอาหารจีเอ็มโอ ไมสามารถใชยาปฏิชีวนะเพื่อ
รักษาโรคตางๆ ไดอีกตอไป 

งานวิจัยของสถาบันควบคุมคุณภาพผลิตผลการ เกษตร
วาเกนนีเกน เนเธอรแลนด (Netherlands Institute for Quality 

Control of Agricultural Products, Wageningen) ที่ออกแบบ
จําลองกระ เพาะอาหารพบวา อาหารจีเอ็มโอที่บริโภคเขาไป
สามารถถายทอดยีนตานทานยาปฏิชีวนะไปสูกระเพาะ
อาหารได 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา 
แถลงผลงานวิจัยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ที่คนพบวา 
โครงการดัดแปลงพันธุกรรมถั่วเหลืองของบริษัทไพโอเนียร 
ไฮบริด ที่นํายีนมาจากถั่วบราซิลนัทมาใสในถั่วเหลือง เพื่อ
เพิ่มคุณคาโปรตีนในถั่วเหลือง ปรากฏวาถั่วเหลืองนั้นมีสาร
ภูมิแพจากบราซิลนัทเกิดขึ้นดวย บริษัทจึงยกเลิกโครงการนี้ 

ปญหาดานการเกิดสารพิษในอาหารที่ เกิดจากการ
ดัดแปลงพันธุกรรมเคยเกิดขึ้นมาแลว โดยบริษัทโชวาเดนโก 
ประเทศญี่ปุนไดผลิตอาหารเสริมโดยใช เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมเพื่อผลิตกรดอะมิโนทริปโตแฟน (โปรตีน) และ
ขายอาหารผลิตภัณฑนี้ในสหรัฐอเมริกาตั้งแตปลาย ค.ศ 1980 
หลังจากนั้นปรากฏวา มีผูบริโภคประมาณ 5,000 คน ที่ปวย
ดวยอาการกลามเนื้อผิดปรกติ (Eosinophilia Myalgia Syn- 
drome) มีอาการเจ็บปวด และมีอาการทางระบบประสาทรวม
ดวย กวาจะมีการคนพบวาโรคดังกลาวเกิดจากอาหารจีเอ็ม
โอก็ทําใหมีผูเสียชีวิตไป 37 คน และพิการอยางถาวร ประ 
มาณ 15,000 คน (เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทย, 2543 ; 
ประธาน  ประเสริฐวิทยากร, 2543) 

แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีรายงานการโตแยง หรือ
ตอตานพืชจีเอ็มโอในตางประเทศ แตสําหรับประเทศไทย
ไดมีการประชุมโดยมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2542 (มูลนิธิบัณฑิต
สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543) 
ซึ่งสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้  
 
ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม  

1. ยีน หรือสารพันธุกรรมที่ใชดัดแปลงในสิ่งมีชีวิต 
อาจทําใหเกิดการแพรกระจาย และถายทอดไปสูสิ่งมีชีวิต 
อื่นๆ และเปนภัยตอสิ่งแวดลอม เชน ยีนที่สรางความทน 
ทานตอยาปฏิชีวนะ หรือตานทานตอสารกําจัดวัชพืช ซึ่งอาจ
ทําใหพืชและจุลินทรียที่ไดรับการถายทอดพันธุกรรมเหลานี้
มีความทนทานตอสารดังกลาวได ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นวา 
การแพรกระจายของการทนทานตอยาปฏิชีวนะไปในสิ่งมี 
ชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะเชื้อโรคนั้นอาจมีผลกระทบโดยตรงกับ
การรักษาโรคที่ตองการใชยาปฏิชีวนะในการฆาเชื้อ อาทิ 



การถายทอดสารพันธุกรรมประเภทนี้ในเชื้อโรค ฉะนั้น
การทําจีเอ็มโอ จึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยในขอนี้ อัน
เปนปญหาที่แกไขหรือหลีกเลี่ยงได 

2. การดื้อตอสารชีวภาพ กรณีสารพิษกําจัดแมลงจาก
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นวา 
การดื้อตอสารชีวภาพเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
แตอัตราการดื้อนั้นสามารถเพิ่มขึ้นถามีการใชสารชีวภาพ
มากขึ้น การดื้อสารชีวภาพนั้นมีผลกระทบตอระบบนิเวศ
ได ในทางปฏิบัติมีวิธีปองกันการดื้อดังกลาวได เชนใช 
จีเอ็มโอ ที่มีการผลิตสารพิษเฉพาะบางสวนหรือปลูกพืชที่
ไมใช จีเอ็มโอ ในแปลงสลับกับพืชจีเอ็มโอ 

3. ผลกระทบตอแมลงอื่นๆ ที่เปนประโยชน กรณีการ 
ศึกษาผลกระทบของสารพิษ Bacillus thuringiensis  ตอผีเสื้อ 
Monarch ในรัฐแคลิฟอรเนีย ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นวา ขณะ 
นี้ผลของการทดลองยังไมปรากฏชัดวามีผลกระทบตอแมลง
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และยังไมสามารถพิสูจนไดแนชัด
วา การนําเอายีนจากพิษแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis  มาใช
ทําจีเอ็มโอนั้น มีผลกระทบอยางไรตอการขยายพันธุของพืช
ในระยะยาว 

4. ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ
ใช จีเอ็มโอมากขึ้น ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นวา การสรางพันธุ
พืชใหทนทานตอสารปราบวัชพืชนั้น อาจกอใหเกิดการใช
สารเคมีปราบวัชพืชอยางไมระมัดระวังมีผลใหปริมาณการ
ใชสูงขึ้น และมีผลกระทบตอระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม 
แตในบางกรณี การสรางพันธุพืชใหมดังกลาว ก็ทําใหการ
ใชสารปราบวัชพืชลดลงได นอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็น
วาการใชพืชจีเอ็มโอในการเกษตร อาจทําใหสายพันธุดั้ง 
เดิมสูญหายไป เนื่องจากไมสามารถอยูรอดได เพราะการ
เจริญเติบโต และความตองการของตลาดจะไมดีเทาสาย
พันธุใหม  
 
ความเสี่ยงทางดานผูบริโภค  

1. ไดมีรายงานวาผูบริโภคไดรับอันตรายจากการ
บริโภคสาร l-Tryptophan ที่เปนผลิตผลจากจีเอ็มโอ ซึ่งตอมา
ตรวจพบวาสาเหตุของอันตรายเกิดจากสิ่งปนเปอนที่หลง 
เหลือหลังจากการทําให l-Tryptophan บริสุทธิ์  เหตุการณ
เชนนี้ถือวาเปนอันตรายหรือไม ท่ีประชุมใหความเห็นวา   
ในกรณีอันตราย l-Tryptophan นั้นไมไดเกิดจากจีเอ็มโอ แต
เกิดจากสารพิษที่ปนเปอนมากับ l-Tryptophan  

2. ผลิตภัณฑจากจีเอ็มโอ กอใหเกิดอันตรายหรือไม 
เชน สารพันธุกรรมจากเชื้อไวรัส หรือพันธุกรรมที่กอให 
เกิดสารพิษ เชน การรายงานของ ดร.พุสซตัย (Arpad Pusz- 
tai) เมื่อใหหนูกินมันฝรั่งจีเอ็มโอ ที่สรางโปรตีนเลคติน พบ 
วาหนูมีภูมิคุมกันที่ลดนอยลง และมีการบวมของลําไส ท่ี
ประชุมใหความเห็นวา การศึกษาของ ดร.พุสซตัย เปนการ 
ศึกษาที่ไมสมบูรณ และไมถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร แต
อยางไรก็ตามที่ประชุมใหความเห็นวาควรทําการทดลอง
ตอไป เพื่อพิสูจนวาเปนผลที่เกิดจากจีเอ็มโอ หรือสาเหตุอื่น 

3. อาหารที่ไดจากการทําจีเอ็มโอ มีคุณคาทางโภชนา 
การและคุณภาพไมเทียบเทาอาหารจากธรรมชาติจริงหรือ ท่ี
ประชุมใหความเห็นวา จีเอ็มโอหลายชนิดมีการดัดแปลง
พันธุกรรมใหมีคุณคาทางอาหารมากขึ้น เชน ขาวที่มีวิตามิน
มากขึ้น อยางไรก็ดี มีบางกรณีที่มีผลขางเคียงที่ทําใหตอง
ระวัง เชน ถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอ ซึ่งมีสาร Isoflavone มากกวา
ถ่ัวเหลืองธรรมดาเล็กนอย ซึ่งสาร Isoflavone นี้ เปนกลุม
ของสารที่มี Estrogen รวมอยูดวย ดังนั้นจึงมีการต่ืนกลัววา
การเพิ่มขึ้นของฮอรโมน Estrogen อาจทําใหเปนอันตราย
ตอผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคในกลุมเด็กทารก จึงควรมี
การศึกษาผลกระทบของการเพิ่มปริมาณสาร Isoflavone ตอ
กลุมผูบริโภคตอไป 

4. มีสารกอภูมิแพ หรือ Allergen ในผลิตภัณฑจีเอ็มโอ 
มากกวาปรกติหรือไม ท่ีประชุมมีความเห็นวา สารภูมิแพ
สามารถพบไดในอาหารประเภทสัตวทะเล อาหารในพืช
ตระกูลถ่ัว และไข เปนตน ดังนั้นการตบแตงสารพันธุกรรม
จากสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งไปสูสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง  
อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของอาการภูมิแพมากขึ้น ยก 
ตัวอยางจากการศึกษาจีเอ็มโอ จากถั่วบราซิล (Brazil nut) 
เพื่อเพิ่มคุณคาโปรตีนในถั่วเหลือง พบวามีการเกิดภูมิแพตอ
ถ่ัวสายพันธุใหมนี้มากขึ้น จึงไดระงับการทดลอง และ
หนวยงานของรัฐไดหามไมใหมีการจําหนายถั่วเหลืองสาย
พันธุนี้ แตโดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑจีเอ็มโออื่นๆ จะไมมี
ปญหาในทํานองนี้ (มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543) 
 
แนวทางการพิจารณาพืชจีเอ็มโอท่ีมีผลกระทบตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม 

การพิจารณาถึงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากการใชจีเอ็มโออยูในแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทาง



ชีวภาพ (Biosafety) ซึ่งขณะนี้เปนที่สนใจอยางกวางขวางวา
ผลิตภัณฑจีเอ็มโอ นี้มีความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยมนุษย และสิ่งแวดลอมหรือไม ซึ่งลักษณะความ
เสี่ยงดังกลาวขึ้นอยูกับแหลงยีน และสวนประกอบของยีน
คือ ยีนชวยแสดงออก (Promotor) และยีนชวยในการคัดเลือก 
(Selectable Maker) ซึ่งอาจเปนยีนตานทานสารปฏิชีวนะหรือ
ยีนตานทานตอสารกําจัดศัตรูพืช ยีนแปลกปลอมใหมๆ ที่เขา
ไปอยูในพันธุพืชนั้นอาจทําใหเกิดความกังวล และมีคําถาม
ที่ตามมา เชน 

1. เสถียรภาพของยีน จะอยูคงทนในพืชพันธุนั้นนาน
แคไหน  

2. ยีนที่มาจากจุลินทรียที่ไมกอใหเกิดโรค มีโอกาส
กลายพันธุ เปนยีนกอใหเกิดโรคไดหรือไม 

3. ยีนเหลานี้มีโอกาสหลุดออกไปสูพืชพันธุอื่น หรือ
จุลินทรียอื่นไดหรือไม 

4. ผลผลิตจะมีพิษภัยตอสุขภาพคนหรือสัตวหรือไม 
5. ปญหาราคาผลผลิต ทรัพยสินทางปญญา และการ 

คาระหวางประเทศจะเกิดขึ้นหรือไม 
ขณะนี้ประเทศตางๆ พยายามที่จะหามาตรการเพื่อ

ควบคุมดูแลเรื่องความเสี่ยงดังกลาวใหเกิดผลกระทบนอย
ที่สุด โดยระดับนานาชาติไดมีการจัดทํา และเห็นชอบเปนพิธี
สารวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biosafety Protocol) 
ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Con- 
vention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งหมายถึง การเสนอ
ใหใชหลักการตกลงที่ใหมีความเห็นชอบลวงหนา (Advanced 
Informed Agreement: AIA) โดยผูสงสินคาประเภทจีเอ็มโอ 
ตองใหขอมูลอยางละเอียดตอประเทศผูนําเขา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพรวมทั้งการประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อขออนุญาตนําเขา ซึ่งประเทศ 
ผูนําเขาตองมีมาตรการในการตรวจสอบดวย 
 
สถานการณจีเอ็มโอในประเทศไทย 

สําหรับเรื่อง จีเอ็มโอ ในประเทศไทย รัฐบาลและนัก 
วิทยาศาสตรหลายๆ ทานใหความสําคัญในเรื่องนี้พอสมควร 
และมีการวางแผนรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
แตยังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนา แมวาหลายผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการทดสอบเปนที่นาพอใจ เชน กรณีมะละกอพันธุ
ตานทานโรคใบจุดวงแหวน (ตานทานเชื้อไวรัส) จากงาน 
วิจัยของสํานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แตก็ยังไม
มีการดําเนินการศึกษา และประเมินความเสี่ยงจนถึงระดับ
ความปลอด ภัย และอนุมัติในรูปของอาหาร 

การผลิตจีเอ็มโอในประเทศไทยยังไมสามารถผลิตได 
และยังไมไดรับอนุญาตใหผลิตเปนการคา อีกทั้งยังไมได
รับอนุญาตใหมีการนําเขาเพื่อปลูก และจําหนายในเชิงการ 
คา แตในขณะเดียวกันก็ยังไมถูกบังคับหามนําเขาในรูป
ของวัตถุดิบ และการติดฉลากเพื่อระบุถึงอาหารที่มีจีเอ็มโอ
ปนเปอน ทั้งนี้ยังมีการนําเขาสินคาวัตถุดิบหลายชนิด เชน 
ขาวโพด มะเขือเทศ ฝาย ถ่ัวเหลือง โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่มี
การนําเขาในปริมาณมาก เพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
และอาหารสัตว (ศรัญพร  ชวนเกริกกุล, 2544) 
 
บทสรุป 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากจีเอ็มโอเปนปญหาในเรื่องความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพรวมถึง
มนุษย ในขณะเดียวกันก็มีการใชประโยชนจากจีเอ็มโอ
อยางตอเนื่องพรอมกับกระแสการตอตานก็ยังคงมีอยู
เรื่อยๆ แตอยางไรก็ตาม อาหารหรือผลิตภัณฑจีเอ็มโอนั้น
ยังไมเปนที่ยืนยันวามีอันตรายหรือปลอดภัย 100 %  

ในดานการประเมินความปลอดภัยของผูบริโภคจะ 
เปนขั้นตอนการประเมินกอนบริโภค โดยดูลักษณะแหลง 
ที่มาของยีนพืชที่ไดยีนใหมวามีคุณคาทางอาหารเทาเทียมพืช
เดิมหรือไม การเกิดสารพิษ และสารกอภูมิแพ แตยังไมมีการ
ประเมินความปลอดภัยภายหลังรับประทานที่อาจเกิด ขึ้นใน
ระยะยาวหลายชั่วอายุของผูรับประทานไมวาจะเปนคนหรือ
สัตวทดลอง และที่สําคัญคือ ยังไมมีรายงานยืนยัน ถึงความ
ปลอดภัยภายหลังรับประทานหลายๆ ช่ัวอายุคน หรือหลาย
ช่ัวอายุสัตวทดลอง ทําใหผูบริโภคทั่วโลกเกิดความหวั่นเกรง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลที่ไมไดต้ังใจ และไมคาดวา
จะเกิด และไมมีหนวยงานใดรับรอง หรือเปนหลัก ประกัน
ความเสียหาย ในขณะที่งานวิจัยผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม 
หรือระบบนิเวศยังไมนาเชื่อถือเพียงพอ ซึ่งขณะนี้ยังคงมี
การศึกษาและวิจัยถึงวิธีการลดความเสี่ยงหรืออันตรายจาก
จีเอ็มโอที่มีตอภูมิคุมกันรางกายของมนุษย รวม ถึงวิธีการ
ปองกันการแพรกระจายของจีเอ็มโอสูธรรมชาติ ซึ่งตอง
ติดตามกันตอไปวาสิ่ งมี ชิ วิตที่ เรียกว า  จี เอ็มโอ  หรือ
ผลิตภัณฑจีเอ็มโอมีหลักประกัน หรือมีความมั่นใจเพียงพอ
หรือยังวาปลอดภัยแลว 
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