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	 ในปัจจุบัน	 ทั่วโลกยังถกเถียงกันถึงสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	
(GMOs)	ว่ามีประโยชน์หรือโทษ	และมีความเสี่ยงหรือไม่	อย่างไร	กับการบริโภคอาหารประเภทนี้	
ในขณะที่ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยีการตัดแต่งยีนไม่ ได้	 ทุกคนควรจะได้
รับทราบขอ้มูลและความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ		
	 การ์ตูน	 “เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา”	 ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม	 มีทั้งหมด	 3	 ตอน	
หลายคนคิดว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องยากและไกลตัว	ไม่จำเป็นตอ้งสนใจ	แต่หากลองอ่านเรื่อง
ราวในตอนที่	1	“เทคโนโลยีชีวภาพและการดัดแปลงพันธุกรรม”	จะพบว่าไม่ ไดย้าก	และใกล้ตัว
กว่าที่คิด		
	 ในตอนที่	2	เรื่อง	“อาหารดัดแปลงพันธุกรรมกับการบริโภค”	ยิ่งเป็นเรื่องใกลต้ัวเขา้
มาอีก	 เพราะเกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารดัดแปลงพันธุกรรม	 หรือ		
อาหารจีเอ็ม	 ในตอนนี้	 ยังมีทั้งกลุ่มที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกับการบริโภคอาหารจีเอ็ม	 ในฐานะผู้
บริโภค	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารจีเอ็ม	 โภชนาการ	 และการประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร	 จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาว่าจะเลือกใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีนี้	 หรือจะใช้ ให้เหมาะสมได้
อย่างไร	
	 ส่วนตอนที่	 3	 เรื่อง	 “พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับระบบนิเวศ”	 เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพันธุ ์พืชด้วยวิธีการปกติและดัดแปลงพันธุกรรม	 ผลกระทบของพืชดัดแปลง	
พันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่สังคมไทย	
	 ความรู้เบือ้งตน้และขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพและสิง่มีชีวติดัดแปลงพันธกุรรม	
ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้	 จะช่วยตอบข้อสงสัยต่างๆ	 ของผู้อ่าน	 และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่จะ
เลือกหรือไม่เลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	 ด้วยมุมมองและหัวใจของนัก
วิทยาศาสตร์	
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ใครเป็นใครในเล่ม 

หนอนแก้ว...
ฉายา “เจ้าหนอนหนังสือ” ชอบอ่าน
ค้นคว้า ช่างจดจำในเรื่องวิทยาศาสตร์
และชอบแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนๆ 

เต่าทอง...
ช่างซักถาม อยากรู้อยากเห็น มองโลก 
ในแง่ดี 

มดแดง...
ช่างสงสัย ขี้กลัว เป็นผู้ฟังที่ดี 





ตอนที่ 1  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
และการดัดแปลงพันธุกรรม 
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อรุณสวัสดิ์ มดแดง... เต่าทอง... 
ตื่นกันได้แล้ว ฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟัง 

โอ๊ย ! ปลุกแต่เช้าเลย  
ขอนอนต่ออีกหน่อยนะ... 

เมื่อวานฉันไปห้องสมุดใต้ดินมา
ไดอ้า่นหนงัสอืเกีย่วกบัเทคโนโลยี-
ชีวภาพด้วยนะ น่าสนใจ มากเลย 

หนังสือภาพอะไรนะ ฮ้าว... 

หนังสือพ่ง หนังสือภาพอะไรล่ะ... เต่าทอง ฉันพูดว่า 
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึงการนำเอาสิ่งมีชีวิต หรือชิ้น

ส่วนสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีประโยชน์ต่างหาก 

ชุด การดัดแปลงพันธุกรรม 
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ที่จริงเทคโนโลยีชีวภาพไม่ ใช่เรื่องใหม่เลยนะ
พวกเรารูจ้กักนัมานานแลว้ แตป่จัจบุนัเทคโนโลยี
กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเรว็ เคยไดย้นิ การดดัแปลง-
พันธุกรรม การโคลนนิ่ง อะไรทำนองนี้มั้ย เรา
เรียกพวกนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จักกันดีและคุ้นเคย
มานานแล้ว ก็เช่นการหมักเต้าเจี้ยว...  
การดองผลไม้... การทำข้าวหมากไง 

อ้าว!! หลับกันอีกแล้ว  
ฟังกันบ้างหรือเปล่าเนี่ย  

เฮ้ ตื่น ตื่น ตื่น... 
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แหม ก็มันง่วงนี่นา...  
ทีแรกได้ยินชื่อ เทคโนโลยี-
ชีวภาพก็คิดว่ามันจะยาก 

ไม่นึกเลยว่า ผลไม้ดอง 
 ของโปรดของฉันก็ ใช้                     
   เทคโนโลยีชีวภาพด้วย 

เริ่มสนใจกันแล้วใช่มั้ยล่ะ นี่เพิ่ง
เริ่มต้นเท่านั้นยังมีเรื่องน่ารู ้
อีกเยอะ มาฟังกันต่อเถอะ 

มนุษย์น่ะ พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไปได้ ไกลกวา่นัน้อกี รูร้เึปลา่วา่เดีย๋วนี้
มนษุยส์ามารถเพาะเลีย้งเซลลผ์วิหนงั
โดยการนำผิวหนังชิ้นเล็กๆ ของ
มนษุยม์าเพาะเลีย้งในหอ้งปฏบิตักิาร
เพื่อขยายให้เจริญเติบโตเป็นแผ่น
ใหญ่ ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการผิวหนัง
ทดแทน ภาษาวิทยาศาสตร์เขา
เรียกว่า “สเต็มเซลล์” 

เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา 
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เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ให้ ได้
พันธุ์ดีและได้จำนวนมากๆ เพื่อให้เพียง
พอกับการส่งออก หรือการผสมเทียม 
และการย้ายฝากตัวอ่อนในสัตว์ เพื่อ
ขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 

นอกจากนี้มนุษย์ยังนำ
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในการ   
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ

สินค้าเกษตร 
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แล้วคำว่า “ดัดแปลง 
พันธุกรรม” ล่ะ คุ้นๆ หู  

กันบ้างมั้ย 

คำยากๆ ยาวๆ แบบนี้..  
ฉันไม่รู้จักหรอก 

หนอนแก้ว 
ไม่ ย ากอย่ า งที ่

คดิหรอกนะเต่าทอง 
ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมี

รหัสลับ นักวิทยาศาสตร์เรียกรหัสลับ 
นี้ว่า รหัสพันธุกรรม ซึ่งถูกเก็บซ่อนอยู่ ในยีน 

หรือ ดีเอ็นเอ อีกที 

เดี๋ยวฉันจะวาดภาพเจ้ายีน หรือ 
ดีเอ็นเอที่ว่านี้ ให้ดู อืม.. ดูๆ แล้วก็
เหมือนขั้นบันไดบิดๆ นะ ว่ามั้ย 
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ยีน หรือ ดีเอ็นเอ คือ สารเคมี 
หรือกรดนิวคลีอิก เป็นสารพันธุ-
กรรมชนิดหนึ่ง เป็นตัวควบคุม
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

อย่างเธอสองคนก็มียีนควบคุมลักษณะ 
ถึงได้มีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างที่ 
เห็นนี่ ไงล่ะ แล้วยีนก็ยังเก็บและถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังลูกหลานได้อีกด้วย.. มดแดง
ทำหน้างงๆ สงสัยอะไรรึเปล่า? 

แล้วยีนมันอยู่ตรงส่วนไหน 
ในร่างกายเราล่ะ หนอนแก้ว 


ยีนอยู่ ในนิวเคลียสของทุกเซลล์ 
ในร่างกาย 

ขน 

คราบเลือด 

ผิวหนัง 
ชิ้นเนื้อ 

มียีนอยู่ทั้งนั้นแหละ 
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ในหนังสือยังบอกด้วยว่าดีเอ็นเอเป็นเหมือนตัวเก็บลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
เพื่อแยกให้เห็นว่าแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ความแตกต่างจะอยู่ที่
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหล่านั้น ไม่มี ใคร หรือสิ่งมีชีวิตใด มีลายพิมพ์เหมือน
กัน ดีเอ็นเอจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 

นี่คือลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
ที่ ได้จากเลือดของมนุษย์ 




หนอนแก้วนี่เก่งจังเลย 
รู้ ไปซะทุกเรื่อง 
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ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตจากพ่อและแม่จะถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูก จากพ่อหนึ่งสายและแม่ 
หนึ่งสาย เป็นดีเอ็นเอสายใหม่ของลูก 

เอ่อ... แล้วเราจะดู 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอกันไป

ทำไมเหรอ ? 

แหม… ไม่รู้อะไรซะแล้วมดแดง 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีประโยชน์
มากมายเลยหล่ะ ไม่ว่าจะใช้
สื บหาตั วผู้ ต้ องสงสัย ในคดี
อาชญากรรมต่างๆ ใช้ตรวจการ
เป็นพ่อแม่ลูก หรือใช้ตรวจสอบ
พันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ 


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและการดัดแปลงพันธุกรรม 
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เมื่อเรารู้จักหน้าตาของ 
ดีเอ็นเอว่าเป็นอย่างไรแล้ว... 

ทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง 
การดัดแปลงพันธุกรรม 
กันดีกว่า เรื่องนี้สนุกมาก 
เลยนะ 

การดัดแปลงพันธุกรรม คือ การใช้เทคนิคใดๆ ก็ตาม ที่นำเอายีนจาก 
สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีการ
เปลีย่นแปลงตา่งไปจากพนัธุท์ีม่ี ในธรรมชาต ิ เทคนคิที่ ใช้ ในการดดัแปลง-
พันธุกรรม.. พวกมนุษย์เรียกกันว่า “พันธุวิศวกรรม”  

ดอกแดฟโฟดิล 

ข้าว 

ข้าวสีทอง 
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ฉันจะเล่าเรื่องการ
ดัดแปลงพันธุกรรมพืชให้
เธอทั้งสองฟัง อะแฮ่ม... 
เดี๋ยวใส่แว่นก่อน อันนี้

ต้องกางตำรา 

หลักการโดยย่อก็คือ การตัดเอา 
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ หรือ ยีน ที่ต้องการ 

จากสิ่งมีชีวิตอื่นไปใส่ ในเซลล์ของพืช เพื่อ
ให้เกิดการรวมตัวของยีนในเซลล์นั้น เมื่อ
นำเซลล์ ไปเพาะเลี้ยงเป็นต้นพืช ก็จะมี

ลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิม เราเรียก 
พืชนี้ว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือ 

transgenic plant  

ส่วนคำว่า GMOs
(Genetically Modified Organisms) 

เป็นคำที่ ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ ได้
รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

เห็นไหม? GMOs ก็มีหน้าตาเหมือน พืช สัตว์ ปกตินั่นแหละ 

ตอนนี้ที่ทำกันมาก คือ  
ข้าวโพด ฝ้าย มะเขือเทศ 
มันฝรั่ง แล้วก็ถั่วเหลือง 

นี่หนอนแก้ว ฉันอยากรู้ว่า 
มนุษย์ทำการดัดแปลงพันธุกรรม

พืชชนิดใดบ้าง 

พืชจีเอ็ม สัตว์จีเอ็ม จุลินทรีย์จีเอ็ม 

GMOs
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การดัดแปลงยีนในสัตว์ก็มี อย่างเช่น 
นำยีนจากปลาใหญ่มาใส่ปลาเล็ก เพื่อ
ทำให้ปลาเล็กตัวโตเร็วขึ้น คราวนี้ เราก็มาคุยกันเรื่อง การโคลนนิ่ง มั่ง

ดีกว่า โคลนนิ่งเป็นการก็อปปี้สิ่งมีชีวิต ให้มี
รูปร่างหน้าตา และรหัสพันธุกรรมเหมือน
ต้นแบบไม่มี ผิ ด เพี้ ยน ในปีพ .ศ .2539 
นายเอียน วิลมุท นักวิทยาศาสตร์ชาว
สก็อตแลนด์ ได้เปิดตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โคลนนิ่งตัวแรกของโลก เป็นแกะ ชื่อว่า  
“ดอลลี่” น่าเสียดายที่ดอลลี่ ไม่อยู่ซะแล้ว 
มันแก่เร็วกว่าแกะธรรมดา ตายไปเมื่ออายุ
ประมาณ 7 ปี 

แหม… จะมี ใครมาทำโคลนนิ่งฉัน
บ้างมั้ยนะ จะได้มีหนอนหนังสือ
แสนขยันแบบฉันอยู่ทั่วโลกเลย 
            ฮิ ฮิ ฮิ 

ฝันเกินไปแล้ว.. 
หนอนแก้ว 

นอกจากเจ้าแกะดอลลี่แล้ว ก็ยังมีสุนัขโคลนนิ่งพนัธุ์
อัฟกันฮาวน์ด ที่ชื่อว่า เจ้าสนัปปี ้ นักวิทยาศาสตร์
ชาวเกาหลี ใต้ นำเซลล์ต้นกำเนิดจากหูของสุนัข
อัฟกันฮาวน์ดไปเพาะเลี้ยง จนเป็นตัวอ่อน แล้วนำ
ไปปลูกถ่ายในแม่สุนัขหลายตัว แต่รู้มั้ยว่า การ
โคลนนิ่งสุนัขไม่ ใช่เรื่องง่าย จากตัวอ่อนหลายร้อยตัวเหลือแต่
เจ้าสนัปปี้ ที่มีแม่อุ้มบุญเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ 
เพียงตัวเดียวเท่านั้น ถ้านับจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีเกิด 

ตอนนี้เจ้าหมาน้อยก็อายุ 2 ขวบได้ 
แล้วหล่ะ

12
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ว่าแต่เธอสองคน มีความเห็นยังไงบ้าง
เกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 

ฟังแล้วฉันว่าดีนะ 
มนุษย์รู้จักนำการ
ดัดแปลงพันธุกรรม 
มาใช้ ให้เกิด 
ประโยชน์ 

แต่ฉันไม่เห็นด้วยเลย…  
ลองคิดดูสิ ถ้าโลกนี้มีแต่จีเอ็มโอ 
สภาพแวดล้อมต้องเสียสมดุล 
แน่ๆ เลย 
พวกเราจะ 
ลำบาก

มีเหตุผลทั้งคู่.. เธอสองคนยังมีความ
เห็นไม่ตรงกันเลย แล้วมนุษย์ตั้ง
หลายพันล้านคน จะมีความคิดเห็น
ตรงกันหมดได้ยังไง ใช่มั้ย.. 
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ความเห็นเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมของพวก
มนุษย์นั้น แตกออกเป็นสองฝ่าย..  


ฝ่ายที่เห็นด้วยบอกว่า การดัดแปลงพันธุ-
กรรมช่วย “เพิ่มผลิตผลทางด้านอาหาร” มี
การประมาณกันว่าในปีค.ศ.2020 ประชากร
โลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านคน (ปัจจุบัน
มี 6 พันล้านคน) ถ้าไม่ ใช้การดัดแปลง- 
พันธุกรรมมาช่วย อาหารจะไม่เพียงพอ
สำหรับมนุษย์… 


และที่สำคัญยังนำการดัดแปลงพันธุกรรมไปใช้เพื่อ 
“อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ที่ ใกล้สูญพันธุ์” ได้ด้วยนะ 

และยังช่วย “ลดต้นทุนการผลิต” อีกด้วย 

นอกจากนี้ พืชดัดแปลงพันธุกรรมยังช่วย 
“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพราะว่าสามารถ
ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช โดยไม่
ต้องใช้ยาฆ่าแมลง 

เห็นมั้ยล่ะ..มดแดง.. มีข้อดีตั้ง
หลายข้อ 
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อย่าเพิ่งสรุปสิ เต่าทอง.. เราต้องรู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น แล้วก็ต้องคิดแบบมี

เหตุผลด้วย 
โอเคๆ... แล้วอีกฝ่ายเขาว่ายังไงล่ะ 

แหม..ไม่ต้องทำเสียงเข้ม 
ฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วยเขาก็มี
เหตุผลมากมาย เช่น


“การดัดแปลงพันธุกรรมอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์-พืช-และสัตว์” 
“อาจเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล”  

“ต้นทุนการผลิตอาหารของประเทศกำลังพัฒนาจะสูงขึ้นเพราะต้องซื้อเทคโนโลย ี
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว” 

“ขัดกับหลักจริยธรรม คุณธรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทดลองกับคนหรือสัตว์” 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและการดัดแปลงพันธุกรรม
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ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ ชัดเจน บาง
ประเทศก็ผลิตสินค้าจากการดัดแปลงพันธุ-
กรรมมาจำหน่าย ทำให้เกิดความขัดแย้งเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศ ส่วนผู้บริโภคบางคนก็
เกิดอาการไม่มั่นใจในการบริโภคสินค้าจีเอ็มนี ้

จะว่าไปแล้ว ฉันเองก็ไม่
มั่ น ใจว่ า ใบไม้ที่ กินๆ

เข้าไปเนี่ย เป็น
พืชจีเอ็มบ้าง
รึเปล่า 

ฉันก็ด้วย แต่ถ้าเรามีความรู้ เราก็สามารถ
ตัดสินใจเลือกได้ด้วยตัวเองเนอะ

ถูกต้อง! การดัดแปลงพันธุกรรมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ฉันถึง
บอกไงว่าเราต้องฟังหูไว้หู คิดวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

แล้วจึงค่อยตัดสินใจ ว่าแล้วก็หิว ฉันขอตัว 
ไปหม่ำก่อนหล่ะ บ๊ายบาย

แล้วหาเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้ฟังอีกนะ 
บ๊าย บาย 



 
 
 

 

สนใจอ่านเพ่ิมเติม ตดิต่อได้ท่ี  ศูนย์หนังสือ สวทช. 
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1180 – 79 
โทรสาร 02 564 7015 

E-mail: cyberbookstore@nstda.or.th 


	book-gmo-download
	Cartoon_GMOs_080723
	Pages from Merge All1



