
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

พืชจีเอ็ม: 
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 



 

คํานํา 
 

จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า  15 ปีแล้ว ท่ีมีการปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เพ่ือการพาณิชย์ในประเทศต่างๆ ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากองค์กรระดับนานาชาติหลายองค์กร
ระบุว่า ยังไม่เคยมีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเป็นผลจากการบริโภคพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประชากรของ
ประเทศท่ีอนุญาตให้มีการใช้พืชเหล่านี้ สําหรับประเทศไทยนั้น แม้จะยังไม่มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน
เชิงพาณิชย์ แต่อนุญาตให้นําเข้าข้าวโพดและถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542  แต่ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศนั้น 
ได้ชะลอตัวลงนับจากปี พ.ศ. 2544  ท่ี ครม. ได้มีการรับทราบข้อเสนอของสมัชชาคนจนซ่ึงเสนอให้ยุติการ
ทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิดในระดับไร่นา จนกว่าการจัดทํา พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเป็น
กฎหมายในการควบคุมดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นการเฉพาะแล้วเสร็จ 

ในสหภาพยุโรปมีการปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการพาณิชย์ในประเทศสเปน โปรตุเกส 
สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย และสโลวาเกีย รวมท้ังมีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามของพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมในอีกหลายประเทศ  นอกจากนั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เพ่ือการค้าเพ่ิมมากข้ึน  โดยประเทศฟิลิปปินส์เริ่มปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  
ประเทศพม่าเริ่มปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมในปี พ.ศ. 2550  ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย อยู่ระหว่าง
ข้ันตอนสุดท้ายของการทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนามและกระบวนการขออนุญาตเพ่ือปลูกในเชิง
การค้า  ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการติดตามสถานภาพและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดังกล่าว
เพ่ือให้เท่าทันต่อประชาคมโลก  เอกสารฉบับนี้ รวบรวมข้อมูลสถานภาพพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแง่ต่างๆ 
ต้ังแต่พ้ืนฐานของการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม สถานภาพแนวโน้มการวิจัยและพัฒนา และสถานภาพการ
ปลูกเพ่ือการพาณิชย์ของประเทศต่างๆ  รวมท้ัง นําเสนอสถานภาพล่าสุดของประเทศไทย ท้ังในแง่การวิจัย
พัฒนา การกํากับดูแล ประเด็นท้าทายท่ีประเทศไทยจะต้องเผชิญ และข้อเสนอแนวทางมาตรการเพ่ือรองรับ
ในเรื่องดังกล่าว 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อนักวิชาการ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบาย และผู้ท่ีสนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาท่ีเหมาะสมของประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
พืชดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัย 

 
การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการตัดต่อ
พันธุกรรม เพ่ือนําสารพันธุกรรม (ยีน) ท่ีควบคุมลักษณะท่ีต้องการถ่ายเข้าสู่เซลล์ส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงโดยปกติส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีเครื่องมือและกลไกสําหรับการตัดและต่อ         
สารพันธุกรรมตามธรรมชาติอยู่แล้ว  จากความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ  
ชีวเคมี ตลอดจนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาต่างๆ ทําให้ค้นพบกลไกและเข้าใจหลักการการตัดต่อ           
สารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้นๆ จนมีการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือ
สําคัญสําหรับการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมท้ังทางการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม  โดยส่ิงมีชีวิตท่ีได้รับการปรับปรุง
พันธุ์ด้วยพันธุวิศวกรรมจะเรียกว่า ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism) 
หรือ จีเอ็มโอ (GMOs) ในกรณีท่ีเป็นพืชจะเรียกว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืชจีเอ็ม 

การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางพันธุกรรมของพืชเพ่ือให้ได้พันธุ์ท่ีมี
ลักษณะดีกว่าเดิม  ในการปรับปรุงพันธุ์โดยท่ัวไปจะใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบด้ังเดิม (conventional 
breeding) ด้วยการคัดเลือกพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ซ่ึงมีลักษณะดีตามต้องการ แล้วนําเกสรตัวผู้จากดอกของพันธุ์
พ่อมาผสมกับเกสรตัวเมียบนดอกของพันธุ์แม่ เมล็ดท่ีได้จากการผสมเกสรด้วยวิธีการนี้ จะมีลักษณะท่ีได้จาก
ท้ังพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ กลายเป็นพืชพันธุ์ใหม่ ซ่ึงต้องมีการคัดเลือกและผสมพันธุ์ซํ้าอีกหลายครั้ง จึงจะได้พันธุ์
ท่ีมีลักษณะดีของพ่อแม่รวมกันอยู่  เนื่องจากมีการผสมกันของสารพันธุกรรมของพันธุ์พ่อและแม่แบบสุ่ม  จึง
มักใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกลูกผสมท่ีมีเพียงลักษณะดีของพ่อและแม่ตามต้องการ โดยปราศจาก
ลักษณะอ่ืนๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจมีอยู่ในพันธุ์พ่อหรือแม่  นอกจากนี้ ยังมีข้อจํากัดของแหล่งสารพันธุกรรมท่ี
ควบคุมลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและการเกษตรบางลักษณะท่ีอาจไม่มีอยู่ในแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืช
ท่ีต้องการปรับปรุง  อาทิ ลักษณะต้านทานโรคและแมลง หรือการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิต  
ดังนั้น การส่งถ่ายสารพันธุกรรมโดยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม จึงเป็นวิธีการปรับปรุงพันธุ์ท่ีสามารถก้าว
ข้ามข้อจํากัดในด้านแหล่งพันธุกรรมได้ (รูปท่ี 1) 

การผสมและคัดพันธ์ุแบบด้ังเดิม  พันธุวิศวกรรม

นําเฉพาะยีนสรา้งสี
มาใสใ่นสายพนัธุ์

ท่ีต้องการ

 

รูปท่ี 1  การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบด้ังเดิม (conventional breeding) เปรียบเทียบกับพันธุวิศวกรรม 
ท่ีมา: จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ ์(พ.ศ. 2555) 
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ในช่วงระยะเวลากว่า  40 ปีท่ีผ่านมา มีการนําพันธุวิศวกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก  เริ่มจาก
การพัฒนาจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงมีองค์ประกอบของเซลล์และพันธุกรรมท่ีไม่ซับซ้อน  โดยในปี พ.ศ. 
2525  มีการนําจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมมาผลิตอินซูลินรักษาโรคเบาหวาน ปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตวัคซีน ฮอร์โมน และเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมหลายชนิด  ต่อจากนั้น  
ได้นําองค์ความรู้เก่ียวกับการตัดต่อพันธุกรรมในจุลินทรีย์มาพัฒนาต่อยอดต่อเพ่ือใช้ตัดต่อพันธุกรรมในพืช 
สําหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยพันธุวิศวกรรมมีวิธีการถ่ายยีนเข้าสู่พืชหลายวิธี  โดยวิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสุดมี  
2 วิธี ได้แก่ การใช้แบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens และการใช้เครื่องยิงอนุภาค ซ่ึงจะส่งผ่านสาร
พันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะท่ีต้องการให้แสดงออกเข้าไปสู่เซลล์ของพืช เม่ือเซลล์พืชเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ 
เซลล์ท่ีแบ่งออกมาก็จะมียีนท่ีได้รับการถ่ายทอดและสามารถแสดงลักษณะของยีนนั้นๆ ด้วย (รูปท่ี 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  วิธีการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
ท่ีมา: Mirkov (2003) 
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ประโยชน์และข้อกังวลเก่ียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
1. ประโยชน์ 

การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์พืชให้มีการแสดงออกของลักษณะ 
(trait) ท่ีพึงประสงค์  รวมถึงลักษณะบางประการท่ีไม่สามารถทําให้เกิดข้ึนได้โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบ
ด้ังเดิม  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้หลายรูปแบบท ั้งการเพ่ิมลักษณะท่ีดีท่ีมีอยู่ใน
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตนั้น หรือกําจัดลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ หรือ สร้างลักษณะท่ีไม่มีในพันธุกรรมพืชนั้นมา
ก่อน (รูปท่ี 3) ลักษณะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะท่ีช่วยแก้ไขปัญหาในการผลิตพืช เช่น ลักษณะต้านทานต่อ
แมลงศัตรูพืช ลักษณะต้านทานต่อโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ราและไวรัส ลักษณะทนทานต่อสภาพอากาศ
หรือดินท่ีไม่เหมาะสม หรือลักษณะเพ่ิมธาตุอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น  และในอนาคตแนวโน้ม
การพัฒนาพันธุวิศวกรรมพืช ได้มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาให้พืชสามารถผลิตสารทางเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ัง
แก้ปัญหาทางพลังงาน อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับมือกับปัญหาโลกร้อน  ปัจจุบันได้มีการใช้วิธี
ทางพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชในพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด และพืชดัดแปลง
พันธุกรรมบางชนิดได้รับอนุญาตให้มีการปลูกในเชิงการค้าแล้ว 
 

เพิ่มปริมาณ
ยีนทนแล้ง

อ้อยทนต่อ
สภาวะแล้ง

ใส่ยีนท่ี                
สร้างวติามินเอ เข้าไป

ข้าวสีทอง
วติามินเอสูง

ดึงยีนท่ีกอ่ให้เกดิ
ภูมิแพ้ออก

ถัว่ลิสงท่ีไม่มี
สารกอ่ภูมิแพ้

เพิ่มลักษณะท่ีดีท่ีมีอยู่ในพันธุกรรม
ส่ิงมีชีวตินั้น

สร้างลักษณะท่ีดีท่ีไม่มีในพันธุกรรม
ส่ิงมีชีวตินั้น

กําจดัลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์  
 

รูปท่ี 3  คุณสมบัติของพันธุ์พืชท่ีสามารถพัฒนาด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
ท่ีมา: จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ (พ.ศ. 2555) 

 
2. ข้อกังวล 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นพืชท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการสอดแทรกสารพันธุกรรมท่ีแสดงออก
ลักษณะท่ีต้องการในสารพันธุกรรมของพืช (Conner และคณะ, 2003) ซ่ึงสารพันธุกรรมดังกล่าวเป็นสาร
พันธุกรรมท่ีมีอยู่ในธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตใดๆ แต่อาจไม่เคยมีมาก่อนในพืชชนิดนั้นๆ ก็ได้  ตามหลักการ
สากลพืชดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิดต้องผ่านข้ันตอนการประเมินความปลอดภัยเพ่ือยืนยันว่าพืชดัดแปลง
พันธุกรรมมีความปลอดภัยไม่แตกต่างไปจากพืชชนิดนั้นก่อนได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีเรียกกันว่า 
การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หรือการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)  โดย  
ทําการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมนุษย์ ในประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม ถ่ีถ้วน     
ตามหลักการ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Thomas and Fuchs, 2002)  การทดสอบมีการดําเนินการแบบ
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ทีละข้ันตอน (step-by-step) ต้ังแต่ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับโรงเรือน (โรงเรือนกระจก และ/หรือ โรงเรือน
ตาข่าย) และการทดลองในภาคสนามต่อไป โดยมีหลักการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยสรุป ดังนี้ 

 

1) อยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (science-based) ต้องมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2) อยู่บนพ้ืนฐานของผลิตผล จะต้องทําการประเมินท่ีตัวผลิตผล มิใช่ท่ีกระบวนการพัฒนา แต่อาจ
นําข้อมูลการพัฒนาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินได้ 

3) อยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินแบบเป็นกรณีๆ ไป (case-by-case) ทําการประเมินในแต่ละ  
สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีการพัฒนาข้ึน 

4) อยู่บนพ้ืนฐานการประเมินเป็นข้ันตอน (step-by-step) จะต้องมีระบบในการประเมิน โดยเริ่ม
จากโรงเรือนท่ีปิดมิดชิดก่อน จึงจะทําการประเมินในโรงเรือนท่ีควบคุมบางส่วน และภาคสนาม
ต่อไปได้ 

5) อยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้นเคย (familiarity) หรือความเทียบเท่า (substantial equivalence) 
ต้องมีการเปรียบเทียบกับพืชสายพันธุ์เดิมท่ีไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม หากได้ผลเหมือนกับพืชสาย
พันธุ์เดิมถือว่ามีความคุ้นเคยเทียบเท่าไม่แตกต่างไปจากพืชสายพันธุ์เดิม 

6) อยู่บนพ้ืนฐานท่ีสาธารณชนได้มีส่วนร่วม (public participation) ให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมใน
การพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจ 

 
สําหรับการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะต้องดําเนินการทดสอบ

เพ่ือประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพท้ังความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อการบริโภคเป็น
อาหาร โดยในแต่ละด้านจะมีการประเมินในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 

1. การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
- คุณสมบัติด้านพันธุกรรม (genotype) และลักษณะท่ีแสดงออก (phenotype) รวมท้ัง

ประวัติความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
- ศักยภาพในการเป็นวัชพืช (weediness) 
- การถ่ายทอดยีนผ่านละอองเรณูไปสู่พืชพันธุ์ป่าหรือพืชพันธุ์ใกล้เคียง (gene flow) 
- การส่งถ่ายยีนข้ามสายพันธุ์ (horizontal gene transfer) 
- ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีมิใช่เป้าหมาย (non-target organisms) 

2. การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร 
- คุณสมบัติด้านพันธุกรรม (genotype) และลักษณะท่ีแสดงออก (phenotype) รวมท้ัง

ประวัติความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
- การตรวจสอบองค์ประกอบสําคัญทางโภชนาการ (nutrition) 
- ประเมินโอกาสก่อพิษ (toxicity) 
- ประเมินโอกาสก่อภูมิแพ้ (allergenicity) 
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ท้ังนี้ พืชดัดแปลงพันธุกรรมจําเป็นต้องผ่านการประเมินว่ามีความปลอดภัย จึงจะได้รับอนุญาตให้
ดําเนินการทดสอบในข้ันตอนท่ีสูงข้ึน  ดังนั้น จึงมีเพียงพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีปลอดภัยแล้วเท่านั้นท่ีได้รับการ
อนุญาตให้ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า  นอกจากนี้ หลังได้รับอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ยังมีระบบการ
จัดการความเสี่ยง (risk management) เพ่ือกํากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ
ใดๆ แตกต่างไปจากพืชท่ีไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม และจากประวัติการบริโภคพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีได้รับ
อนุญาตให้จําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลากว่า  15 ปีท่ีผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่ามีรายงานการเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคแต่อย่างใด 
 

 

พ.ศ. 2546 ราชสมาคมของอังกฤษ (Royal Society) รายงานว่า การดัดแปลงพันธุกรรมมิได้มีส่วนทําให้
อาหารปลอดภัยน้อยไปกว่าพืชชนิดเดียวกันที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม และยังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งบอก
ว่าอาหารจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

พ.ศ. 2547 องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า อาหารจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีในท้องตลาดล้วน
ผ่านกระบวนการประเมินความปลอดภัยมาแล้วทั้งสิ้น จึงไม่มีความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
บริโภค  ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่เคยมีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นผลมาจากการบริโภคอาหารจากพืชดัดแปลง
พันธุกรรมในประชากรของประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้พืชเหล่านี้ 

พ.ศ. 2550 ศูนย์นานาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Centre for Trade 
and Sustainable Development – ICTSD) ระบุว่า จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎตั้งแต่เร่ิมมีการใช้
ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์จนกระทั่งปัจจุบัน บ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์ 
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บทท่ี 2 
สถานภาพและทิศทางการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

 
การสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ คือ การปรับปรุงความสามารถของพืช  โดย

ระยะแรกของเป้าหมายการวิจัยมุ่งเน้นการปรับปรุงให้ได้คุณสมบัติทางการเกษตรท่ีต้องการ ระยะถัดมาเน้น
ด้านเพ่ิมคุณภาพอาหาร  ระยะท่ีสามเริ่มเปลี่ยนทิศทางสู่การผลิตสารทางเภสัชภัณฑ์ และระยะท่ีสี่เป็นการ
พัฒนาพืชให้มีลักษณะเพ่ือพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Tzotzos และคณะ, 2009)  โดยมีการคาดการณ์แนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีทยอยออกสู่ตลาดและผู้บริโภคในช่วงเวลาต่างๆ สรุปได้       
ดังรูปท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  แนวโน้มผลิตภัณฑ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมในอนาคต 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Tzotzos และคณะ (2009) 
 

 การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือปรับปรุงลักษณะทางการเกษตร เป็นเป้าหมายในยุคแรกของ
การวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้มีลักษณะ
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช  หรือลักษณะทนทานต่อสารปราบวัชพืช เป็นต้น 

การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือคุณภาพทางอาหาร มีท้ังการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร 
และการพัฒนาเพ่ือกําจัดคุณสมบัติบางประการท่ีไม่พึงประสงค์ในพืชอาหาร ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา    
ข้าวสีทอง (golden rice) ให้มีเบตาแคโรทีนสูง หรือการพัฒนาถ่ัวลิสงดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีการกําจัดยีน     
ท่ีก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Dodo และคณะ, 2007) เป็นต้น 

การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือผลิตสารทางเภสัชภัณฑ์ เป็นงานวิจัยท่ีได้รับความสนใจอย่าง
มากต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  โดยใช้เซลล์ของพืชเป็นเสมือนโรงงานเพ่ือผลิตสารสําคัญทางเภสัชภัณฑ์ 
ท้ังยาปฏิชีวนะ วัคซีน และสารชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceutical) ต่างๆ เช่น ฮอร์โมนหรือเอนไซม์ท่ีใช้ทาง
การแพทย์ เป็นต้น (Goldstein และ Thomas, 2004) 
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 การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือให้มีลักษณะเพ่ือพลังงานและส่ิงแวดล้อม เน้นการพัฒนาพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมให้มีองค์ประกอบทางชีวเคมีท่ีเหมาะสมต่อการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือเพ่ือผลิตพลาสติก
ชีวภาพ  รวมถึง การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change)  ท้ังการพัฒนาให้เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใช้สารอาหารและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึง ให้มีลักษณะทนต่อความเครียดทางกายภาพ (abiotic stress) ต่างๆ เช่น ทนต่อความ
แห้งแล้ง ทนต่อภาวะน้ําท่วม ทนต่อสภาพดินเค็ม หรือทนต่ออุณหภูมิสูง เป็นต้น (Ahuja และคณะ, 2010) 

ยังคงมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้มีลักษณะใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่จํากัดอยู่เฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ออสเตรเลียเท่านั้น  แต่รวมไปถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีศักยภาพสูง เช่น จีน อินเดีย อาร์เจนตินา 
บราซิล เวียดนาม และแอฟริกาใต้  หรือแม้แต่ประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศได้มีรายงานถึงการวิจัย
พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยประเทศสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศท่ีเป็นเจ้าของสิทธิบัตร
เก่ียวกับการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการปรับตัวทางการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ประเทศ
ญ่ีปุ่น จีน เยอรมัน และเกาหลีใต้ ตามลําดับ (รูปท่ี 5) (Agrawala และคณะ, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5  ประเทศท่ีเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเก่ียวกับการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม                               
เพ่ือการปรับตัวทางการเกษตร ระหว่างปี 1997 – 2007 

ท่ีมา: Agrawala และคณะ (2012) 
 
 นอกจากงานวิจัยในพืชท่ีมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ฝ้าย และ
คาโนลา ซ่ึงส่วนใหญ่พัฒนาโดยบริษัทเอกชน  หน่วยงานวิจัยภาครัฐและสถาบันการศึกษาในหลายประเทศ  
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเป็นพืชอาหารหลายชนิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวสาลี 
ข้าวโพด มันฝรั่ง  รวมท้ังข้าว ซ่ึงเป็นพืชอาหารหลักท่ีสําคัญของประชากรไม่ตํ่ากว่า  3,000 ล้านคน  หรือ  
ราว 50% ของประชากรโลก 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมในพืชท้องถ่ินท่ีมีความสําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีอ่ืน อาทิ 
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• จีน: พริกและพริกหวานต้านทานไวรัส ถ่ัวลิสงต้านทานไวรัส กะหล่ําปลีต้านทานไวรัส ยาสูบ
ต้านทานแมลง มะละกอต้านทานไวรัส และเมลอนต้านทานไวรัส 

• อินเดีย: ข้าวฟ่างต้านทานแมลง ถ่ัวลิสงต้านทานเชื้อรา ละหุ่งต้านทานแมลง มะเขือยาวต้านทาน
แมลง และกล้วยเสริมธาตุเหล็ก 

• เวียดนาม: มะละกอต้านทานไวรัส ยาสูบต้านทานไวรัส กะหล่ําปลีต้านทานไวรัส และถ่ัวเขียว
ต้านทานโรค 

• ญ่ีปุ่น: มันฝรั่งต้านทานไวรัส มันฝรั่งต้านทานแมลง สตรอเบอรี่ต้านทานเพลี้ยแป้ง เบญจมาศ
ต้านทานไวรัส และหญ้าสนามต้านทานเชื้อรา 

• มาเลเซีย: ปาล์มต้านทานแมลงและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบกรดไขมัน กล้วยต้านทานเชื้อรา 
ยางพาราผลิตสารในเชิงเภสัช มะละกอต้านทานไวรัส สับปะรดต้านทานโรคไส้ดํา ส้มโอต้านทาน
ไวรัส และมันเทศผลิตวัคซีน 

• อาร์เจนตินา: กระเทียมต้านทานไวรัส องุ่นต้านทานเชื้อรา สตรอเบอรี่ต้านทานเชื้อรา ทานตะวัน
ต้านทานเชื้อรา 

 
การวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะต้องผ่านกระบวนการดําเนินงานในหลายข้ันตอน  ต้ังแต่

การค้นหายีนควบคุมลักษณะท่ีต้องการ การถ่ายยีน และการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ  ซ่ึงการ
ทดสอบความปลอดภัยในภาคสนามถือเป็นข้ันตอนสําคัญอันจะทําให้ได้มาซ่ึงผลการทดสอบ เพ่ือใช้ในการ
ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ  เห็นได้จากการท่ีหลายประเทศซ่ึงไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เพ่ือการค้า ยังคงให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม จนถึงข้ันตอนการทดสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในภาคสนาม อาทิ 

• สหภาพยุโรป มีการทดสอบภาคสนามใน  20 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
และเบลเยี่ยม  โดยพืชท่ีมีการทดสอบ ได้แก่ ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ข้าวสาลี และแอปเป้ิล เป็นต้น 

• เคนยา - พืชท่ีมีการทดสอบในระดับภาคสนาม ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย มันสําปะหลัง และมันเทศ 
• เวียดนาม - พืชมีการทดสอบในระดับภาคสนาม ได้แก่ ข้าวเสริมวิตามิน ถ่ัวเหลือง และข้าวโพด 
• อินโดนีเซีย - พืชท่ีมีการทดสอบในระดับภาคสนาม ได้แก่ มันสําปะหลัง ฝ้าย มันฝรั่ง ถ่ัวเหลือง 

และข้าวโพด 
• อูกันดา - พืชท่ีมีการทดสอบในระดับภาคสนาม ได้แก่ ฝ้าย และกล้วย 
• ไนจีเรีย - พืชท่ีมีการทดสอบในระดับภาคสนาม ได้แก่ มันสําปะหลัง 

 
 
สถานภาพการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการค้า 
 

ปี พ.ศ. 2555 นับเป็นปีท่ี 17  ท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการค้า โดยมีจํานวนพ้ืนท่ีปลูก
ท่ัวโลกมากกว่า  1,000 ล้านไร่ โดยมีประเทศท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการค้า จํานวน  28 ประเทศ 
ซ่ึงเป็นประเทศกําลังพัฒนา  20 ประเทศ (ตารางท่ี 1)  และเป็นปีแรกท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเพ่ิมข้ึนจนมากกว่าพ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม   
(รูปท่ี 6)  โดยมีสถานภาพของกลุ่มประเทศท่ีน่าสนใจบางประเทศ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ประเทศท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้าและพ้ืนท่ีปลูก ในปี พ.ศ. 2555 
(James, 2012) 

 

ลําดับ ประเทศ 
พ้ืนท่ีปลูก 
(ล้านไร่) 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีปลูก 

1 สหรัฐอเมริกา 434.4 ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ฝ้าย คาโนลา ชูการ์บีท อัลฟัลฟา มะละกอ สควอซ 
2 บราซิล 228.8 ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย 
3 อาร์เจนตินา 149.4 ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย 
4 แคนาดา 72.5 คาโนลา ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ชูการ์บีท 
5 อินเดีย 67.5 ฝ้าย 
6 จีน 25 ฝ้าย มะละกอ ป็อปลาร์ มะเขือเทศ พริกหวาน 
7 ปารากวัย 21.5 ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย 
8 อัฟริกาใต้ 18.1 ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ฝ้าย 
9 ปากีสถาน 17.5 ฝ้าย 
10 อุรุกวัย 8.8 ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด 
11 โบลิเวีย 6.3 ถ่ัวเหลือง 
12 ฟิลิปปินส์ 5 ข้าวโพด 
13 ออสเตรเลีย 4.4 ฝ้าย คาโนลา 
14 พม่า 1.9 ฝ้าย 
15 เบอร์คินา-ฟาโซ 1.9 ฝ้าย 
16 เม็กซิโก 1.3 ฝ้าย ถ่ัวเหลือง 
17 สเปน 0.6 ข้าวโพด 
18 ชิลี 0.6 ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง คาโนลา 
19 โคลัมเบีย < 0.6 ฝ้าย 
20 ฮอนดูรัส < 0.6 ข้าวโพด 
21 โปรตุเกส < 0.6 ข้าวโพด 
22 สาธารณรัฐเชค < 0.6 ข้าวโพด 
23 อิยิปต์ < 0.6 ข้าวโพด 
24 สโลวาเกีย < 0.6 ข้าวโพด 
25 โรมาเนีย < 0.6 ข้าวโพด 
26 คอสตาริกา < 0.6 ฝ้าย ถ่ัวเหลือง 
27 คิวบา < 0.6 ข้าวโพด 
28 ซูดาน < 0.6 ฝ้าย 
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รูปท่ี 6  พ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้าในประเทศต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2555 

ท่ีมา: James (2012) 

 
สหภาพยุโรป 

ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  8 ประเทศ ท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการค้า 
ได้แก่ สเปน โปรตุเกส สาธารณรัฐเชค โปแลนด์ สโลวาเกีย โรมาเนีย สวีเดน และเยอรมนี ตามลําดับ  โดย
ท้ังหมดปลูกข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลําต้นข้าวโพด หรือข้าวโพดบีที ยกเว้นประเทศสวีเดนและเยอรมนี
ท่ีปลูกมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมท่ีปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของแป้ง (Gomez-Galera และคณะ, 2012) 

 

ประเทศบราซิล 
 บราซิลเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการค้ามากท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลก 
รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดติดต่อกันเป็นเวลา  3 ปี  ในปี พ.ศ. 2553  
พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน 19% หรือ  30 ล้านไร่  บราซิลมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการค้า  3 ชนิด ได้แก่ 
ถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานต่อสารกําจัดวัชพืช ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย 
หรือฝ้ายบีที และข้าวโพดบีที  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ถ่ัวเหลืองท่ีปลูกในบราซิลกว่า 83%  เป็นถ่ัวเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรม  นอกจากนั้น เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2554  บราซิลได้อนุญาตให้ปลูกถ่ัวพินโต 
(pinto bean) ดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส Bean Golden Mosaic Virus (BGMV) ซ่ึงพัฒนาโดย 
Brazilian Agricultural Research Cooperation (EMBRAPA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในประเทศเพ่ือการค้า  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายเมล็ดพันธุ์ (seed multiplication) และคาดว่าจะสามารถออกสู่ท้องตลาดได้
ภายในเวลา  2 ปี (Tollefson, 2011) 
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ประเทศอินเดีย 
 อินเดียมีพ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย โดยมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เพ่ือการค้าจํานวน  1 ชนิด  ได้แก่ ฝ้ายบีที ซ่ึงมีการอนุญาตมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545  ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูก   
66.25 ล้านไร่ คิดเป็น 88% ของพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายท้ังหมดในอินเดีย  ท้ังนี้ มีการปลูกฝ้ายบีที  6 สายพันธุ์      
จาก  5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยฝ้ายและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตร เมือง Dharwad  บริษัท      
JK Agri Genetics จํากัด  บริษัท Nath Seed จํากัด  บริษัท Metahelix Life Science จํากัด  และบริษัท 
มอนซานโต้ จํากัด (Herring, 2010) 
 
ประเทศจีน 

จีนมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากเป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย (24 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 
2554)  โดยมีพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีได้รับอนุญาตให้ปลูกในเชิงการค้าแล้ว  5 ชนิด ได้แก่ ฝ้าย มะเขือเทศ 
พริกหวาน ป็อปลาร์ และมะละกอ  ท้ังนี้ พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือ ฝ้ายบีที  ในปี พ.ศ. 
2554 มีการปลูกคิดเป็น 71.5% ของพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายท้ังหมด  รวมท้ัง อนุญาตให้มีการปลูกมะละกอดัดแปลง
พันธุกรรมต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน (PRSV papaya) ของ South China Agricultural University เพ่ือ
การค้าในมลฑลกวางตุ้ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550  ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีการปลูกมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมคิดเป็น 90% 
ของการปลูกมะละกอท้ังหมด  โดยใน พ.ศ. 2553 มีอัตราการปลูกเพ่ิมข้ึน 15% จาก  28,000 ไร่            
เป็น  33,000 ไร่  นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรของประเทศจีนได้อนุมัติผลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ข้าวต้านทานศัตรูพืช (ข้าวบีที) และข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมผลิตเอนไซม์ไฟเทส (phytase corn) เม่ือวันท่ี 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  โดยพืชท้ังสองอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ในเชิงการค้า (Lagos และ Jie, 2012) 
 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ฟิลิปปินส์อนุญาตให้ปลูกข้าวโพดบีทีเชิงการค้าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545  ปัจจุบันอนุญาตให้ปลูก
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม  8 สายพันธุ์  ในจํานวนนี้เป็นข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน (stacked 
trait) Bt/HT  4 สายพันธุ์  ในปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนท่ีปลูกรวมท้ังสิ้น  3.75 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึน 19% จากปี พ.ศ.
2553  และได้อนุญาตให้ปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมทนทานต่อยาปราบวัชพืชในเชิงการค้าอีก  1 สายพันธุ์ 
ในปีเดียวกัน (USDA FAS, 2012a) 
 
ประเทศพม่า 
 พม่าเป็นประเทศล่าสุดในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการค้า มีรายงานว่า
พบการปลูกฝ้ายบีทีในปี พ.ศ. 2553  และมีการพัฒนาฝ้ายบีทีในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544  โดยกรมฝ้าย
และหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและชลประทานของพม่า  ซ่ึงผ่านการทดสอบในภาคสนามท่ีเมืองมัณฑะเลย์
ในปี พ.ศ. 2549-2550  ใช้ชื่อเรียกสามัญว่า Ngwe chi 6 หรือ silver Sixth  ปัจจุบัน พม่ามีพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายบีที
เพ่ือการค้าท้ังสิ้น  1.8 ล้านไร่ คิดเป็น 79% ของพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายท้ังหมด โดยมีการปลูกในเมืองหงสาวดี 
มัณฑะเลย์ มาเกว และสะกาย (USDA FAS, 2012b) 
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บทท่ี 3 
สถานภาพและประเด็นท้าทายสําหรับประเทศไทย 

 
  ประเทศไทยไม่อนุญาตให้นําเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม ยกเว้นเพ่ือการศึกษาทดลอง โดยอาศัยกลไก
การควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542) ซ่ึงมีประกาศกระทรวง
กําหนดให้พืชดัดแปลงพันธุกรรม  33 สปีชีส์  51 สกุล (genus) และ  1 วงศ์ (family)  เป็นส่ิงต้องห้าม 
มิให้นําเข้า ยกเว้นข้าวโพดและถ่ัวเหลืองท่ีนําเข้ามาเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นอาหารหรือเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรม  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศกฎกระทรวงให้ติดฉลากสินค้าท่ีมี
ส่วนผสมพืชดัดแปลงพันธุกรรมในส่วนผสมหลัก (กําหนด threshold ร้อยละ 5  ของแต่ละส่วนประกอบใน   
3 อันดับแรก) เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
 มาตรการท่ีใช้บังคับข้างต้นอาศัยกลไกของกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงมิได้มีเจตนารมณ์เพ่ือใช้
ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง  ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้จัดทํา “ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม       
พ.ศ. .... ” ท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี โดยผ่านการ
อนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551  และอยู่ระหว่างปรับปรุงความเรียบร้อย
ของร่างพระราชบัญญัติฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ตามมติของคณะกรรมการกฤษฏีกา ซ่ึงมีการ
ปรับหลักการและเนื้อหาบางส่วน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลง
พันธุกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีบทบาทใน
การสร้างความสามารถและเตรียมความพร้อม ท้ังการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
ด้านการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
 สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ได้ดําเนินงานวิจัยด้าน          
พืชดัดแปลงพันธุกรรมมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการวิจัยและพัฒนา
ทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดต่างๆ เพ่ือให้มีคุณสมบัติและคุณภาพท่ีดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังในแง่การพัฒนาพันธุ์ให้มีความต้านทานโรคต่างๆ เช่น มะละกอต้านทานโรคใบด่างวงแหวน  
มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  และการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น การชะลอการ     
ร่วงโรยของกล้วยไม้ เป็นต้น  ท้ังนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังอยู่ในระดับของการทดสอบในโรงเรือน 
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การกํากับดูแลการวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศเป็นระบบอาสาสมัคร โดยใช้แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม        
ท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee - 
TBC)  ซ่ึงมี ศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ  นอกจากนี้ TBC ยังได้ดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ            
ในการกํากับดูแลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 
โดยกระตุ้นและสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชนท่ีมีการทดลองวิจัย
เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน 
(Institutional Biosafety Committee - IBC) ของตนเอง  ท้ังยังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค 
วิทยาการใหม่ รวมถึงกฏระเบียบนานาชาติท่ีเก่ียวข้องให้กับ IBC อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีจํานวน IBC        
ท่ัวประเทศท้ังสิ้น  36 แห่ง 
 

ด้านการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม ถือเป็นข้ันตอน        

ท่ีจําเป็นและมีความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม  แม้ว่ากลไกการขออนุญาตทดสอบ
ภาคสนามของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550  มีข้ันตอนท่ีซับซ้อน ท้ังการ
จัดทําข้อเสนอโครงการ มาตรการในการควบคุม และการรับฟังความเห็นสาธารณะ  รวมถึงต้องให้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติจึงจะดําเนินการได้ แต่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรยังคงเห็นความจําเป็นใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ TBC คณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และ ศช. ดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลง
พันธุกรรมภาคสนาม ให้เป็นโครงการทดสอบฯ ท่ีสามารถสร้างความม่ันใจให้กับสังคมต่อระบบการบริหาร
จัดการการทดสอบในระดับภาคสนาม และให้ได้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง และความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์
จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีได้ดําเนินการทดสอบ  ท้ังนี้ ข้อเสนอโครงการทดสอบฯ ภาคสนามได้คัดเลือกพืช

ตัวอย่างผลงาน: มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างวงแหวน 
มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดแรกท่ีนักวิจัย ศช. ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาสายพันธ์ุมะละกอท่ีดัดแปลง

พันธุกรรมให้สามารถต้านทานต่อโรคใบด่างวงแหวน ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสท่ีเรียกว่า Papaya ringspot virus (PRSV) ได้ใน
ระดับโรงเรือน เช้ือไวรัสดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกมะละกอเน่ืองจากทําให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
นอกเหนือจากความเสียหายท่ีเกิดจากการทําลายของเพล้ีย  

ทีมวิจัยได้แยกสกัดยีนของเช้ือ PRSV ท่ีเรียกว่ายีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสหรือ coat protein gene และนําเข้าไป
ต่อกับพลาสมิดพาหะเพ่ือทําการถ่ายยีนเข้าสู่ส่วนของคัพภะท่ีได้จากเมล็ดอ่อนของมะละกอโดยใช้ gene gun  จากน้ัน   
ทําการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจนกระท่ังพัฒนาเป็นต้น โดยเรียกต้นท่ีได้ว่า “มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธ์ุแขกนวล 
p116/5 รุ่น R0”  จากการทดสอบความต้านทาน พบว่ามะละกอท่ีปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการน้ีมีความต้านทานต่อโรคสูงและ
คงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ประจําพันธ์ุ  นอกจากน้ี ยังมีความสามารถในการต้านทานต่อเช้ือ PRSV ได้หลายสายพันธ์ุ 
(broad spectrum resistance)  และสามารถส่งถ่ายความต้านทานไปยังลูกหลานจนถึงประชากรรุ่นท่ี 5 (R5 ) 

สถานภาพปัจจุบัน ได้ดําเนินการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอท่ีดัดแปลงพันธุกรรมรุ่นท่ี 5 
(R5) ในระดับโรงเรือนเรียบร้อยแล้ว  โดยได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของมะละกอดัดแปลง
พันธุกรรมกับมะละกอพันธ์ุเดิม เช่น ผลกระทบต่อแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในการทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติของมะละกอ เช่น 
ไรตัวหํ้า ผลกระทบต่อชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในดิน ผลกระทบท่ีมีต่อไวรัสชนิดอื่น ผลกระทบต่อพืชปลูกตามหลัง 
หากมีการอนุญาตให้ปลูกทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมในระดับภาคสนาม ศช. มีความพร้อมท่ีจะปลูกทดสอบมะละกอ
ดัดแปลงพันธุกรรมได้ทันที 
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ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาภายในประเทศ และมีความพร้อมในการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในระดับภาคสนามมากท่ีสุด  1 ชนิด คือ มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน เป็น 
พืชต้นแบบ 

ในระหว่างท่ีดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และยังไม่มีการทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม           
ในภาคสนามจริง  ศช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กรมวิชาการเกษตร สร้างความสามารถในการออกแบบและวางแผนแปลงทดลองภาคสนามของพืชดัดแปลง
พันธุกรรม ซ่ึงดําเนินการทดลองโดยใช้พืชท่ีไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือพัฒนาต้นแบบแปลงทดลอง
ภาคสนามของพืชดัดแปลงพันธุกรรม และสร้างความม่ันใจให้กับสังคมในเรื่องประสิทธิภาพการควบคุม     
การกระจายละอองเรณูพืชดัดแปลงพันธุกรรมจากแปลงทดลอง ในโครงการการศึกษาชีววิทยาและ          
การกระจายเกสรของมะละกอด้วยคอมพิวเตอร์โมเดลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงข้อมูลข้ันต้นเหล่านี้
เป็นแนวทางท่ีนํามาใช้ในการวางแผนแปลงปลูกทดสอบในโครงการต้นแบบการทดสอบความปลอดภัย      
ทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมภาคสนาม  ท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้าน
การบริหารจัดการหากมีการอนุญาตให้ทดสอบมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมในอนาคต 
 

ด้านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ศช. ได้ทํา

หน้าท่ีประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม และให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคและ
วิชาการให้กับ อย. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความปลอดภัยของอาหารท่ีได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง “การให้คําปรึกษาสําหรับการประเมินความ
ปลอดภัยของอาหารท่ีได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่” โดย ศช. ใช้กลไกคณะอนุกรรมการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร และ TBC  ท้ังยังได้จัดทําหลักสูตรนักประเมินความเสี่ยงพืชดัดแปลง
พันธุกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาหาร เพ่ือฝึกและพัฒนาผู้ทําหน้าท่ีประเมิน 
 

ประเด็นท้าทายสําหรับประเทศไทย 
ปัจจุบันจาก  10 ประเทศ ท่ีอยู่ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East Asian Nations หรือ ASEAN) มีเพียงประเทศไทย ลาว กัมพูชา และประเทศบรูไน ท่ียังไม่มี
นโยบายยอมรับการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ หรือมีนโยบายท่ีเอ้ือให้เกิดการทดสอบพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม  อย่างไรก็ตาม การย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับแต่บัดนี้จนถึง พ.ศ. 2558 
จะเป็นก้าวสําคัญท่ีประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของ
การสร้างประชาคมอาเซียน คือ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการ
คมนาคม  ดังนั้น ในสถานการณ์ท่ีไทยถูกล้อมรอบด้วยประเทศเพ่ือนบ้านท่ียอมรับการปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรม และบางประเทศมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะทําให้ระบบการ
ผลิตทางการเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้านมีประสิทธิภาพสูงข้ึนจากการปลูกพืชจีเอ็ม (เช่น ให้ผลผลิตสูง 
ทนโรคและแมลง ทนน้ําท่วม/ภาวะแล้ง) ซ่ึงอาจส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ซ้ือหรือนําเข้าสินค้า
เกษตรบางรายการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ท้ังด้านราคาและปริมาณ  ท้ังยังอาจกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยภาคธุรกิจจะไม่สามารถ
พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มตอบสนองความต้องการของประเทศคู่ค้าท่ีมีแนวโน้มจะมีความต้องการ
เมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มมากข้ึน เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  ซ่ึงอาจนําไปสู่การย้ายฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์จาก
ประเทศไทยไปยังประเทศทมีความพร้อมกว่า เช่น อินโดนีเซีย ท่ีสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มเพ่ือการค้า
ได้ 
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รูปท่ี 7  สถานภาพการวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์พืชดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศต่างๆ 
ท่ีมา: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 
ประเทศไทยจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีนโยบายเร่งสร้างความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และกํากับดูแล 

การใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม  รวมท้ัง การสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็น
เจ้าของพันธุ์พืชและเทคโนโลยีท่ีเป็นของไทย เพ่ือลดความสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
และอาหาร ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่สังคมไทย  โดยอาจอาศัยกลไกความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียนในการต่อรองขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากประเทศพัฒนาแล้ว (North-South 
Cooperation) ร่วมกัน  และการขอใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรเทคโนโลยีจากเจ้าของสิทธิบัตรโดยผ่านความ
ช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติต่างๆ  โดยมีข้อเสนอแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
1)  มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมในการกํากับดูแล 

- สร้างความสามารถในการพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือกําหนดค่าพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
เช่น ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนของพืชพ้ืนเมือง พืชท้องถ่ิน และพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม หน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย และภาคมหาวิทยาลัย 
- สร้างความสามารถในการควบคุม ดูแล และติดตามตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอาจมีการ

ลักลอบนําเข้า โดยการจัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และยืนยันในพ้ืนท่ีท่ีมีเขตติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจ/เครื่องอัตโนมัติเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว
แม่นยําและสะดวก  รวมถึง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังท่ีเป็นเครือข่ายระหว่างห้องปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
และหน่วยปฏิบัติการวิจัยในส่วนกลาง หน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
- สร้างความพร้อมในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมของข้าวโพด

และถ่ัวเหลืองจีเอ็มท่ีมีนโยบายให้นําเข้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม  เพ่ือเตรียมรองรับพืชดัดแปลง
พันธุกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโน้มจะมีการใช้เพ่ิมข้ึนในอนาคต หน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วยกระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
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2) มาตรการสร้างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีเป็นของไทย 
- กําหนดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมี

แผนท่ีนําทางท่ีระบุพืชยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน และเทคโนโลยีตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการพัฒนาพืชดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีผ่านการพิสูจน์ความปลอดภัยทางชีวภาพและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นของไทย  โดยมี
เง่ือนไขเชิงนโยบายท่ีต้องได้รับการสนับสนุน คือ การมอบให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลง
พันธุกรรมในระดับภาคสนาม  หน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวง
เกษตรฯ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย และภาคมหาวิทยาลัย 
- สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยี ทราบถึงประโยชน์และโทษท่ีมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน เพ่ือให้การตัดสินใจของ
ประชาชนอยู่บนฐานของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  หน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ภาคมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ 
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