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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 ปจัจุบนั ความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาเทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยพีลงังาน  นาโนเทคโนโลย ีตลอดจนความก้าวหน้าใน
ด้านวศิวกรรมได้ช่วยสรา้งความสะดวกสบายในชวีติประจําวนัและส่งเสรมิคุณภาพชวีติให้ดยีิง่ขึน้ และ
กลายเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจาํวนั  อย่างไรก็ตาม ปจัจยัทางด้านอาหารและยารกัษาโรค ยงัเป็นปจัจยั
สําคญัที่มนุษย์ต้องพึ่งพา และเทคโนโลยชีวีภาพเป็นเทคโนโลยหีนึ่งที่มกีารนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาด้านอาหารและด้านการแพทยเ์พื่อประชากรของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยดี้านดดัแปลง
พนัธุกรรมสิง่มชีวีติ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า จเีอม็โอ (Genetically Modified Organisms; GMOs)  

                    มกีารพ ั    แล้วกว่า          เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของประชากร
โลกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปรมิาณการผลติด้านอาหารและยารกัษาโรคที่ยงัมไีม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และที่ผ่านมาประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งได้รบัการยกย่องว่าเป็นประเทศต้นกําเนิดและผู้นําด้าน
เทคโนโลยจีเีอ็มโอของโลก ไดท้ําการวจิยั คน้คว้า และพฒันาเทคโนโลยจีเีอม็โอมาอย่างต่อเนื่อง  ทัง้ใน
พชื สตัว์ และจุลนิทรยี์ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านอาหารและทางการแพทย์   เนื่องจากเทคโนโลย ี  
จเีอ็มโอมศีกัยภาพที่จะปรบัปรุงสิง่มชีวีติได้ทัง้ด้านคุณภาพและปรมิาณตามที่เราต้องการ เช่น การเพิม่
ปรมิาณผลผลติของพชืเศรษฐกจิที่สําคญั การเพิม่คุณค่าทางอาหาร การผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทาง
การแพทย ์การพฒันาวคัซนีและวธิกีารรกัษาโรครา้ยแรง การเพิม่ความสามารถของจุลนิทรยีใ์นการกําจดั
สารพษิในสิง่แวดลอ้ม และการปรบัปรงุคุณภาพดนิ เป็นตน้  

ในปจัจุบนั ได้พบว่าพชืดดัแปลงพนัธุกรรมมคีวามก้าวหน้าในการพฒันามากที่สุด และได้รบั
อนุญาตให้ผลติเป็นการค้าได้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาในจุลนิทรยี์และสตัว์   จงึส่งผลให้ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาสามารถขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกและสามารถส่งออกพชืจเีอ็มโอมากที่สุดในโลก   นอกจากนัน้
ยงัพบว่าประเทศอื่นๆ ได้ให้ความสนใจพฒันาและเพาะปลูกพชืจเีอ็มโอมากขึ้น เช่น ประเทศแคนาดา 
ประเทศเมก็ซโิก ประเทศอนิเดยี ประเทศจนี และประเทศฟิลปิปินส ์เป็นตน้  
 อย่างไรกต็าม ไดพ้บว่าการตระหนักรูข้องผูบ้รโิภคในคุณประโยชน์ของเทคโนโลยจีเีอม็โอยงัมไีม่
มาก รวมถึงยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยจีเีอ็มโอ   ทําให้ผู้บรโิภคเกิดความกังวลถึงความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑอ์าหารทีม่จีเีอม็โอเป็นส่วนประกอบ และมกีารต่อต้านจเีอม็โอขึน้ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นทีม่นีโยบายไม่อนุญาตใหนํ้าเขา้สนิคา้ที่
มจีเีอ็มโอเป็นส่วนประกอบ หรอืมกีารจํากดัปรมิาณการนําเขา้ แมแ้ต่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาก็ยงัมกีาร
ต่อต้านจากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักวชิาการ ประชาชน และองคก์รอสิระต่างๆ นอกจากนี้ ยงัมคีําถาม
ถงึความจําเป็นในการดดัแปลงพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัว ์
ที่ผู้บรโิภคมคีวามรู้สกึว่าเป็นการทรมานสตัว์และขาดจรยิธรรม และเทคโนโลยจีเีอ็มโอสามารถที่จะลด
ปญัหาความอดอยากของประชากรโลกไดจ้รงิหรอืไม ่ปญัหาความอดอยากทีแ่ทจ้รงิเกดิจากปรมิาณอาหาร
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ไม่เพยีงพอหรอืเกิดจากความยากจน คําถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวทิยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องต้องนํามา
วเิคราะหแ์ละพจิารณาเพื่อหาแนวทางแกป้ญัหาใหถู้กตอ้งต่อไป 
 ในประเทศไทย เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมไดร้บัความสนใจมานานกว่า 20 ปีมาแลว้ และไดม้ี
การศกึษาและวจิยัมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพชื แต่ในปจัจุบนั ยงัไมม่พีชืจเีอม็โอชนิดใด
ไดร้บัอนุญาตใหป้ลกูเพื่อการคา้ได ้ และพบว่า ถงึแมว้่ามะละกอและฝ้ายเป็นพชืทีม่คีวามก้าวหน้าในการ
พฒันามากทีสุ่ดและมศีกัยภาพทีจ่ะผลติเพื่อการคา้ไดก้ต็าม แต่การพฒันาดงักล่าวยงัไมส่ามารถพฒันาไป
ไดเ้นื่องจากมกีารต่อตา้นการพฒันาพชืจเีอม็โออย่างมากจากกลุ่มองคก์รอสิระ (NGO) อาท ิ กลุ่มกรนีพชี 
และกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ในปี 2546 ในเรือ่งความปลอดภยั มาตรการการควบคุมจากหน่วยงานของรฐับาล
ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ และผลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้ทางการเกษตรของประเทศ อกีทัง้ ไมม่กีฎหมาย
ควบคุมจเีอม็โอโดยเฉพาะ ทาํใหร้ฐับาลมคีาํสัง่หา้มปลูกทดลองพชืจเีอม็โอ อยา่งไรกต็าม อาจกล่าวไดว้่า
ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการพฒันาจเีอม็โอ  ทัง้ดา้นบุคลากร เครือ่งมอืและอุปกรณ์  หน่วยงาน
ควบคุม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี อกีทัง้ กําลงัมกีารดาํเนินการออกกฎหมายเพื่อควบคุมจเีอม็โอ
มาบงัคบัใชใ้นไมช่า้นี้  
 ถงึแม้ว่า ประเทศไทยจะมคีวามพรอ้มในหลายด้านก็ตาม จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์  ได้พบว่า
ความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยจีเีอ็มโอของประชาชนหรอืผู้บรโิภคชาวไทยยงัมอียู่จํากดั ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคสําคญัของการพฒันาจเีอม็โอในประเทศไทย   หากรฐับาลต้องการผลกัดนัการพฒันาจเีอม็โอใน
ประเทศไทย ผู้ศกึษามคีวามเหน็ว่า  รฐับาลต้องมุ่งเน้นการประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพื่อใหค้วามรูแ้ละความ
เข้าใจเกี่ยวกบัข้อดแีละข้อเสยีของจเีอ็มโอแก่ประชาชนให้มากยิง่ขึน้  รวมถึงการแสวงหาวธิกีารแก้ไข
ปญัหาการส่งออก ซึ่งเป็นปญัหาสําคญัที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง เมื่อใดที่ประชาชนหรอื
ผูบ้รโิภคมคีวามเขา้ใจและเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของจเีอม็โอมากกว่าโทษแลว้ ประชาชนจะใหก้ารสนับสนุน
การพฒันาจเีอ็มโอเพิม่มากขึน้   และส่งผลให้การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทยมี
ความกา้วหน้าเพิม่ขึน้อกีแขนงหนึ่ง 
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บทน า 
 
 การดาํเนินชวีติในปจัจบุนักา้วหน้าไปพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเร็ว ทําให้มีเทคโนโลยดี้านใหม่ๆ ขึ้นมารบัใช้มนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยนีาโน เทคโนโลยดีา้นวสัดุใหม ่ฯลฯ แต่กระนัน้เมื่อประชากรของโลก
มจีาํนวนเพิม่สงูขึน้และภาวะความตอ้งการอาหารเพิม่ขึน้ อกีทัง้ มภีาวะโรคภยัอุบตัใิหม่ทีม่นุษยต์้องเผชญิ
มากยิง่ขึน้ ทําใหม้นุษยด์ิน้รนคน้ควา้หาวทิยาการใหม่ขึน้มาเพื่อเอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และเทคโนโลยี
ดดัแปลงพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ หรอืเรยีกโดยย่อว่า “จเีอม็โอ”  Genetically Modified Organism: GMO) 
จงึไดร้บัการคน้ควา้ และนําออกเผยแพรเ่พื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 ในทศวรรษทีผ่่านมา จเีอม็โอ มบีทบาทต่อมนุษยโ์ลกในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืช่วยปรบัปรุงผลผลติ
ดา้นอาหารใหเ้พยีงพอต่อปากทอ้งของมนุษย์หรอืช่วยพฒันาเทคนิคการรกัษาพยาบาล   ในวงการแพทย ์
ไดม้กีารกล่าวขานถงึพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ และไดม้ขีอ้มลูดา้น
การดดัแปลงพนัธุกรรมพชืเพื่อเป็นอาหารของมนุษยอ์อกมาเผยแพร่อยู่เนืองๆ อย่างเช่น การพฒันาให้มี
ผลผลติที่สูงขึน้ มคีวามต้านทานต่อโรคและแมลง แต่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยนีี้ ยงัคลอบคลุมไปถึง
จเีอม็โอในจุลนิทรยีแ์ละสตัว ์ซึง่ปจัจุบนัประเทศสหรฐัอเมรกิา กําลงัพฒันาสิง่มชีวีติทัง้สองอย่างต่อเนื่อง 
และยงัมขีอ้มลูไมแ่พรห่ลายมากนัก สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(โดยสํานักงานที่
ปรกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจาํกรุงวอชงิตนั) จงึใหม้โีครงการสบืคน้ขอ้มูลความก้าวหน้า
และสถานะเทคโนโลยชีวีภาพดา้น GMOs (Genetically Modified Organisms) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เพื่อนําออกเผยแพร่และเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมถงึพฒันากระบวนการผลติในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพอย่าง
ยัง่ยนื เพื่อช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป 
 รายงานสถานะเทคโนโลยชีวีภาพดา้น GMOs (Genetically Modified Organisms) ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาฉบบันี้ประกอบไปดว้ยผลการศกึษาจาํนวน 3 บท โดยบทที ่ 1 กล่าวถงึความสาํคญัของ
เทคโนโลยจีเีอม็โอ บทที ่2 แสดงผลการศกึษาสถานะทางเทคโนโลยจีเีอม็โอในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ศกึษาสถานะทางเทคโนโลยชีวีภาพของจลุนิทรยีด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม สถานะทางเทคโนโลยขีองพชื
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม และสถานะทางเทคโนโลยขีองสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม บทที ่ 3 ศกึษาสถานะทาง
เทคโนโลยสีิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทย และบทสรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ
พฒันาเทคโนโลยชีวีภาพดา้นจเีอม็โอในประเทศไทย    
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บทท่ี 1 
ความส าคญัของเทคโนโลยีจีเอม็โอ 

 
 จาํนวนประชากรโลกทีเ่พิม่สูงขึน้ ทาํใหพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูเพื่อใชใ้นการผลติอาหารของมนุษยม์จีาํกดั 
และมนุษยม์กีารบรโิภคในปรมิาณทีม่ากขึน้ ผูผ้ลติอาหารจงึจาํเป็นทีต่อ้งหาเทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่ผลผลติ
ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของประชากรโลก    GMOs หรอื จเีอม็โอ (ต่อไปนี้จะใชค้ําว่าจเีอม็โอ เมือ่
กล่าวถงึสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม) จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง ทีห่ลายประเทศใหค้วามสนใจและเฝ้า
ศกึษาคน้ควา้ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของเทคโนโลยนีี้ ปจัจุบนัสิง่มชีวีติทีม่กีารวจิยัและพฒันาปรบัปรงุพนัธุใ์ห้
ไดล้กัษณะตามตอ้งการมากทีสุ่ด คอื พชื เนื่องจากพชืเป็นอาหารหลกัของมนุษย ์ นอกจากนี้ สตัวแ์ละ
จลุนิทรยีไ์ดร้บัความสนใจในการปรบัปรงุพนัธุด์ว้ยเช่นกนัแต่อยูใ่นวงจาํกดั โดยมุง่เน้นดา้นการแพทยเ์ป็น
หลกั ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจงึยากทีจ่ะหลกีเลีย่งการเขา้มาของจเีอม็โอ ดงันัน้จงึจาํเป็น
อยา่งยิง่ทีค่นไทยจะตอ้งตื่นตวัศกึษาและเรยีนรูใ้หเ้ท่าทนัเทคโนโลยจีเีอม็โอ เพื่อสามารถนําไปปรบัใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จเีอ็มโอมคีวามสําคญัอย่างยิง่ในปจัจุบนั และเพื่อทราบความเป็นมาและความสําคญัของจเีอ็มโอ 
ในบทนี้จะสรุปให้ทราบถึงความเป็นมาของการพัฒนาจเีอ็มโอ   อธิบายให้ทราบว่าจีเอ็มโอคืออะไร 
เทคโนโลยทีี่ใช้ในการปรบัปรุงพนัธุกรรมในปจัจุบนั การแบ่งประเภทของจเีอ็มโอ และประโยชน์ที่ได้รบั
จากจเีอม็โอ  

 
1.1 ประวติัความเป็นมาของจีเอม็โอ 
 ในปี 1973 สิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมทีถู่กสรา้งขึน้มาครัง้แรก คอื แบคทเีรยี E. coli  โดย 
Stanley Cohen และ Herbet Boyer     แบคทเีรยี E. coli นี้ มกีารแสดงออกทางลกัษณะของยนีทีไ่ดจ้าก
เชื้อแบคทเีรยี Salmonella หลงัจากนัน้ไม่นานในเดอืนกุมภาพนัธ์ปี 1975 ไดม้กีารจดัประชุมเกี่ยวกบั
เทคโนโลยใีหม่นี้และประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ณ ศูนยป์ระชุม Asilomar เมอืง Monterey 
มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผลการประชุมสรุปว่าเทคโนโลยนีี้สามารถดําเนินการต่อไปได ้
แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิโดยสถาบนัวจิยัสุขภาพของประเทศสหรฐัฯ จนกว่าจะพสิูจน์ไดว้่า
เทคโนโลยนีี้ปลอดภยั ต่อมา Herbet Boyer  จดัตัง้บรษิทั Genentech ซึง่เป็นบรษิทัแรกทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี
Recombinant DNA และในปี 1978 บรษิทันี้ไดป้ระกาศความสําเรจ็ในการผลติอนิซูลนิ (Insulin) จาก    
E. coli   ภายหลงัจากนัน้ในราวปี 1986 มกีารต่อต้านเทคโนโลยชีวีภาพในการสรา้งพชืที่ต้านทานความ
หนาวเยน็จากการถ่ายยนีของแบคทเีรยีทีท่นอุณหภูมติํ่าได้  (ice-minus bacteria) ที่พฒันาโดยบรษิทั 
Advanced Genetic Sciences of Oakland  มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย และในปีเดยีวกนัไดม้กีารต่อต้านการตดั
แต่งทางพนัธุกรรมของจลุนิทรยีท์ีส่รา้งโปรตนีทีต่า้นทานต่อยาฆ่าแมลงของบรษิทั Monsanto จะเหน็ไดว้่า
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การพฒันาจเีอม็โอเกดิขึน้มาประมาณ 30 กว่าปีมาแลว้ จากนี้เรามาดูความหมายของจเีอม็โอ และวธิกีาร
หรอืเทคนิคการสรา้งจเีอม็โอว่ามอีะไรบา้ง 
  
1.2 จีเอม็โอคืออะไร 
 จเีอม็โอ (GMOs) หรอืย่อมาจากคําว่า Genetically Modified Organisms เป็นสิง่มชีวีติดดัแปลง
ทางพนัธุกรรมทีไ่ดจ้ากความก้าวหน้าของวทิยาการทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 
(Molecular Biology) โดยการตดัต่อยนีจากสิง่มชีวีติหนึ่ง ใส่เข้าไปในสิง่มชีวีติอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้เกิด
ลกัษณะหรอืคุณสมบตัใิหม่ตามต้องการ  หรอืทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงไปจากพนัธุ์ที่มอียู่ในธรรมชาต ิ
โดยอาศยัเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมทีเ่รยีกว่า รคีอมบบ์แินนทด์เีอน็เอ (Recombinant DNA)  
 ก่อนที่จะอธบิายถึงการสร้างจเีอ็มโอ  ขอทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัยนี (gene) กนัก่อน
สิ่งมชีีวิตทุกชนิดมหีน่วยพนัธุกรรมหรอืยนี (Gene)  ที่เป็นตัวกําหนดหรอืควบคุมการแสดงออกของ
ลกัษณะต่างๆ ของสิง่มชีวีติทุกชนิด โดยยนีเหล่านัน้อยู่บนสายดเีอ็นเอ (DNA: Deoxyribonucleic acid) 
หรอืลายพมิพ์ดเีอน็เอ (ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่1) ยนีจะอยู่ในนิวเคลยีสของทุกเซลลใ์นสิง่มชีวีติ เช่น เลอืด 
ผวิหนงั ขน ชิน้เน้ือ ฯลฯ คุณสมบตัทิีส่าํคญัของยนี คอื ยนีสามารถเกบ็และถ่ายทอดขอ้มลูทางพนัธุกรรม 

ภาพท่ี 1 หน่วยพนัธุกรรมในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 
ท่ีมา: http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910-San_ 
Francisco_CA.html 
 
 

http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910-San_
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จากบรรพบุรษุไปยงัลกูหลานไดเ้พื่อการดํารงเผ่าพนัธุ ์ การถ่ายทอดพนัธุกรรมนี้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาต ิและเป็นสิง่สาํคญัต่อการพฒันาสายพนัธุใ์หม ่อกีทัง้เป็นววิฒันาการของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ๆ  
 ความแตกต่างของสิง่มชีวีติแต่ละชนิดอยูท่ีล่ายพมิพข์องยนีทีอ่ยู่บนดเีอน็เอ หรอืลายพมิพด์เีอน็เอ 
ไม่มสีิ่งมชีวีิตใดหรอืมนุษย์คนใดที่มลีายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมอืนกนั ดงันัน้ ยนีสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะของสิง่มชีวีติแต่ละชนิดหรอืแต่ละบุคคลได้ นักวทิยาศาสตรจ์งึนําไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตรวจสอบพนัธุ์พชืและสตัว์ หรอืสายเลอืดของมนุษยไ์ด้ โดยลายพมิพ์ดเีอ็นเอของลูกมาจากพ่อครึง่นึง 
และจากแมค่รึง่นึง 
 คําจํากดัความของสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม (GMOs) นี้ ไม่รวมถงึสิง่มชีวีติที่ได้รบัการ
ปรบัปรุงทางพนัธุกรรมโดยวธิกีารปรบัปรุงพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ (Conventional Breeding) ที่ไดจ้ากการ
ผสมขา้มพนัธุพ์ชืตามธรรมชาตหิรอืจากการผสมโดยมนุษย ์เพื่อใหไ้ดล้กัษณะใหม่ทีต่้องการ เช่น ทนแลง้ 
ให้ผลผลติสูง ต้านทานแมลง เป็นต้น ซึง่วธิกีารนี้จะใชเ้วลานานในการคดัเลอืกพนัธุ์ให้ได้ตามลกัษณะที่
ต้องการ   นักวทิยาศาสตรจ์งึได้พฒันาเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมทีส่ามารถปรบัปรุงพนัธุ์สิง่มชีวีติให้ได้
ลกัษณะทีต่อ้งการ มคีวามหลากหลายและรวดเรว็ขึน้  
 
1.3 เทคนิคทีใ่ช้ในการปรบัปรงุพนัธกุรรม 
 เมือ่เราทราบว่าจเีอม็โอเป็นอยา่งไรแลว้ เรามาดเูทคนิคทีส่าํคญัทีเ่ป็นหวัใจของการสรา้งสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม นัน่คอื เทคนิครคีอมบแินนทด์เีอน็เอ (Recombinant DNA) เทคนิคนี้เป็นวธิกีาร
ปรบัปรงุพนัธุท์ีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากกว่าวธิกีารปรบัปรงุพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติแบบดัง้เดมิ ซึง่
เทคนิคนี้จะถ่ายยนีทีแ่สดงลกัษณะทีน่่าสนใจหรอืยนีเป้าหมายจากสิง่มชีวีติหนึ่ง ซึง่เรยีกว่า Donor gene 
ไปสู่สิง่มชีวีติทีต่อ้งการปรบัปรงุพนัธุกรรม (Recipient organism)  
 
 ขัน้ตอนและวธิกีารของเทคนิครคีอมบแินนทด์เีอน็เอ (ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่2) มขี ัน้ตอนดงันี้  

 
ขัน้ตอนแรก จะเป็นการเตรยีมเซลลผ์ูใ้ห ้ (Donor cell) ซึง่แบคทเีรยีทีน่ิยมใช ้ คอื E. coli และมี

องคป์ระกอบทางชวีวทิยาภายในแบคทเีรยีทีส่าํคญัในกระบวนการนี้ คอื Plasmid DNA ทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็น
พาหะ (vector) ขนถ่ายยนีทีส่นใจหรอืยนีเป้าหมาย จากนัน้จะสกดัแยกพลาสมดิออกจากเซลลแ์บคทเีรยี 
ส่วนใหญ่จะเลอืกพลาสมดิทีส่ามารถต้านทานต่อยาปฎชิวีนะไดอ้ยา่งน้อย 1-2 ชนิด  เพื่อเป็นคุณสมบตัใิน
การคดัแยกพลาสมดิทีม่ยีนีเป้าหมายทีเ่ราตอ้งการ (recombinant DNA)  

ขัน้ตอนต่อไปจะแยกดเีอน็เอผูใ้ห ้ (Donor DNA) ทีม่ยีนีเป้าหมาย ดเีอน็เอผูใ้หจ้ะไดม้าจากหลาย
แหล่ง เช่น สตัว ์ พชื หรอื เซลลม์นุษย ์  จากนัน้เป็นกระบวนการต่อเชื่อมดเีอน็เอเป้าหมายกบัพลาสมดิ 
กลายเป็นรคีอมบแินนทด์เีอน็เอ (recombinant DNA; rDNA)  นํา rDNA ทีไ่ดถ่้ายกลบัเขา้ไปในเซลล์
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แบคทเีรยีโดยวธิกีารทีเ่รยีกว่า Transformation ภายหลงัจากทีไ่ดแ้บคทเีรยีทีม่ยีนีเป้าหมายแลว้ จะทําการ
เลีย้งแบคทเีรยีเพื่อเพิม่ปรมิาณยนีเป้าหมาย และสกดัแยก rDNA ออก เมือ่ไดป้รมิาณ rDNA ทีม่ยีนี
เป้าหมายในปรมิาณทีม่ากแลว้ ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการถ่ายยนีน้ีสู่สิง่มชีวีติต่างๆ เช่น พชื สตัว ์จลุนิทรยี ์
เป็นตน้ ในวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2 วธิเีทคนิครคีอมบแินนทด์เีอนเอ (Recombinant DNA) ในเซลลแ์บคทเีรยี 
     ท่ีมา: http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910   

San_Francisco_CA.html 
  

ในปจัจบุนัเราสามารถสรา้งสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมไดใ้นจลุนิทรยี ์ พชื และสตัว ์ เรามาดู
กนัว่าการสรา้งจเีอม็โอในสิง่มชีวีติเหล่านี้ทําอย่างไร มชีนิดใดบา้งทีนํ่ามาทดลองสรา้งจเีอม็โอและลกัษณะ
สาํคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยท์ีน่กัวทิยาศาสตรม์ุง่เน้นทีจ่ะพฒันาในปจัจบุนัและในอนาคต 
 

http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910%20San_Francisco_CA.html
http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910%20San_Francisco_CA.html
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1.4 การแบง่ประเภทของจีเอม็โอ 
 จเีอม็โอ สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. จลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
 2. พชืดดัแปลงพนัธุกรรม 
 3. สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
 ซึง่แต่ละประเภทมรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 
 

1.4.1 จลิุนทรียด์ดัแปลงทางพนัธกุรรม (Microorganism GM หรือ Transgenic 
microorganism) 

ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ สิง่มชีวีติทีถู่กดดัแปลงทางพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมประเภท
แรก คอื จลุนิทรยี ์ (Microorganism) ในเวลาต่อมานกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม
มากขึน้ เพื่อประโยชน์ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร ทางการแพทย ์และทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วธิกีารถ่ายยนีเป้าหมายหรอืยนีที่มคีุณสมบตัพิเิศษที่เราต้องการไปสู่จุลนิทรยี ์ เพื่อให้จุลนิทรยี์
สามารถสรา้งสารหรอืมกีารแสดงออกเฉพาะตามที่เราต้องการนัน้ ทําได้โดยอาศยัเทคนิค recombinant 
DNA ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น และใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการผลติและสกัดแยกสารทีเ่ราต้องการออกมา
จากกระบวนการผลติ เช่น การเลี้ยงจุลนิทรยี์ที่ผลติกรดแลกติกในถงัหมกัชวีภาพ (Bioreactor) ซึ่งกรด
แลกตกิเป็นกรดทีส่าํคญัในอุตสาหกรรมอาหาร  

ทัง้นี้ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากจุลนิทรยีด์ดัแปลงทางพนัธุกรรมในดา้นต่างๆ ดงัตวัอยา่งเช่น 
1. ไวน์ จาก ยสีต์ GM 
2. โยเกริต์ และ Salami จาก แบคทเีรยีกรดแลกตกิ GM 
3. Blue Cheese จาก เชือ้รา GM 
4. เอนไซม ์Amylase จากแบคทเีรยี GM 
5. โปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยจ์ากแบคทเีรยี GM 
6. แบคทเีรยี GM ทีก่ําจดัคราบน้ํามนั 
7. แบคทเีรยี GM ทีช่่วยป้องกนัโรคเชือ้ราในพชื 

 
1.4.2 พืชดดัแปลงทางพนัธกุรรม (Plant GM  หรือ Transgenic Plants) 

พชืเป็นแหล่งอาหารหลกัทีส่ําคญัของมนุษยม์าตัง้แต่ในอดตี ผลติภณัฑอ์าหารส่วนมากมาจากพชื 
ในอดตีก่อนการสรา้งพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรม มนุษย์ไดป้รบัปรุงผลผลติโดยใชว้ธิกีารคดัเลอืกพนัธุ์ตาม
ธรรมชาต ิซึ่งวธิกีารนี้มมีานานหลายพนัปีมาแล้ว แต่เมื่อไม่กี่รอ้ยปีมานี้การคดัเลอืกพนัธุไ์ดอ้าศยัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการผสมข้ามพนัธุ์ และคดัเลือกพนัธุ์เพื่อให้ได้ลกัษณะที่ต้องการ (ให้ผลผลิตสูง, 
ต้านทานโรค เป็นต้น) เราเรยีกว่า การปรบัปรุงพนัธุแ์บบดัง้เดมิ (Conventional Breeding) วธิกีารนี้จะใช้
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เวลาในการปรบัปรุงพนัธุ์นานเป็นสิบปีและมกีารลงทุนที่สูง อีกทัง้ผลที่ได้รบันัน้อาจจะไม่ได้พนัธุ์ที่มี
ล ักษณะที่ต้องการ ทําให้เสียทัง้ เวลาและเงินมหาศาล ด้วยเหตุนี้ ในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้  
นักวทิยาศาสตรจ์งึคดิค้นการปรบัปรุงพนัธุ์แบบใหม่โดยใช้เทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมแทนที่วธิกีารแบบ
ดัง้เดมิ   ด้วยวธิกีารดงักล่าว ทําให้เราสามารถสรา้งพชืทีม่ลีกัษณะตามทีต่้องการได้ในระยะเวลาอนัสัน้ 
สามารถใหผ้ลผลติสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เพื่อนําไปสู่การแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนอาหารของมนุษยใ์นอนาคตได ้

ในปี 1996 ในมลรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา พชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมชนิดแรกทีผ่ลติเป็น
การคา้ คอื มะละกอ โดยมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมนี้มคีุณสมบตัติา้นทานต่อโรคใบด่างจดุวงแหวน (ring 
spot virus resistance)  ซึง่เป็นปญัหาทีส่ําคญัของการปลกูมะละกอทัว่โลก ต่อมาพชือกีหลายชนิดไดถู้ก
พฒันาเป็นพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรม เช่น ถัว่เหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย และคาโนลา เป็นตน้ 

การสรา้งพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมจะอาศยัเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมทีเ่รยีกว่า Recombinant 
DNA (rDNA) เช่นเดยีวกบัในจลุนิทรยี ์ โดยการตดัแต่งยนีลกัษณะทีเ่ราตอ้งการจากสิง่มชีวีติชนิดหนึ่ง
มายงัพชืทีเ่ราตอ้งการปรบัปรงุ ยนีนี้สามารถมาจากสายพนัธุเ์ดยีวกนัหรอืขา้มสายพนัธุ ์ โดยมกีารดดั 
แปลงพนัธุกรรมในพชืทีม่บีทบาทสําคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ขา้ว ถัว่เหลอืง มนัสาํปะหลงั 
ขา้วโพด ขา้วสาล ีมนัฝรัง่ เป็นตน้ เมือ่เราไดป้รมิาณยนีหรอืดเีอน็เอทีแ่สดงลกัษณะทีต่อ้งการในปรมิาณที่
มากเพยีงพอแลว้ จากนัน้จะเป็นวธิกีารถ่ายยนีเขา้สู่พชื ซึง่วธิกีารทีนิ่ยมใชใ้นการถ่ายยนีในปจัจบุนั คอื   
1) การใชเ้ชือ้อะโกรแบคทเีรยี (Agrobacterium–mediated gene transfer) และ 2) การใชเ้ครือ่งยงิอนุภาค  

 
 ภาพท่ี 3 แสดงวธิกีารถ่ายยนีเขา้สู่พชืโดยวธิ ีAgrobacterium และวธิกีารใช ้Gene gun 
      ท่ีมา: www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm 

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm
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(Particle Bombartment) หรอื Gene gun       จากนัน้กนํ็าไปเพาะเลี้ยง ชกันําใหเ้กดิยอด และพฒันา
เซลลพ์ชืใหเ้จรญิเตบิโตเป็นต้นพชืต้นใหม่ทีม่ยีนีทีแ่สดงลกัษณะทีต่้องการสอดแทรกอยู่ภายในโครโมโซม
พชื พชืชนิดใหมน่ี้จงึมกีารเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมไปจากพชืดัง้เดมิ (ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่3) 
 ทัง้นี้ วธิกีารถ่ายยนีเขา้สู่พชืโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทเีรยี และการใช้เครื่องยงิอนุภาค หรอื gene 
gun                                 
 
 วิธีการถ่ายยีนเข้าสู่เซลลพื์ชโดยอาศยัเช้ืออะโกรแบคทีเรีย (Agrobacterium tumefaciens) 

 เตรยีมเชือ้ Agrobacterium  ซึง่ภายในบรรจุพลาสมดิ 2 ชนิด คอื helper plasmid เป็น 
พลาสมดิทีจ่าํเป็นต่อการเขา้สู่พชืของเชือ้อะโกรแบคทเีรยี และ bacterial plasmid ทีม่ยีนีเป้าหมายทีจ่ะ
ถ่ายเขา้สู่พชื 

 ตดัชิน้ส่วนใบเลีย้งหรอืตน้อ่อนของพชื เพื่อใหเ้กดิบรเิวณทีเ่ป็นรอยตดัของเซลล์ 
 นําชิน้ส่วนของพชืมาแช่ในอะโกรแบคทเีรยีทีเ่ตรยีมไว ้เขยา่เป็นครัง้คราวเป็นเวลา 10-30 

นาท ีเพื่อใหเ้ชือ้อะโกรแบคทเีรยีเกาะเซลลพ์ชืบรเิวณรอยแผล 
 ยา้ยชิน้พชืวางบนอาหารแขง็เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ และวางกระดาษกรองทบัขา้งบนอกี

ชัน้หน่ึง  บ่มไวใ้นทีม่ดื 2-3 วนั 
 ย้ายชิ้นพืชออกมาวางบนอาหารแข็งสําหรบัเพาะเลี้ยงชกันํายอดหรอืแคลลสั ซึ่งเติม

ยาปฎชิวีนะเพื่อกําจดัอะโกรแบคทเีรยี และเพาะเลีย้งใหเ้ป็นตน้พชืทีส่มบรูณ์ต่อไป 
 

 วิธีการถ่ายยีนโดยใช้เคร่ืองยิงอนุภาค (Particle Bombartment) 
วธิกีารนี้ใช้เครื่องมอืที่ใช้แรงดนัในการขบัเคลื่อนอนุภาคโลหะที่เคลอืบผวิภายนอกไว้ด้วย     

ดเีอ็นเอที่จะถ่ายเข้าสู่พชื การถ่ายยนีจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคโลหะถูกขบัเคลื่อนด้วยความาเรว็ 300-600 
เมตรต่อวนิาท ีสามารถทะลุผ่านผนังเซลลพ์ชืเขา้ไปได้   อนุภาคโลหะทีน่ิยมใชค้อื ทองคํา และทงัสเตน 
สารทีช่่วยใหด้เีอน็เอยดึตดิกบัอนุภาค ไดแ้ก่ calcium chloride และ spermidine  ส่วนอุปกรณ์ทีท่ําใหเ้กดิ
แรงขบัเคลื่อนอนุภาค มชีื่อเรยีกต่างๆกนั คอื gunpowder device, microtargeting apparatus, biolistic 
device เป็นตน้ ขัน้ตอนทัว่ไปในการถ่ายยนีมดีงันี้ 

 เตรยีมชิน้ส่วนพชืทีใ่ชถ่้ายยนีวางบนอาหารแขง็เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่  อาจจะใชส้ารละลาย
น้ําตาลในการปรบัสภาพเซลล ์

 เคลอืบดเีอน็เอบนอนุภาคทอง หรอื ทงัสเตน ตามวธิกีารทีเ่หมาะสม 
 ใชอุ้ปกรณ์ในการขบัเคลื่อนอนุภาคส่งอนุภาคเขา้ไปในเซลลพ์ชื ซึง่จะทําภายในตู้ปลอด

เชือ้ 
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 นําชิน้ส่วนพชืทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีไปเพาะเลีย้งต่อจนเจรญิเตบิโตเป็นตน้พชื แลว้ทดสอบ
ผลการถ่ายยนีจากการแสดงออกของลกัษณะทีเ่ราตอ้งการ 
 

อยา่งไรกด็ ี วธิกีารถ่ายยนีทัง้สองแบบไดม้วีธิกีารตรวจสอบว่าพชืไดร้บัการถ่ายยนีหรอืไม ่ โดย
เรยีกว่า การตรวจสอบพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรม  Transgenic Plant)                         
 

   การตรวจสอบพืชดดัแปลงทางพนัธกุรรม (Transgenic Plant) 
ภายหลงัจากการถ่ายยนีเป้าหมายทีแ่สดงออกในลกัษณะทีเ่ราตอ้งการเขา้สู่พชื และเพาะเลีย้ง

พชืจนเตบิโตแลว้ เราสามารถทดสอบว่าพชืไดร้บัการถ่ายยนีดงักล่าวหรอืไม ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดใ้น
ระดบัชวีโมเลกุล และทางกายภาพ ดงันี้ 

 การทดสอบทางชีวโมเลกลุ (Molecular Biology):  
การตรวจสอบการถ่ายยนีเป้าหมายในระดบัชวีโมเลกุล  มวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า

พชืมคีุณสมบตัิตามที่ต้องการจากการได้รบัยนีเป้าหมายในเซลล์ของพืช  โดยทดสอบหาชิ้นดีเอ็นเอ
เป้าหมาย การทดสอบการแสดงออกของยนีเป้าหมาย การทดสอบโปรตนีที่ไดจ้ากการแสดงออกของยนี
เป้าหมาย และการทดสอบผลติภณัฑข์องยนีเป้าหมาย ดงัวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1. Southern Blot: เป็นวธิกีารตรวจหาชิ้นส่วนดเีอ็นเอ โดยสกดัดเีอ็นเอออกจาก
โครโมโซมพชื จากนัน้ย่อยสลายดเีอ็นเอด้วยเอนไซมต์ดัจําเพาะ แล้วตรวจหาดเีอ็นเอเป้าหมายโดยใช ้   
ดเีอน็เอตวัตรวจ (DNA probe)  

2. Northern Blot: เป็นวธิกีารตรวจสอบยนีเป้าหมาย ดว้ยการตรวจการแสดงออกของ
ยนี หรอืตรวจหา mRNA 

3. Western Blot: เป็นวธิกีารตรวจสอบโปรตนีทีไ่ดจ้ากการแสดงออกของยนีเป้าหมาย 
4. Elisa Test: ใช้ในการทดสอบผลติผลจากการแสดงออกของยนีเป้าหมาย เช่น      

เอนไซน์ชนิดต่างๆ  
 การทดสอบทางกายภาพ (Physical Test): 

เป็นการทดสอบทางกายภาพของพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมว่ามลีกัษณะที่สําคญัตามที่
ต้องการหรอืไม่ เช่น การทดสอบความต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื การทดสอบความต้านทานโรค และการ
ทดสอบความตา้นทานสภาพแวดลอ้มทีรุ่นแรง เป็นต้น แลว้ประเมนิคุณภาพของพชืทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีว่า
ดกีว่าพชืทีไ่มไ่ดร้บัการถ่ายยนีหรอืไม ่อยา่งไร 

 
ลกัษณะทีส่าํคญัทีน่กัวทิยาศาสตรส์่วนมากนิยมปรบัปรุงพนัธุพ์ชืโดยเฉพาะพชืไร่ คอื ปรบัปรงุให้

พชืมคีวามตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรพูชื ทาํใหเ้กษตรกรลดปรมิาณการใชย้าฆา่แมลง และยาปราบ
ศตัรพูชื ซึง่ช่วยลดต้นทุนการผลติทีส่าํคญัทางหนึ่ง อกีทัง้ช่วยใหผู้บ้รโิภคปลอดภยัจากสารเคมทีีม่ากบั
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พชืผกัทีร่บัประทาน ในทางการตลาดจะปรบัปรงุพชืผกัใหม้ลีกัษณะทีด่งึดดูต่อผูบ้รโิภค เช่น ลกัษณะผลที่
ใหญ่ เพิม่สสีนัใหน่้ารบัประทาน เพิม่รสชาตคิวามหวาน เป็นตน้ ซึง่ลกัษณะเหล่านี้ทาํไดย้ากดว้ยวธิกีาร
ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ (Conventional Breeding) เป็นผลดต่ีอผูผ้ลติทาํใหข้ายไดม้ากขึน้ และเป็น
ทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีต่้องการพชืทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการ การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืโดยการใชว้ธิกีาร
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม ไดท้าํใหเ้กดิผลดต่ีอผลผลติทางการเกษตร ดงัตวัอยา่งเช่น 

 
 

ตวัอย่างพืชดดัแปลงทางพนัธกุรรม 
มะละกอ:  การดดัแปลงทางพนัธุกรรมสามารถพฒันามะละกอให้มคีุณสมบตัิ
ต้านทานโรคจุดด่างดําจาก Papaya Rings  Spot virus ทีม่ลรฐัฮาวาย ประเทศ
สหรฐัฯ ปจัจุบนัมะละกอดดัแปลงทางพนัธุกรรมได้รบัอนุญาตให้มกีารพฒันาใน
ประเทศสหรฐัฯ และแคนาดา แต่ในสหภาพยุโรปไม่ยอมรบัพชืจเีอ็มโอ ขณะที่
ประเทศแถบเอเชยียงัพฒันามะละกอใหต้า้นทานต่อเชือ้ไวรสัทอ้งถิน่ 

 
มะเขือเทศ: การดดัแปลงทางพนัธุกรรมช่วยพฒันามะเขอืเทศใหสุ้กชา้ สามารถ
เกบ็รกัษาไดน้าน เป็นพชืไร่จเีอม็โอชนิดแรกทีป่ลกูเป็นการคา้ในประเทศองักฤษ 
เมือ่ปี 1994 ต่อมาในปี 1998 พบว่าไดห้ายไปจากตลาดทัง้ในอเมรกิาเหนือ และ
ยโุรป แต่นกัวทิยาศาสตรย์งัคงพฒันาสรา้งมะเขอืเทศทีม่ลีกัษณะตา้นทานโรค 
แมลงศตัรพูชื และเพิม่คุณค่าทางอาหารต่อไป 
 
แอปเป้ิล: การดดัแปลงทางพนัธุกรรมในแอปเป้ิลมีลกัษณะทีส่ําคญัสําหรบัแอป
เป้ิลทีก่ําลงัพฒันา คอื การสรา้งความตา้นทานต่อโรคต่างๆ จากแบคทเีรยี เชือ้รา 
สามารถต้านทานแมลงและผลสุกช้า ในปจัจุบนัยงัไม่มแีอปเป้ิลดดัแปลงทาง
พนัธุกรรมที่ได้รบัอนุญาตให้จําหน่ายได้ในท้องตลาด และยงัอยู่ในขัน้ตอนของ
การทดลองในพืน้ทีปิ่ด แต่การทดลองมปีรมิาณเพิม่ขึน้ทุกปี 

 
 
กล้วยหอม: การดดัแปลงทางพนัธุกรรมในกลว้ยหอมในปจัจบุนัยงัอยูใ่นขัน้ตอน
การพฒันาความต้านทานต่อโรค Black Sigatoka disease จากเชือ้รา และยงัคง
มกีารทดลองในโรงเรอืนเท่านัน้ ยงัไม่มกีลว้ยหอมดดัแปลงพนัธุกรรมออกวาง
จาํหน่ายในทอ้งตลาด 
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องุ่น: การดดัแปลงทางพนัธุกรรมในผลองุ่น  ปจัจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา
ความตา้นทานต่อโรคจากเชือ้รา มกีารทดลองในประเทศเยอรมนั และยงัไม่มอีงุ่น
ดดัแปลงทางพนัธุกรรมออกจาํหน่ายในทอ้งตลาด 
 
 

 
ถัว่เหลือง: ในปี 2007 ไดพ้บว่ามถีัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรมไดร้บัการพฒันา
ถงึรอ้ยละ 58 ของถัว่เหลอืงทัง้หมด โดยมกีารดดัแปลงพนัธุกรรมในลกัษณะที่
สําคญั ได้แก่ มคีวามต้านทานต่อโรคและแมลงศตัรูพชื เพิม่ปรมิาณกรดไขมนั 
ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมปลูกมากในประเทศสหรัฐฯ  และประเทศ
อารเ์จนตนิา ผลผลติจะนํามาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและพชือาหารสตัว ์
 

ข้าวโพด: ประเทศสหรฐัฯ และประเทศแคนาดา เป็นประเทศแรกๆ ที่ปลูก
ขา้วโพดดดัแปลงทางพนัธุกรรมในปี 1997   และเป็นพชืจเีอม็โอชนิดเดยีวที่
สหภาพยุโรปอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้า  โดยมกีารดดัแปลงพนัธุกรรมใน
ลกัษณะทีส่ําคญั ได้แก่ ความต้านทานแมลง และยาป้องกนัศตัรพูชื ขา้วโพด
เป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัในอุตสาหกรรมอาหารสตัวแ์ละอุตสาหกรรมการผลติแป้ง 

 
ฝ้าย: ฝ้ายนอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแล้ว   ยังเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารสตัว์ และเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร หลาย
ประเทศทัว่โลกมกีารปลูกฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมในปรมิาณสูง เช่น ประเทศ
อนิเดยี และประเทศสหรฐัฯ ลกัษณะที่สําคญัที่ได้รบัการพฒันา ได้แก่  ความ
ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรพูชื 

 
ข้าวสาลี: ขา้วสาลดีดัแปลงทางพนัธุกรรมเคยมกีารทดลองปลูกในทวปีอเมรกิา
เหนือ แต่ได้ยกเลิกไปในปี 2004 ปจัจุบันยังไม่มีประเทศใดปลูกข้าวสาลี
ดดัแปลงพนัธุกรรม แต่นักวทิยาศาสตรย์งัคงคดิหาแนวทางในการพฒันาขา้ว
สาลใีห้มคีวามต้านทานต่อโรค Fusarium จากเชื้อรา และต้านทานต่อยาฆ่า
แมลง 
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มนัฝรัง่: มนัฝรัง่ดดัแปลงพนัธุกรรมมลีกัษณะทีส่าํคญั ไดแ้ก่ มคีวามตา้นทาน
ต่อโรคและแมลง ลดปรมิาณอะไมโลส (Amylose) มนัฝรัง่ดดัแปลงพนัธุกรรม
ถูกใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมการผลติแป้งและอาหารสตัว ์ และไดม้กีาร
ทดลองปลกูในแปลงทดลองมานานหลายปี แต่ยงัไมไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ลกูเป็น
การคา้ในปจัจุบนั แต่สหภาพยโุรปอาจจะอนุญาตใหป้ลูกเป็นการคา้ได ้
 
Rapeseed (Canola): Rapeseed หรอื Canola เป็นพชืตระกูลน้ํามนัที่
สําคญัต่ออุตสาหกรรมอาหาร  เป็นวตัถุดิบที่สําคญัในการผลติไบโอดเีซล 
(biodiesel) และอาหารสตัว์ ไดม้กีารพฒันา rapeseed ใหป้ราศจากสารพษิ
ชนิด erucic acid และ glucosinolates ได้เป็นสายพนัธุ์ใหม่ที่เรยีกว่า 
“double-zero” หรอื “00” Rapeseed พฒันาขึน้ในประเทศแคนาดา  จงึถูก
เปลีย่นชื่อเป็น Canola (Canadian Oil) rapeseed โดยมกีารดดัแปลงทาง
พนัธุกรรมและทดลองปลูกครัง้แรกในประเทศแคนาดาในปี 1996 ขณะที่
ประเทศสหรฐัฯ และประเทศออสเตรเลยี มพีืน้ทีป่ลูก rapeseed GM ไม่มาก 
แต่ไดม้กีารพฒันาลกัษณะทีส่าํคญั คอื ความตา้นทานต่อยาฆา่แมลง 
 

Sugarbeet: การดดัแปลงพนัธุกรรม Sugarbeet ใหส้ามารถต้านทานต่อยา
ฆา่แมลงและทดลองปลกูเป็นการคา้ครัง้แรกที่ประเทศสหรฐัฯ ในปี 2008 เป็น
พชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมที่ได้รบัอนุญาตให้นําเขา้ในสหภาพยุโรป  เพื่อใช้
เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว ์แต่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหป้ลูก
เป็นการค้า ในปี 2009 คาดว่าจะมพีื้นทีส่ําหรบัปลูก Sugar beet GM ใน
ประเทศสหรฐัฯ จาํนวนประมาณรอ้ยละ 90  
 
ข้าว: ขา้วเป็นแหล่งอาหารที่สําคญัของโลก ในปจัจุบนัยงัไม่มกีารปลูกขา้ว
ดดัแปลงพนัธุกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ ลกัษณะที่สําคญัที่มกีารดดัแปลงทาง
พันธุกรรม ได้แก่ ความต้านทานต่อโรคและแมลง   ลดสารที่เกิดภูมิแพ ้
(Albumin) มคีวามคงทนในสภาวะแล้งและสภาพดนิเคม็ ปรบัปรุงคุณค่าทาง
อาหาร โดยเฉพาะธาตุเหลก็และวติามนิเอ ทีผ่่านมาประเทศจนีนับเป็นประเทศ
ผู้นําด้านการปรบัปรุงพนัธ์ขา้ว และในอนาคตอาจจะมกีารปลูกขา้ว GM ใน
ประเทศจนี อินเดยี ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซยี แต่ส่วนใหญ่ได้มกีารปรบัปรุงพนัธุ์
ข้าวที่มีปริมาณวิตามินเอ    โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์ แบบดั ้ง เดิม 
(Conventional breeding) ขา้วพนัธุใ์หม่นี้เรยีกว่า “ขา้วพนัธุ์สทีอง (Golden 
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rice)” ซึ่งได้รบัการพฒันาในทวปียุโรป ในปี 2004 และจะเริม่แจกจ่ายพนัธุ์ข้าวสทีองแก่เกษตรกรใน
ประเทศทีก่ําลงัพฒันา ในปี 2011 โดยไมค่ดิมลูค่า 
 
 

1.4.3 สตัวด์ดัแปลงทางพนัธกุรรม (GM Animal หรือ Transgenic Animals) 
 
นอกจากพชืแลว้สตัว์ยงัเป็นสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่งทีน่ักวทิยาศาสตรใ์หค้วามสนใจในการดดัแปลง

ทางพนัธุกรรม เพื่อสนองความตอ้งการการบรโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ และเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์
ในอดตีการปรบัปรงุพนัธุส์ตัวม์กัใชว้ธิกีารผสมเทยีม หรอืการผสมในหลอดทดลอง (In vitro 

fertilization) แทนทีก่ารผสมพนัธุต์ามธรรมชาต ิ นกัวทิยาศาสตรจ์ะคดัเลอืกสตัวท์ี่มคีุณลกัษณะทีต่อ้งการ 
และนําอสุจ ิ(sperm) จากพ่อพนัธุ ์กบัไข ่(eggs) จากแมพ่นัธุ ์มาผสมกนัในหลอดทดลอง และใหไ้ขท่ีไ่ดร้บั
การผสมเจรญิเตบิโตเป็นตวัอ่อน (embryo) จากนัน้จะนําไปถ่ายฝากตวัอ่อนน้ีในแม่พนัธุต่์อไป 

แต่ในปจัจบุนัวทิยาการไดก้้าวไปอกีขัน้ นกัวทิยาศาสตรไ์ดม้กีารพฒันาสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม          
(GM animal) โดยการถ่ายยนีทีม่ลีกัษณะทีต่อ้งการจากสิง่มชีวีติอื่น (อาท ิสตัวช์นิดอื่น, พชื หรอืแมแ้ต่ยนี
ของมนุษย)์ เพื่อใหไ้ดล้กัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ตามทีต่อ้งการ  
 สตัว์ดดัแปลงทางพนัธุกรรมชนิดแรกที่ประสบความสําเรจ็  ได้แก่ การทดลองดดัแปลงทาง
พนัธุกรรมในหนู (Transgenic mice) ในปี 1981 โดย J.W. Gordon และ F.H. Ruddle เนื่องจากหนูมยีนี
ทีแ่สดงออกเหมอืนกบัมนุษยถ์งึรอ้ยละ 80  มวีงจรชวีติทีส่ ัน้และควบคุมดูแลไดง้่าย ดงันัน้งานวจิยักว่า 
รอ้ยละ 95 จะใชห้นูป็นตวัแทนหลกัของมนุษยใ์นการศกึษาวจิยัการพฒันาทางการแพทย ์หลงัจากนัน้ไดม้ี
งานทดลองทีเ่กีย่วกบัสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมออกมาเป็นจาํนวนมาก  
 

ในปจัจบุนั มวีธิกีารทีน่ิยมใชใ้นการถ่ายยนีเพื่อสรา้งสตัวด์ดัแปลงทางพนัธุกรรมจาํนวน 3 วธิ ี
ไดแ้ก่ 

a) Microinjection:  
หลกัการของการถ่ายยนีแบบ Microinjection คอื นักวทิยาศาสตรจ์ะคดัเลอืกยนีของสตัวท์ีแ่สดง

ลกัษณะทีต่อ้งการ และนํามาสกดัดเีอน็เอออกมาจากโครโมโซมของสตัวช์นิดนัน้ จากนัน้จะถ่ายยนีเขา้สู่ไข่
ที่ได้รบัการผสมแล้ว (fertilized eggs) ด้วยอุปกรณ์ที่คล้ายเขม็ฉีดยาขนาดเลก็ที่สามารถมองเหน็ได้
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ยนีใหม่ที่ฉีดเข้าไปจะรวมตัวกับจโีนมของไข่ของสตัว์ที่เป็นตัวรบั (recipient) 
ก่อนทีเ่ซลลใ์ข่จะเขา้สู่ระยะแบ่งตวั (divided stage) หรอือยู่ในระยะเอ็มบรโิอ (embryo) จากนัน้ไข่ทีไ่ดร้บั
การถ่ายยนีจะถูกนําไปถ่ายฝากกลบัเขา้ไปในสตัวอ์กีตวัหนึ่งซึ่งจะทําหน้าทีอุ่้มทอ้งจนกระทัง่พฒันาเจริญ 
เตบิโตเป็นสตัว์ดดัแปลงทางพนัธุกรรม หรอืเรยีกว่า Founder (F0)     เทคนิค Microinjection      
                                            ตว ์GM (ดงัรายละเอยีดแสดงไวใ้นภาพที ่4) 
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ภาพท่ี 4 การถ่ายยนีดว้ยวธิ ีMicroinjection เพื่อสรา้งสตัวด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม 
   ท่ีมา: http://141.217.91.198/transgenic.html 
 
 

b) Embryonic stem cell-mediated transfer :  
วธิกีารถ่ายยนีแบบ Embryonic stem cell-mediated transfer มขีัน้ตอนทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
 สกดัแยกสเตม็เซลลท์ีม่คีวามสามารถในการพฒันาไปเป็นเซลลจ์าํเพาะต่างๆ ( totipotent 

stem cell) ออกจากเอม็บรโิอ (embryo) 
 ถ่ายยนีทีต่อ้งการ หรอืยนีเป้าหมายเขา้สู่ embryonic stem cell ดว้ยเทคนิค 

homologous recombination ในหลอดทดลอง 
 สเต็มเซลล์ที่มยีนีเป้าหมายจะรวมตวักับเอ็มบรโิอเจ้าบ้าน (host embryo) ในระยะ 

blastocyst ทีจ่ะพฒันาต่อไปเป็นสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัยนีจาก zygote ทีต่่างกนั 
หรอืเรยีกว่า chimeric animals         รายละเอยีดไวใ้นภาพที ่5) 

 
 
 
 

http://141.217.91.198/transgenic.html
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ภาพท่ี 5 การถ่ายยนีดว้ยวธิ ีEmbryonic stem cell-mediated transfer 
     ท่ีมา: http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg 

 
  สาํหรบัขัน้ตอนทดสอบว่าสตัวช์นิดน้ีไดร้บัยนีเป้าหมายทีถ่่ายโอนหรอืไม่นัน้ จะทดสอบไดต้ัง้แต่

ทีย่งัเป็นเซลล์เอ็มบรโิออยู่ ซึ่งแตกต่างจากอกีสองวธิทีีจ่ะทดสอบในลูกหลานของสตัวท์ี่ได้รบัการถ่ายยนี 
เทคนิคนี้เป็นเทคนิคทีส่าํคญัในการศกึษาการควบคุมพนัธุกรรมของกระบวนการพฒันา และไดผ้ลดใีนหนู 

 
c) Retrovirus-mediated transfer: 
วธิกีาร Retrovirus-mediated transfer ไดม้กีารพฒันาและประสบความสาํเรจ็ในปี 1974 โดยมี

การทดลองกบัหนู และเป็นวธิกีารสรา้งสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัยนีจาก zygote ทีต่่างกนั (chimeric 
animals) ดว้ยการผสมกนัของดเีอน็เอ การถ่ายยนีวธินีี้จะอาศยัพาหะ (vector) ทีเ่ป็นไวรสั หรอื พลาสมดิ 
(plasmid) พาหะทีน่ิยมใช ้คอื Retrovirus ซึง่เป็นไวรสัทีจ่ะขนยา้ยสารพนัธุกรรมในรปูของ RNA มากกว่า
ในรปูของ DNA (ดงัแสดงรายละเอยีดในภาพที ่6) 

http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg
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ทัง้นี้ ข ัน้ตอนทีส่าํคญัโดยสรุปของการถ่ายยนีดว้ยวธิ ีRetrovirus-mediated transfer มดีงันี้ 
 ไวรสัที่ขนย้ายสารพนัธุกรรม หรอื Retrovirus ทําหน้าที่เป็นพาหะในการถ่ายสารทาง

พนัธุกรรมใหแ้ก่เซลลผ์ูร้บั (host cell) ทาํใหเ้กดิ chimera 
 สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมทีไ่ดร้บัยนีจาก zygote ทีต่่างกนั หรอื Chimera นี้จะผสมตวัเอง 

(inbred) 20 ครัง้ จนกระทัง่เกดิตวัอ่อนของสตัวด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม ทีม่ ียนีเป้าหมาย
ปรากฎอยูใ่นทุกเซลลข์องตวัอ่อน (homologous transgenic offspring)  

 

ภาพท่ี 6 การถ่ายยนีดว้ยวธิ ีRetrovirus-mediated transfer 
ท่ีมา: http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg 

 
ทีส่าํคญั สตัวท์ีส่ามารถเรยีกว่าเป็นสตัวด์ดัแปลงทางพนัธุกรรมไดน้ัน้ ตอ้งสามารถถ่ายทอดยนีที่

ไดร้บัจากการตดัต่อไปสู่ลกูหลานได ้ ซึง่ในปจัจบุนัมงีานทดลองทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการถ่ายยนีสู่สตัว์
น้อยมาก โดยพบว่ามงีานทดลองจาํนวนทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 เนื่องจากสตัวเ์ป็นสิง่มชีวีติทีม่โีครงสรา้งที่
ซบัซอ้นมากกว่าสิง่มชีวีติประเภทอื่น และมคีวามยากต่อการถ่ายยนีและยากต่อการแสดงออกของยนีใหไ้ด้
ลกัษณะทีต่อ้งการ 
  
 
 
 

http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg
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ปจัจบุนั ลกัษณะสาํคญัทีท่ดลองในสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม แบ่งออกได ้3 ส่วน ดงันี้ 
 

1. การทดลองโดยอาศยัปัจจยัป้อนเข้าสู่พนัธกุรรมภายใน (Input traits):  
การพฒันาเพื่อดดัแปลงพนัธุกรรมโดยอาศยัปจัจยัป้อนเข้าช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์   และ

อุตสาหกรรมนม ไดร้บัประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น การเรง่การเจรญิเตบิโต เพิม่ปรมิาณน้ํานมและขนสตัว ์และ
ตา้นทานต่อโรคตดิต่อจากไวรสัและแบคทเีรยี เป็นต้น 

 
2. การทดลองเพ่ือได้ปัจจยัผลลพัธท่ี์เก่ียวข้องกบัพนัธกุรรมภายนอก (Output traits): 
การพัฒนาด้านนี้ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มี

คุณภาพสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เนื้อหมูหรอืเนื้อวัวที่ไม่มีมนั นมที่ไม่มีโปรตีนที่ทําให้เกิดท้องเสีย เพิ่ม
คุณภาพของชสีตแ์ละโยเกริต์ เป็นตน้ 

 
3. การทดลองเพ่ือสร้างคณุค่าเพ่ิมแก่พนัธกุรรม (Value-added traits): 
ยนีที่ถ่ายเข้าไปในสตัว์ อาจจะช่วยปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและสามารถแสดงลกัษณะใหม่ๆ เช่น 

การเพิม่ปรมิาณโปรตนีที่เป็นประโยชน์ต่อการรกัษาโรคในมนุษย์  (therapeutic protein) ในน้ํานม หรอื
โปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรม อกีทัง้ยงัสามารถใชส้ตัวเ์ป็นผูใ้หอ้วยัวะ (donor) ในการปลูกถ่าย
อวยัวะจากสตัว์สู่มนุษย ์(xenotransplantation) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมของอวยัวะนัน้ๆ ให้
เหมอืนกบัของมนุษย ์ทําให้ขจดัปญัหาความเขา้กนัไม่ไดข้องอวยัวะขณะทําการปลูกถ่าย และการพฒันา
ให้สัตว์เป็นตัวทดลองในงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคของมนุษย์  ตัวอย่างการสร้างโปรตีนที่เป็น
ประโยชน์ในการรกัษาโรคของมนุษยจ์ากน้ํานมของสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (ดงัแสดงในตารางที่1) สาเหตุ
ที่นักวทิยาศาสตร์ให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากสตัว์ให้ทําหน้าที่เสมอืนเครื่องผลติทางชวีภาพ
(bioreactor) ทางการแพทย์มากกว่าเน้นในวิธีการเลี้ยงเซลล์หรอืเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (cell culture) 
เนื่องจาก ผลผลติทีไ่ดจ้ากสตัวจ์ะมปีรมิาณมาก และช่วยลดตน้ทุนในการสกดัแยกสารทีไ่ดใ้หบ้รสิุทธิ ์ 
 
 สตัวน์ ้ าดดัแปลงทางพนัธกุรรม (Transgenic Aquaculture): 
 นอกจากสัตว์บก    ปจัจุบันมีการวิจ ัยและพัฒนาการดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์น้ํา เช่น
ปลาแซลมอน และปลาเทราห์ เพื่อให้มกีารเจรญิเตบิโตที่รวดเรว็ขึน้ นอกจากปลาสองชนิดนี้แล้วยงัได้มี
การวจิยัในปลาดุก (catfish), ปลาคารพ์ (carp), ปลานิล (tilapia), ปลากระพง (striped bass), หอยลาย 
(clams), หอยนางรม (oysters), กุง้ (shrimp), และ หอยเป๋าฮือ้ (abalone) 
 ลกัษณะทีส่ําคญัทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงพนัธุกรรมสตัว์น้ํา ได้แก่ การเร่งการเจรญิเตบิโตซึง่มากกว่า
ปกตปิระมาณ 3-11 เท่า มคีวามสามารถในการดาํรงชพีในน้ําทีเ่ยน็จดั และมคีวามตา้นทานต่อโรค 
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ตารางท่ี1 แสดงโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ที่ได้จากน้ํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูก
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Mammals transgenic) 
 

Protein Animal Use 
Interleukin-2 Rabbit Proliferation of T-

Lympocytes (important role 
to fight cancer) 

Antithrombin III Goat Reduce the amount of blood 
needed in some surgeries 

Factor VIII, Factor IX Goat, Pig, Sheep Treatment of hemophilia 

CFTR Sheep Treatment of cystic fibrosis 

Lactoferrin Cow Natural Antibiotic and use in 
coronary surgery 

Alpha-1-antitrypsin Sheep Treatment of cystic fibrosis 
and emphysema 

Lysostaphin Cow Natural antibiotic and used 
in coronary surgery 

Spider silk protein Goat Production of ultra-strong, 
lightweight medical and 
industrial materials 

ท่ีมา: Rutovitz และ Mayer (2002) 

 
 
 สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมหรอืสตัวจ์เีอ็มโอ ไม่ว่าจะเป็นสตัว์บกหรอืสตัว์น้ํา ต่างกไ็ด้รบัการพฒันา
เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและเสรมิสร้างคุณภาพชวีติของมนุษย์ ดงัตวัอย่างที่เป็นลกัษณะ
ประโยชน์ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ในสตัวจี์เอม็โอ 
 
-เพิม่ปรมิาณ omega-3 fatty acids ในเนื้อหม ู
-สรา้งโปรตนี C ในน้ํานมหม ูซึง่เป็นโปรตนีที่สําคญัในการป้องกนัการแขง็ตวั
ของเลอืดในมนุษย ์
-การสรา้งเอนไซม ์phytase ในหม ูเพื่อลดปรมิาณฟอสฟอรสัทีอ่ยูใ่นปุ๋ ย  
 
 

 
 
 - สรา้งเอนไซม ์beta-galactosidase ในลาํไส ้เพื่อลดการทอ้งเสยีของไก่ 
 
 
 
 

-เพิม่ปรมิาณโปรตีน beta-casein และ kappa-casein ในน้ํานม 
โปรตนีทัง้สองชนิดสามารถจบักบัแคลเซยีมไดม้ากขึน้ ช่วยใหน้ํ้านม
มปีรมิาณแคลเซยีมเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ น้ํานมมคีวามคงตวัและทน
ความรอ้นมากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
-ลดปรมิาณไขมนัในน้ํานม 
 

 
 
- เพิม่ปรมิาณ omega-3 ในปลาเทราห ์ 
- เรง่การเจรญิเตบิโต ในปลาแซลมอน  
- ลดสารทีท่ําใหเ้กดิการแพ ้(allegenicity) ต่อมนุษยใ์นสตัวน้ํ์า 
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จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในบทนี้ ไดแ้สดงถงึประวตัคิวามเป็นมาและความหมายของจเีอม็โอ เทคนิค
ที่ใช้ในการดดัแปลงพันธุกรรม และประเภทของสิ่งมีชีวิตที่นํามาดดัแปลงพนัธุกรรม ซึ่งทําให้ผู้อ่าน
มองเหน็ภาพของจเีอม็โอไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และมคีวามเขา้ใจว่าจเีอม็โอเป็นอย่างไร  เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และ
มกีารนําประโยชน์ของจเีอ็มโอไปใช้ ในบทที่ 2 จะแสดงสถานะทางเทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมใน
จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ในปจัจุบัน และแนวโน้มการพฒันาในอนาคตของประเทศสหรฐัฯ รวมถึงได้
รวบรวมความคดิเหน็หรอืการยอมรบัของผูบ้รโิภค และขอ้กงัวลในดา้นต่างๆ ของประชาชนต่อเทคโนโลยี
ดดัแปลงพนัธุกรรม ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านมคีวามเข้าใจถึงบทบาท ประโยชน์ ปญัหาหรอือุปสรรค โอกาส
ทางการคา้ และทศิทางการพฒันาเทคโนโลยนีี้  
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บทท่ี 2 
 

สถานะทางเทคโนโลยีจีเอม็โอในประเทศสหรฐัฯ 
 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยชีวีภาพในประเทศสหรฐัฯ ได้มกีาร

พฒันาในหลายด้าน รวมถึงการพฒันานวตักรรมทางชวีภาพ ในการดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Genetic 
Engineering) ของพชื หรอืสิง่มชีวีติอื่นๆ เช่น จุลนิทรยี ์และสตัว ์ใหม้ลีกัษณะทีส่ําคญัทีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นอาหาร และทางการแพทย ์จากความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัจเีอม็โอ ใน
บทที ่1 ทาํใหเ้ราทราบถงึความเป็นมา สาเหตุของการพฒันาจเีอม็โอ ประเภทของจเีอม็โอ รวมถงึเทคนิค
ทางพนัธุวศิวกรรม ซึง่เป็นเทคโนโลยทีางชวีภาพทีเ่ป็นหวัใจของการสรา้งสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม 
ในบทน้ีจะแสดงสถานะทางเทคโนโลยจีเีอม็โอในประเทศสหรฐัฯ ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต รายละเอยีด
ของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที่พฒันาโดยบรษิัทของประเทศสหรฐัฯ และจากประเทศอื่นๆ ทัว่โลก 
                                                                                                  
                                       หน่วยงานทีท่ําหน้าที่ควบคุมจเีอม็โอ                  
      และนโยบาย                                                         จเีอม็โอ การยอมรบั
และความกงัวลของผูบ้รโิภค ตลาดการคา้ในต่างประเทศของประเทศสหรฐัฯ  และทศิทางการพฒันาและ
บทบาทของจเีอม็โอ  อนาคตของ            และของโลก  โดยไดส้ํารวจขอ้มลูในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับสถานะทางเทคโนโลยีของจุลินทรีย์ดดัแปลงพันธุกรรม  สถานะทางเทคโนโลยีของพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม สถานะทางเทคโนโลยขีองสตัว์ดดัแปลงพนัธุกรรม  ตลาดการส่งออกผลติภณัฑ์จเีอ็มโอของ
ประเทศสหรฐัฯ ประโยชน์และข้อกงัวล กฎหมายและนโยบายในการควบคุมจเีอ็มโอในประเทศสหรฐัฯ 
การรบัรูแ้ละการยอมรบัของประชาชน การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาและสทิธบิตัร ภาครฐัและเอกชนที่
พฒันาจเีอม็โอ และขอ้สรปุและขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจสถานะทางเทคโนโลยจีเีอม็โอ 

 
 การพจิารณาสถานะทางเทคโนโลยจีเีอม็โอในประเทศสหรฐัฯ สามารถพจิารณาไดจ้ากสิง่มชีวีติที่
เป็นทัง้ 

1)                  ทางพนัธุกรรม 
2) พชืดดัแปลงทางพนัธุกรรม 
3) สตัวด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม 
 
ซึง่ในแต่ละดา้นจะมสีถานะทีแ่ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 สถานะทางเทคโนโลยีชีวภาพของจลิุนทรียด์ดัแปลงทางพนัธกุรรม 
 
จุลนิทรยีน์ับได้ว่า  เป็นสิง่มชีวีติที่มบีทบาทสําคญัต่อการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพด้านจเีอ็มโอ 

เนื่องจากเป็น                         ไม่ซบัซ้อน  ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมมากกว่าพชืหรอื
สตัว์ และนํามาใชเ้ป็นพาหะ (vector) นําชิ้นส่วนดเีอ็นเอทีต่้องการดดัแปลงทางพนัธุกรรมจากสิง่มชีวีติ
หนึ่งไปรวมกบัดเีอน็เอของสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง เพื่อใหไ้ดส้ิง่มชีวีติ (พชืและสตัว์) ทีแ่สดงลกัษณะตามที่
ต้องการ รวมถงึเป็นสิง่มชีวีติชนิดแรกทีป่ระสบความสําเรจ็ในการดดัแปลงทางพนัธุกรรม โดยใชเ้ทคนิค
ทางพนัธุวศิวกรรม                       1  ในปจัจุบนั จุลนิทรยี์ที่ถูกดดัแปลงทางพนัธุกรรม หรอื 
จลุนิทรยี ์GM (จากนี้ไปผูเ้ขยีนขอใชค้าํว่า จลุนิทรยี ์GM สาํหรบัจุลนิทรยีท์ีถู่กดดัแปลงทางพนัธุกรรม) ได้
ถูกพฒันาเพื่อประโยชน์ทีส่ําคญัในอกี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรกัษาสิง่แวดลอ้ม 2) การบําบดัของเสยีและ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มโดยวธิชีวีภาพ หรอื Bioremediation 3) การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร      4)     
                                    และการรกัษาโรค ในหวัขอ้นี้จะกล่าวถงึความก้าวหน้าและ
สถานะทางเทคโนโลยขีองจุลนิทรยี ์GM ใน 4 ดา้นดงักล่าว รวมถงึการยอมรบัของผูบ้รโิภค การวจิยัและ
พฒันาจุลนิทรยี ์GM                 ล                                      GM ของประเทศ
สหรฐัฯ ในอนาคต  

 
2.1.1 จลิุนทรีย ์GM กบั เทคโนโลยีการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมโดยวิธีชีวภาพ    

(Bioremediation) 
  

การบําบัดหรือการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเป้ือนจากสารพิษหรือสิ่งสกปรกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ การบําบัดของเสียจากบ้านเรอืน และสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรอืปุ๋ ยเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรที่ปล่อยสู่แหล่งน้ํา และดนิตามธรรมชาติ ได้รบัความสนใจอย่างมากในประเทศสหรฐัฯ และ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย ซึง่วธิกีารบําบดัสภาพแวดลอ้มจากสารปนเป้ือน ในปจัจุบนั มี
อยู่ 3 วธิ ีคอื การบําบดัทางกายภาพ การบําบดัทางเคม ีและการบําบดัทางชวีภาพ  (Bioremediation 
หรอื Biodegradation)     (http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_contamination)    

 
ในการบาํบดัสารพษิทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มดว้ยวธิทีางชวีภาพนัน้ โดยทัว่ไปจะอาศยัพชืหรอืจุลนิทรยี์

ในการย่อยสลายสารมลพษิทีป่นเป้ือนในธรรมชาต ิหรอืเปลีย่นรปูสารพษิใหอ้ยู่ในสภาพทีม่คีวามเป็นพษิ
น้อยลงหรอืไม่มเีลย    ซึ่งจุลนิทรยี์ตามธรรมชาตมิบีทบาทสําคญัและมศีกัยภาพในการบําบดัมลพษิใน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ประหยดัค่าใช้จ่ายและมคีวามเสี่ยงตํ่าต่อการเกิดผลกระทบต่อ
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สิง่แวดลอ้มเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารอื่น จงึเป็นทีย่อมรบัของประชาชน แต่การบําบดัสภาพแวดลอ้มดว้ย
จุลนิทรยีต์ามธรรมชาติยงัมขี้อจํากดั เช่น กระบวนการย่อยสลายยงัไม่สามารถกําจดัสารพษิได้ทุกชนิด 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการย่อยสลายอาจเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ ความจําเพาะของสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการทํางานของจุลนิทรยี ์การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีถ์ูกยบัยัง้ดว้ยสารพษิชนิดอื่น ทีป่นอยู่
ในสภาพแวดล้อม สารพษิบางชนิดรวมตวักบัอนุภาคของดนิ ทําให้ไม่อยู่ในรูปที่จุลนิทรยี์สามารถย่อย
สลายได้และใช้เวลานาน (http://www.bionewsonline.com/w/what_is_bioremediation.htm) ดังนัน้ 
นักวทิยาศาสตรจ์งึได้พฒันาจุลนิทรยี์ให้มคีุณสมบตัทิี่มากกว่าจุลนิทรยีใ์นธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคทาง
พนัธุวศิวกรรม เพื่อสรา้งจุลนิทรยี ์GM                                                       
                                  ได ้       

 
 สารพษิส่วนมากทีป่นเป้ือนอยูใ่นธรรมชาต ิ จะอยูใ่นรปูทีจ่ลุนิทรยีต์ามธรรมชาตไิมส่ามารถยอ่ย
สลายได ้ เนื่องจากจลุนิทรยีไ์มม่รีะบบการสลาย (Metabolic pathway) สารประกอบทางเคมเีหล่านี้ หรอื
อยูใ่นรปูทีซ่บัซอ้นทีส่ามารถป้องกนัการยอ่ยสลายจากระบบการยอ่ยสลาย (degradation pathway) ของ
จลุนิทรยีต์ามธรรมชาตไิด ้อยา่งไรกต็าม ยงัมจีลุนิทรยีท์ีม่คีวามสามารถในการยอ่ยสลายสารพษิหรอืสารที่
ไมไ่ดอ้ยูใ่นธรรมชาต ิ หรอื Xenobiotics                 าปราบศตัรพูชื สารเคมจีาํพวกตวัทาํละลาย
ชนิดต่างๆ  Solvents)                   (Organic substances) และ ารเคมชีนิดอื่นๆ ทีป่นเป้ือนอยู่
ในน้ํา และดนิ  

 
ภาพท่ี 7 แสดงการสรา้งแบคทเีรยี Pseudomonas สายพนัธุ ์“Superbug” 
ท่ีมา: http://www.studentsguide.in/microbiology/biodegradation-bioremediation-

biodeterioration/petroleum-pollutants.html 

http://www.studentsguide.in/microbiology/biodegradation-bioremediation-biodeterioration/petroleum-pollutants.html
http://www.studentsguide.in/microbiology/biodegradation-bioremediation-biodeterioration/petroleum-pollutants.html


- 26 - 

 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื แบคทเีรยีชนิด Pseudomonas ซึง่มคีวามสามารถย่อยสลายสารพษิ
ต่างๆ ได้มากถงึ 100 ชนิด ที่เป็นสารประกอบจําพวกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนแบบวง อาท ิฟีนอล Bio-phenol, organophosphates และ naphthalene 
นอกจากนี้ ยงัมจีลุนิทรยีส์ารพนัธุอ์ื่นๆ ทีส่ามารถยอ่ยสลายสารจาํพวก Xenobiotics            
Mycobacterium,  lcaligenes     Norcadia         (http://www.biotechnology4u.com/ 
biotechnology_environment.html)  

การยอ่ยสลายสารพษิของจลุนิทรยีจ์ะอาศยัเอนไซมท์ีจุ่ลนิทรยีส์รา้งขึน้ภายใน plasmid ดงันัน้การ
ดดัแปลงทางพนัธุกรรมของจุลนิทรยี ์จงึมุ่งเน้นทีด่เีอน็เอของ plasmid เพื่อสรา้งจุลนิทรยีท์ีม่กีระบวนการ
ย่อยสลาย (degradative pathway) ที่แตกต่างจากเดมิ ในปี 1970 Chakrabarty และคณะ ไดพ้ฒันา
แบคทเีรยี Pseudomonas สายพนัธุใ์หม่ มชีื่อว่า “superbug”    เกดิจากการถ่าย plasmids 4 ชนิด (XYL, 
NAH, OCT และ CAM) ทีม่ยีนีทีส่ามารถย่อยสลายสารประกอบผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมจาก Pseudomonas 
ต่างชนิดกนั (ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่7) ทําใหไ้ด ้Pseudomonas ที ่      มบตัใินการย่อยสลายสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน จากผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมไดห้ลายชนิด เช่น octane, xylene, naphthalene เป็นต้น และ
ในปี 1980 Pseudomonas ชนิด superbug ได้รบัการจดสทิธบิตัร และเป็นสทิธบิตัรแรกที่จดให้กบั
จุลนิทรยีด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม (Biotechnology and Environment) นอกจากนี้ มรีายงานการพฒันา
จุลนิทรยีส์ายพนัธุ ์Pseudomonas aeruginosa     ามารถเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในสภาพแวดล้อมที่มี
น้ํามนั และสามารถช่วยกําจดัคราบน้ํามนัได้   โดยสรา้งสารประกอบ surface active compounds ที่
เรยีกว่า glycolipids emulsifier ซึง่เป็นสารประกอบทีไ่ม่เป็นพษิและสามารถย่อยสลายได ้มคีุณสมบตัลิด
แรงตงึผวิระหว่างน้ํามนักบัน้ํา ทําให้น้ํามนัสามารถรวมตวักบัน้ําได้ สารประกอบดงักล่าวผลติโดยบรษิทั 
Ananda Chakrabarty (USA)   สารลดแรงตงึผวิจะช่วยใหเ้ราสามารถขจดัคราบน้ํามนัจากน้ําไดง้่ายขึน้ 
(http://www.molecular-plant-biotechnology.info/biotechnology-environments/pollution-control/) แต่
ยงัไม่สามารถนํามาทดลองขจดัคราบน้ํามนัได้จรงิ   เนื่องจากความกงัวลเกี่ยวกบัการควบคุมการแพร่ 
กระจายของจลุนิทรยี ์GM           ลอ้ม 

 
 นอกจากนี้ จลุนิทรยี ์ GM ยงัสามารถนํามาใชก้ําจดัโลหะหนกัทีป่นเป้ือนอยูต่ามดนิและแหล่งน้ํา
ต่างๆ ได ้ โดยจลุนิทรยีช์นิด Deinococcus radiodurans                 หนกัจาํพวกสารปรอท
                  ธรรมชาต ิโดยการถ่ายยนีทีต่า้นทานปรอท  mer )     E. coli สายพนัธุ ์BL308 ไปยงั 
D. radiodurans และไดส้ายพนัธุใ์หม่ของ D. radiodurans ทีม่คีวามตา้นทานต่อปรอท ซึง่เปลีย่นรปูสาร
ปรอทใหอ้ยูใ่นรปูทีไ่มเ่ป็นพษิ  Brim       , 2000) Jaysnakar และคณะ (2006) ไดร้ายงานการพฒันา
แบคทเีรยีสายพนัธุ ์ Pseudomonas aeruginosa CH07 ในหอ้งปฎบิตักิารทีส่ามารถยอ่ยสลาย 
polychlorinated biphenyls (PCB) ว่าขจดัสารแคดเมยีมไดถ้งึรอ้ยละ 70 และเปลีย่นรปูสารปรอทใหอ้ยูใ่น
รปูทีไ่มเ่ป็นพษิในน้ําเสยีทีท่ดลองในถงัปฎกิรณ์ชวีภาพ (bioreactor)  

http://www.biotechnology4u.com/biotechnology_environment.html
http://www.biotechnology4u.com/biotechnology_environment.html
http://www.molecular-plant-biotechnology.info/biotechnology-environments/pollution-control/
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ในปจัจบุนั ปญัหาการปนเป้ือนของสาร TNT      และแหล่งน้ํา บรเิวณทีเ่คยเป็น       
        กบั                     เป็นสิง่สําคญัทีห่ลายฝา่ยกําลงัหาทางแกไ้ข จงึไดม้กีารพฒันาแบคทเีรยี
สายพนัธุ ์ Enterobacter cloacae PB2 ทีไ่ดร้บัยนีทีส่รา้งเอนไซม ์ pentaerythritol tetranitrate (PETN) 
reductase จาก E. Coli ทาํใหแ้บคทเีรยีสายพนัธุใ์หม่นี้สามารถขจดั TNT ในดนิและแหล่งน้ําได ้ โดยใช้
แหล่งไนโตรเจนจาก TNT                

 
 Lange และคณะ (1998) ไดพ้ฒันาแบคทเีรยีชนิด Deinococcus radiodurans ทีถู่กดดัแปลงทาง
พนัธุกรรม โดยการถ่ายยนี tod ที่สร้างเอนไซม์ toluene dioxygenase (TDO) ในแบคทเีรยี D. 
radiodurans ทาํใหแ้บคทเีรยีชนิดน้ีสามารถกําจดัสาร Chlorobenzene ทีเ่ป็นสารประกอบอนิทรยีท์ี่ใชเ้ป็น
ส่วนประกอบของยาฆา่แมลงและใชผ้ลติสารฟีนอลหรอืตวัทําละลายอนิทรยีช์นิดอื่นๆ  ภายใต้สิง่แวดลอ้ม
ที่มกีํามนัตรงัสสีูงได้ ซึ่งยาฆ่าแมลงอีกชนิดหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายในระบบการเกษตรของประเทศ
สหรฐัฯ คอื Chlorypyrifos เป็นยาฆ่าแมลงชนิด organophosphate ใชใ้นพืน้ทีป่ลูกฝ้าย ขา้วโพด อลัมอน 
สม้ และองุน่ ทาํใหม้กีารปนเป้ือนในดนิ  
 

ต่อมา Singh         2004)                   Enterobacter           B-14 ใหส้ามารถ
สร้างเอนไซม์ phosphotriesterase          Chlorypyrifos                             และได้
ทดลองนําแบคทเีรยีชนิดน้ีลงในดนิทีม่ปีรมิาณ Chorpyrifos สูง พบว่าใหอ้ตัราการย่อยสลาย  horpyrifos 
                                           นัน้จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งที่ช่วยลดปรมิาณสารพษิจากยาฆ่าแมลง
ในสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ มจีุลนิทรยี์ GM อีกหลายชนิดที่พฒันาให้       
              ที่อยู่ตามธรรมชาตไิด ้ดงัแสดงในตารางที ่2 ดงันัน้ การบําบดัสารเคมหีรอืโลหะหนักที่
เป็นพษิทีป่นเป้ือนอยูต่ามธรรมชาตทิัง้ในแหล่งน้ําและดนิดว้ยจลุนิทรยี ์GM จงึเป็นวธิกีารหนึ่งทีส่ําคญัของ
การลดมลภาวะทีเ่ป็นพษิในธรรมชาตซิึง่มใีนปรมิาณมากในปจัจบุนั  

 
 เทคนิคการกําจดัสารพษิอกีวธิหีนึ่งคอื การอาศยัแบคทเีรยีทีอ่ยู่ภายในเนื้อเยื่อส่วนท่อลําเลยีงของ
พชืช่วยย่อยสลายสารพษิที่พชืดูดซบัจากดนิ Barac และคณะ (2004) ได้พฒันาแบคทเีรยีที่อาศยัอยู่
ภายในเนื้อเยื่อของพชื (endophytic bacteria) ชนิด Burkholderia cepacia VM1330 ทีไ่ดร้บัยนีทีส่รา้ง
เอนไซมย์่อยสลายสาร toluene (สารอนิทรยีท์ีล่ะลายน้ําและระเหยได้) แบคทเีรยีนี้อาศยัอยู่ภายในท่อน้ํา
เลีย้งของต้น yellow lupin ช่วยย่อยสลายสาร toluene ภายในพชื  และลดการระเหยของสาร toluene สู่
สิง่แวดลอ้ม เทคนิคการใช ้endophytic bacteria นี้เป็นประโยชน์มากต่อการลดมลพษิตามธรรมชาตทิี่
ละลายน้ําได้   ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการย่อยสลายสารพษิภายในท่อลําเลยีงของพชืที่กําจดัสารพษิ 
(phytoremediation) และสามารถพฒันาต่อไปในพชืไรท่ีส่าํคญัทางเศรษฐกจิได ้
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ตารางท่ี 2 จลุนิทรยี ์GM                             เป้ือนอยูต่ามธรรมชาต ิ
 

จลิุนทรีย ์GM สารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ตามธรรมชาติ 

Pseudomonas aeruginosa AC869 3,5-dichlorobenzoate และ 3-and4-chlorobenzoate 

Ralstonia eutropha AE707/AE1216 Polychlorinated, Biphenyls และ Chlorobiphenyls 

Pseudomonas cepacia JHR22 2-chloro,3-chloro, 2,4-dichloro และ 3,5-dichlorobiphenyl 

Escherichia coli HB101/pMY402 Toluene และ Trichloroethylene (TCE) 

Pseudomonas putida G786(pHG-2) Pentachloroethane และ TCE 

Pseudomonas cepacia RHJ1 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid 
ท่ีมา: Menn และคณะ (http://www.wiley-vch.de/books/biotech/pdf/v11b_gene.pdf)    

  
2.1.2 จลิุนทรีย ์                      

  
ผลติภณัฑห์ลายชนิดในอุตสาหกรรมอาหารใชจุ้ลนิทรยีใ์นกระบวนการผลติ เช่น ไวน์ ชสีต์ ซอีิ้ว

และผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เป็นต้น มาเป็นเวลานานแลว้ตัง้แต่ในอดตี จนกระทัง่ไดเ้ริม่ใชจุ้ลนิทรยีใ์นการผลติ
สารปรุงแต่งอาหาร (food additives) สารปรุงแต่งกลิน่รส  flavours substances)                   
                                    อื่นๆ                        ในปจัจุบนั ซึง่จุลนิทรยีท์ี่นิยมใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แบคทเีรยี และเชื้อรา จากขอ้ได้เปรยีบของจุลนิทรยี์ในกระบวนการผลติ
อาหารทีม่ากกว่าการผลติแบบดัง้เดมิทีต่้องใช้อุณหภูมแิละความดนัสูง รวมถงึสารเคมทีี่เป็นอนัตรายต่อ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม จุลนิทรยีจ์งึสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลติไดม้าก เพราะจุลนิทรยี์
เจรญิเตบิโตรวดเรว็ในสภาพแวดลอ้มปกต ิช่วยลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติ และผลติผลพลอย
ได้ (Byproduct)  จากกระบวนการผลติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ ซึ่งช่วยลดมลภาวะต่อ
สิง่แวดลอ้ม (http://www.gmo-compass.org/)  

 
แต่จลุนิทรยีต์ามธรรมชาตมิขีอ้จาํกดัในเรือ่งปรมิาณผลติภณัฑท์ีส่ามารถสรา้งได ้และผลติสารทีไ่ม่

เป็นทีต่้องการในการผลติ (unwanted substances) ซึง่อาจจะส่งผลต่อการยบัยัง้การสรา้ง  หรอืลดเสถยีร 
ภาพของสารผลติภณัฑท์ีเ่ราต้องการ  รวมถงึไม่สามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ต็มทีภ่ายใต้สภาวะแวดลอ้มของ
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์การผลิตสมยัใหม่ เช่น ถงัปฎิกรณ์ชวีภาพ ดงันัน้ นักวิทยาศาสตร์จงึได้พฒันา
จุลนิทรยี ์GM สายพนัธุ์ใหม่ที่สามารถขจดัปญัหาในการผลติดงักล่าว ในปจัจุบนั บทบาทของจุลนิทรยี ์

http://www.wiley-vch.de/books/biotech/pdf/v11b_gene.pdf
http://www.gmo-compass.org/
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GM                    มาก     โดยช่วยเพิม่ผลผลติ ควบคุม และลดขัน้ตอนในกระบวนการผลติ 
ช่วยให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงสร้างผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ เช่น สารทดแทนความหวาน 
(sweetener) สารปรงุแต่งกลิน่รสในเครือ่งดื่ม และสารป้องกนัการเน่าเสยีของอาหาร (preservatives) เป็น
ต้น           อาหาร          ได้ใช้จุลนิทรยี์ GM ในการผลติสารที่เป็นองค์ประกอบสําคญัใน
อาหาร    ตวัอยา่ง         

 
 Chymosin  

 เอนไซม ์Chymosin เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารชนิดแรกที่
ไดจ้ากจุลนิทรยีด์ดัแปลงทางพนัธุกรรม ในกระบวนการผลติเนยแขง็จะอาศยัเอนไซม ์Chymosin ในการ
ทาํใหน้ํ้านมจบัตวักนัเป็นกอ้น (Curd milk) ซึง่โดยทัว่ไปสามารถสกดัเอนไซมช์นิดนี้ไดใ้นกระเพาะของลูก
ววั แต่สกดัไดใ้นปรมิาณน้อยประมาณรอ้ยละ 4-8 เพื่อเพิม่ปรมิาณเอนไซมช์นิดนี้ นักวทิยาศาสตรจ์งึหนั
มาใช้จุลนิทรยีใ์นการผลติ โดยการถ่ายยนีทีส่รา้ง Chymosin จากเซลลภ์ายในกระเพาะอาหารของลูกววั 
ไปยงัเชื้อราชนิด Aspergillus niger หรอืถ่ายยนีเขา้ไปในแบคทเีรยีหรอืยสีต์ จุลนิทรยี ์GM จะถูกเพิม่
จาํนวน โดยเลีย้งในถงัหมกัชวีภาพ (Bioreactor) จากนัน้นําไปสกดัแยกเอนไซม ์Chymosin จากอาหาร
เลีย้งเชือ้ เพื่อทําใหบ้รสิุทธิจ์ากกระบวนการผลติเอนไซม ์ไดพ้บว่ารอ้ยละ 80-90 ของเอนไซม ์Chymosin 
จากจุลนิทรยี์ GM อยู่ในรูปที่นําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการสกดัจากกระเพาะลูกววัหลายเท่า  ใน
ปจัจุบนั เนยแขง็ที่ขายอยู่ในตลาดประเทศสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัร ร้อยละ 80-90 ผลติโดยใช้
เอนไซม ์Chymosin ทีไ่ดจ้ากจุลนิทรยี ์GM (http://www.gmo-compass.org)  ต่อมาในปี 2007 บรษิทั 
Genencor ไดพ้ฒันา Trichoderma reesei สายพนัธุ ์GICC03278 ทีส่ามารถสรา้งเอนไซม ์Chymosin 
โดยการถ่ายยนี Chymosin B     Bos taurus เอนไซมท์ี่สรา้งขึน้นี้มชีื่อทางการค้าว่า Chymostar 
Supreme (FDA, 2007) 

 
 วิตามินบี 2 (Riboflavin E101): 

วติามนิบ ี 2 หรอื Riboflavin E101 เป็นสารปรงุแต่งส ี (colouring) ซึง่นํามาใชใ้น
ผลติภณัฑเ์นยแขง็ (cheese) เครือ่งดื่ม และครมีหลายชนิด ในอดตีวติามนิบ ี 2 ถูกผลติดว้ยกรรมวธิทีาง
เคม ี ต่อมาไดเ้ปลีย่นวธิกีารผลติโดยหนัมาใชจ้ลุนิทรยีใ์นการผลติแทน เพื่อลดตน้ทุน ลดปรมิาณของเสยี 
และลดการใชพ้ลงังาน ชนิดของจลุนิทรยีท์ีใ่ชอ้ยา่งแพร่หลายในการผลติ Riboflavin ไดแ้ก่ เชือ้ราสายพนัธุ ์
Ashbya gossypii ยสีตส์ายพนัธุ ์Candida famata และแบคทเีรยี Bacillus subtilis (Stahmann และคณะ 
2000) กระบวนการทางชวีเคมขีองการสรา้ง Riboflavin จะเกดิขึน้ในวถิทีางเมตาโบลซิมึของ Purine 
(Purine pathway) ภายในเซลลข์องจลุนิทรยี ์ดงันัน้ Jimenez และคณะ (2005) ไดด้ดัแปลงทางพนัธุกรรม
ของเชือ้รา Ashbya gossypii ใหเ้กดิการสรา้ง Riboflavin ใน Purine pathway ไดม้ากขึน้ 
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 Vitamin C (ascorbic acid E300) 

วติามนิ                      L-ascorbic acid             ทีจ่าํเป็นต่อมนุษย ์ ทาํ
หน้าทีเ่ป็นสารตา้นทานอนุมลูอสิระ (antioxidant) และป้องกนัโรคเลอืดออกตามไรฟนั นอกจากน้ียงัทาํ
หน้าทีเ่ป็นสารป้องกนัการเน่าเสยี และใหส้ใีนผลติภณัฑไ์สก้รอกในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลติ
วติามนิ C ทาํได ้ 2 วธิ ี คอื ผลติจากกลโูคสดว้ยวธิทีีเ่รยีกว่า Reichstein process               หก
ขัน้ตอนทางเคมแีละหนึ่งขัน้ตอนการหมกั ประสทิธภิาพการผลติจะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 50  

ซึง่วธิกีารดงักล่าวจะใชพ้ลงังานและอุณหภมูสิงู รวมถงึมขีองเสยีทีเ่กดิจากสารเคมซีึง่จะ
ก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้วธิกีารผลติดว้ยจลุนิทรยีจ์งึไดร้บัการพฒันาขึน้ โดยใชย้สีตช์นิด  
S. cerevisiae เป็นจลุนิทรยีห์ลกัในกระบวนการผลติ และขัน้ตอนในการผลติวติามนิ                     
หนึ่ง             Hancock และ Viola (2002) กําลงัพฒันายสีต ์S. Cerevisiae สายพนัธุใ์หมท่ีถู่กดดัแปลง
พนัธุกรรมใหส้ามารถผลติวติามนิ C จากน้ําตาล galactose ในขัน้ตอนเดยีว 

 
 Xanthan E415 

 ในผลติภณัฑอ์าหารหลายชนิดใช ้Xanthan เป็น emulsifier หรอืตวัประสานเพื่อป้องกนั
การแยกตวัของสารสองชนิด โดยเฉพาะน้ํากบัน้ํามนั เช่น ในมายองเนส (Mayonnaise) และน้ําสลดั และ
ช่วยเพิ่มความหนืดหรือความเหนียวในไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เ ป็นต้น Xanthan 
                                   glucose)            (sucrose) ดว้ยแบคทเีรยี Xanthomonas 
campestris แต่เนื่องจากแบคทเีรยีชนิดน้ีไมส่ามารถใชน้ํ้าตาลแลก็โตส (lactose) เป็นแหล่งอาหารได ้  ทํา
ให้สรา้ง Xanthan ได้ในปรมิาณที่จํากดั   ดงันัน้จงึมงีานวจิยัที่เป็นการพฒันาแบคทเีรยีดดัแปลงทาง
พนัธุกรรม X. campestris  17 ใหส้ามารถสรา้งเอนไซม ์beta-galactosidase สําหรบัการย่อยสลายน้ําตาล
แลก็โตส โดยการถ่ายยนี lacZ              E. coli  ทําให ้X. campestris 17 สามารถผลติ Xanthan ได้
เพิม่ขึน้ (Fu และ Tseng, 1990) 

 
 แอสปาแทม (Aspartame) 

Aspartame เป็นสารใหค้วามหวานแทนน้ําตาลในผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มหลาย
ชนิด มคีวามหวานมากกว่าน้ําตาล 200 เท่า แต่ใหป้รมิาณพลงังานหรอืแคลอรีต่ํ่า สารนี้ถูกคน้พบครัง้แรก
ในปี 1965 และ     1980 ไดร้บัการรบัรองจาก                           Aspartame สามารถผลติได้
สองวิธี คือ ทางการสงัเคราะห์ทางเคม ีและกระบวนการหมกัด้วยจุลินทรยี์ ในกระบวนการหมกัเป็น
กระบวนการผลติกรดอะมโินตัง้ต้นสําหรบัการผลติ Aspartame ด้วยวธิทีางเคมต่ีอไป ซึ่งสามารถผลติ
กรดอะมโินไดใ้นปรมิาณทีม่าก  โดยทัว่ไปจะใชแ้บคทเีรยี Bacillus flavum     Candida glutamicum 
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                   L-aspartic     L-phenylalanine           ภายหลงัจากกระบวนการหมกั จะ
แยกกรดอะมโินเหล่าน้ีใหบ้รสิุทธิแ์ละนําไปผลติ aspartame              (http://www.enotes.com/how-
products-encyclopedia/aspartame) ในประเทศสหรฐัฯ  spartame                      แบคทเีรยี 
GM  ชนิดที่สร้างปรมิาณกรดอะมโิน phenylalanine ได้   ขึ้น ซึ่งพฒันาโดยบรษิัทมอนซานโต 
 Monsanto)  ละ Aspartame    ผลติ                                ดดัแปลงทางพนัธุกรรม 

 
 Sugarmalts 

Sugarmalts เป็นสารใหค้วามหวาน (sweetener) ชนิดหนึ่ง ประกอบดว้ยน้ําตาลฟลุคโตส 
รอ้ยละ 35-45 น้ําตาล leucrose        7-15 และน้ําตาลโอลโิกแซคคาไลดช์นิดอื่นๆ รอ้ยละ 40-60  สาร
นี้ไดจ้ากการยอ่ยสลายน้ําตาล sucrose             alternansucrase จากเชือ้แบคทเีรยีทีถู่กดดัแปลง
ทางพนัธุกรรมชนิด Bacillus licheniformis (พฒันาโดยบรษิทั Novozymes)      Leuconostoc citreum 
(พฒันาโดยบรษิทั Cargrill) sugarmalts                                  เช่น ผลติภณัฑเ์บเกอรร์ี ่
 bake goods)                                                หมากฝรัง่ เจลาตนิ ขนมฟุดดิง้ corn 
flakes แยม เจลลี ่นม และน้ําสลดั         โดยเป็นส่วนผสมในสดัส่วนรอ้ยละ 1.5 ถงึ 85 (FDA, 2008a)   

 
 Pullulanase 

เอนไซม์ pullulanase เป็น glucomylase                                              
                 pullulanase                                         เพื่อ                       
                                 เอนไซม์ pullulanase ถูกใช้ในการผลติเบียร์ (เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในขัน้ตอน mashing และเพิม่ปรมิาณเอทานอลในเครื่องดื่ม) การผลติกลูโคสไซรปั (glucose 
syrup) การผลติสารใหค้วามหวานจากขา้วโพด (corn sweeteners) และในเบเกอรร์ี ่เอนไซมช์นิดนี้ผลติ
ได้จากกระบวนการหมกั  fermentation)    อาศัย              Bacillus sp. หรอืเชื้อราชนิด 
Trichoderma sp.  

 
บรษิทั Novozymes                   Bacillus subtilis ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีทีส่รา้ง

เอนไซม ์pullulanase จากแบคทเีรยี Bacillus acidopullulyticus  (FDA, 2006c) โดยเอนไซม ์pullulanase 
จะถูกเตมิในขัน้ตอนการผสมขา้วมอลตก์บัเมลด็ธญัญพชืชนิดอื่นๆและน้ํา ภายใต้อุณหภมูสิงู ทีเ่รยีกว่า 
Mashing เป็นขัน้ตอนทีเ่ปลีย่นแป้งเป็นน้ําตาลไดเ้ป็นของเหลวทีเ่รยีกว่า wort  นอกจากนี้ pullulanase 
         ในการผลติ corn syrup และ bake goods   บรษิทั Enzymes Bio-System Ltd. ไดด้ดัแปลง
พนัธุกรรมแบคทเีรยี Bacillus subtilis สายพนัธุ ์ B1-163 ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีทีส่รา้ง pullulanase จาก

http://www.enotes.com/how-products-encyclopedia/aspartame
http://www.enotes.com/how-products-encyclopedia/aspartame
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แบคทเีรยี Bacillus naganoensis (FDA, 1999b) และไดถ่้ายยนีสรา้งเอนไซม ์pullulanase จาก Bacillus 
naganoensis ไปยงั Bacillus subtilis B 1-163/pEB301 ทาํใหแ้บคทเีรยี GM                     
pullulanase           (FDA, 1999d) 

 
 Amylase 

เอนไซม ์amylase ถูกนํามาใช้ในผลติภณัฑข์นมปงั และเบเกอรีต่่างๆ เพื่อช่วยยดือายุ
ของผลิตภณัฑ์ ทําให้เก็บไว้ได้นานขึ้น ลดการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ นอกจากนี้ ยงัใช้ใน
อุตสาหกรรมแป้งในขัน้ตอนการยอ่ยแป้ง และในอุตสาหกรรมผลติเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นขัน้ตอนการย่อย
แป้งก่อนการกลัน่ โดยทัว่ไปยสีต์สามารถสรา้งเอนไซม ์amylase                                      
                            ทําให้ต้องใช้เวลาในการผลิตขนมปงันานมากขึ้น  ดังนัน้จึงมกีาร
พฒันาการดดัแปลงทางพนัธุกรรมของจุลนิทรยีเ์พื่อใหส้ามารถผลติเอนไซม์ amylase    ในปรมิาณ   
และใช ้            

 
       Genencor ไดพ้ฒันาแบคทเีรยี Bacillus licheniformis  GICC03279 ทีส่ามารถ

สรา้งเอนไซม ์α-amylase ชนิด Maltotetraohydrolase หรอื G4 amylase ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนี mta จาก 
Pseudomonas saccharophila (FDA, 2009a) และบรษิทั Novo Nordisk ไดพ้ฒันาแบคทเีรยี Bacillus 
lichineformis LiH1464 ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีทีส่รา้งเอนไซม ์α-amylase     Bacillus stearothermophilus 
ใชใ้นการยอ่ยสลายแป้ง และมชีื่อทางการคา้ว่า Termamyl® SC  

 
เอนไซม์ α-amylase ชนิดนี้มีความคงทนต่ออุณหภูมิสูงภายใต้สภาวะเป็นกรด ซึ่ง

แตกต่างจาก α-amylase ทัว่ไป (FDA, 1999a) ขณะทีบ่รษิทั Novozymes North America ไดพ้ฒันา
เอนไซม ์α-amylase ทีม่ชีื่อทางการคา้ว่า Novozym 28035 ทีผ่ลติจากแบคทเีรยี Bacillus licheniformis 
สายพนัธุ ์MOL2083 (FDA, 2001a) 

 
 Asparaginase 

 เอนไซม ์ Asparaginase ถูกนํามาใชใ้นกระบวนการผลติอาหารหลายชนิด เช่น ขนมปงั 
อาหารจากธญัญพชื ขนมขบเคีย้ว และ มนัฝรัง่ทอด เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการเกดิ L-asparagine ซึง่เป็น
สารตัง้ตน้ทีจ่ะพฒันาเป็นสาร acrylamide ซึง่เป็นสารก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ (carcinogens) ในอาหาร และ
มกัจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการใหค้วามรอ้นสูงกว่า 120 องศาเซลเซยีส  เอนไซม ์ Asparaginase        
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         L-asparagine เอนไซมช์นิดนี้สามารถสรา้งจากเชือ้รา Aspergillus niger                    ที่
สามารถ                      ยชน์และปลอดภยัในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด  

 
บรษิทั Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP                 Aspergillus 

niger           ISO-528 (พฒันาจากสายพนัธุ ์GAM-53 ของ the northern utilization research and 
development division ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ)                                     Asparaginase 
    Asperagillus niger สายพนัธุ ์GAM-8  เอนไซมช์นิดนี้มชีื่อทางการคา้ว่า PreventASeTM และทาง
บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตให้เอนไซม์ asparaginase                                   
                           และสามารถนําไปใชใ้นกระบวนการผลติจากองคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ 
(FDA) ในปี 2006  (FDA 2006a) นอกจากนี้ บรษิทั Novozymes         เชือ้ราสายพนัธุ์ Aspergillus 
oryzae BECh                        asparaginase                                           
                 Acrylaway® และไดย้ื่นหนังสอืขออนุญาตจากทาง FDA ว่าเอนไซมท์ี่ผลติได้นี้มคีวาม
ปลอดภยัและใชใ้นกระบวนการผลติอาหารได ้ในปี 2006 เช่นเดยีวกนั (FDA 2006b) 

 
 Aspartic proteinase 

 ในอุตสาหกรรมเนื้อสตัว ์เอนไซม์ Aspartic proteinase จะช่วยใหเ้นื้อสตัวนุ่์มขึน้ บรษิทั 
Novo Nordisk (ตัง้อยู่ทีม่ลรฐันอรท์แคโลไรนา ประเทศสหรฐัฯ) ไดพ้ฒันาเชือ้ราชนิด Aspergillus oryzae 
ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนีทีส่รา้งเอนไซม ์aspartic proteinase จากเชือ้ราชนิด Rhizomucor miehei   โดยทาง
บรษิทัไดข้ออนุญาตผลติเป็นการคา้จาก FDA ในปี 1999 โดยมชีื่อทางการคา้ว่า Novo CarneTM Tender 
ผลติภณัฑน์ี้อยู่ในรูปของเหลว ซึ่งจะฉีดเขา้ไปในเนื้อสตัว์เพื่อเพิม่ความอ่อนนุ่มให้กบัเนื้อสตัว์ (FDA, 
1999c)  

 
 Lipase 

เอนไซม์ lipase  เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมอาหารหลาย
ประเภท เช่น ขนมปงั แป้ง ชสีต์ และไข่ เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิง่การทําใหแ้ป้ง dough มคีวามคงตวั
ในผลติภณัฑ์เบเกอรี่ เอนไซม ์ lipase สามารถใช้ได้ทัง้ในรูปของเหลวและผง ผลติได้จากเชื้อราชนิด 
Aspergillus oryzae                                                                            
      เอนไซม์ lipase                   เก็บรกัษาไข่ขาวผงไว้ได้นาน ซึ่งไข่ขาวผงถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท ไดแ้ก่ เบเกอรี ่พาสตา้ เสน้ก๋วยเตีย๋ว และครมี เป็นตน้  

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/%20gras_notices/grn000214.pdf)%20นอกจากนี้
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Enzyme Technical Association ไดพ้ฒันาเชื้อรา Aspergillus oryzae ใหส้ามารถผลติ
เอนไซม ์lipase ได้เพิม่มากขึน้ และไดข้ออนุญาตใชเ้อนไซมน์ี้ในกระบวนการผลติอาหารจาก FDA ในปี 
2002 นอกจากนี้ บรษิทั Novozymes North America Inc. ไดพ้ฒันาเชือ้รา Aspergillus oryzae สายพนัธุ ์
MStr110 ให้สามารถผลิตเอนไซม์ lipase ได้เพิ่มขึ้น จากการถ่ายยีนจากเชื้อราชนิด Fusarium 
oxysporum ซึง่ทางบรษิทัฯ มุ่งเน้นใชเ้อนไซม ์lipase นี้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี ่เพื่อช่วยในการย่อยสลาย 
lecithin   ะการเปลีย่นรปูของไข่แดง (modification of egg yorks) เอนไซม ์lipase ทีผ่ลติไดม้ ี2 ชนิด 
โดยชนิดแรกมชีื่อทางการคา้ว่า Lecitase®Novo นิยมนํามาใชใ้นอุตสาหกรรมน้ํามนัและไขมนั และชนิดที่
สองมชีื่อทางการคา้ว่า LipopanTMF  ใชใ้นผลติภณัฑเ์บเกอรร์ี ่(FDA, 2001b) นอกจากเชือ้รา Aspergillus 
oryzae แล้ว เชื้อรา Aspergillus niger   ยงัเป็นอกีสายพนัธุ์หนึ่งที่นํามาดดัแปลงพนัธุกรรมให้สามารถ
ผลติเอนไซม ์lipase ไดเ้พิม่ขึน้ โดยบรษิทั Kirkpatrick&Lockhart (FDA, 2009c) 

 
 ผลิตภณัฑไ์วน์ (Wine) 

ในอุตสาหกรรมการผลติไวน์ ไดน้ิยมใชย้สีต ์Saccharomyces cerevisiae ในกระบวนการ
หมกั (Fermentation) โดยขัน้ตอนการหมกัไวน์มสีองขัน้ตอนทีส่าํคญั คอื การสรา้งกรดมาลกิ (Malic acid) 
จากการหมกัโดยยสีต ์และเปลีย่นกรดมาลกิใหเ้ป็นกรดแลก็ตกิ (Lactic acid)  โดยอาศยัแบคทเีรยีแลก็ตกิ 
ซึ่งจะช่วยลดปรมิาณกรดในไวน์ และลดขัน้ตอนในการหมกั นักวจิยัจงึได้พฒันายสีต์ Saccharomyces 
cerevisiae ML01 (http://www.lesaffreyeastcorp.com/wineyeast/ML01%20KH%206-13-05.pdf)     
                   malolactic และ เอนไซม ์malate permease                                ) 
   การ                                           Oenococcous oeni       จากยีสต ์
Schizosaccharomyces pombe ตามลาํดบั 

 
ยสีต ์ GM ชนิดนี้จะช่วยเพิม่ความนุ่มนวลของรสชาตไิวน์จากปรมิาณกรดทีล่ดลง และลด

กลิน่รสทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากกระบวนการเมตาโบลซิมึขัน้ทีส่อง (Secondary Metabolism) ขณะเกบ็ไวน์ 
รวมถงึลดปรมิาณสารจาํพวกเอมนี   mines)      putrescine     cadaverine                  ทําให้
เกดิ                

ในปี 2003 องคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) ไดร้บัรองความปลอดภยัในการใชย้สีต ์
GM ชนิดนี้ (FDA, 2003a) ซึง่อุตสาหกรรรมผลติไวน์หลายแห่งไดนํ้ายสีต ์ GM นี้ ไปใชใ้นกระบวนการ
ผลติ ในปจัจบุนั มไีวน์ทีใ่ชย้สีต ์ GM ในการผลติไวน์ (Schuller และ Casal, 2005) และมไีวน์ GM วาง
จาํหน่ายในทอ้งตลาด (Organic Consumer Association) แต่ไมม่กีฎหมายบงัคบัใหร้ะบุองคป์ระกอบของ
จลุนิทรยี ์ GM ในฉลากผลติภณัฑ ์ ทาํใหผู้บ้รโิภคยากทีจ่ะหลกีเลีย่งผลติภณัฑไ์วน์ GM ได ้ (Cummin, 
2007)  

http://www.lesaffreyeastcorp.com/wineyeast/ML01%20KH%206-13-05.pdf
http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-g120.html


- 35 - 

 

 Cellulase: 

เอนไซม ์ ellulase                   า                 วน์ เบยีร ์น้ําผลไม ้และ
ช่วยเพิม่ปรมิาณแป้งจากการสกดัในมนัฝรัง่หรอืในพชืทีเ่ป็นแหล่งแป้งอื่นๆ เป็นต้น บรษิทั Dyadic 
International (USA) ไดพ้ฒันาเชือ้ราชนิด Myceliophthora thermophila           Eg5#27 ขึน้ โดยเชือ้
ราชนิดนี้ไดร้บัการถ่ายยนี eg5 ทีส่รา้ง cellulase เพิม่ขึน้ 6 ชุดในโครโมโซม   dditional copies of gene) 
              GM                          cellulase                           ถงึ 20 เท่าเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัเชือ้ราชนิดนี้ทีไ่มไ่ดถู้กดดัแปลงทางพนัธุกรรม (FDA, 2009b) 

จุลนิทรยี์ GM ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารดงักล่าวข้างต้น เป็นเพยีงตวัอย่างส่วนหนึ่ง 
เนื่องจากยงัมจีุลนิทรยี ์GM               ถูกนํามา                                            
                         ซึง่ส่วนมากจะใชป้ระโยชน์ในรปูของเอนไซมแ์ละสารปรงุแต่ง (additives) 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากจลุนิทรยี ์GM    ถูกนํามา                      ไดร้บัการ      
จาก                        (FD )                            GM ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทสาร
ปรงุแต่งอาหาร (Food Additives) ทีเ่ตมิลงในขัน้ตอนการผลติอาหาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ คุณภาพ และ
ปรมิาณของผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้ สารปรุงแต่งเหล่านี้ต้องผ่านการรบัรองและผ่านการประเมนิตรวจสอบก่อน
นําออกสู่ตลาด (premarket preview) จาก FDA เพื่อรบัรองความปลอดภยัก่อนทีจ่ะสามารถนําไปใชใ้น
กระบวนการผลติอาหารได ้ผูผ้ลติต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกบั FDA เพื่อใหก้ารรบัรองความปลอดภยัของ
สารปรุงแต่ง หรอืทีเ่รยีกว่า Generally Recognize as Safe (GRAS) Notification ภายใต้พระราชบญัญตั ิ
Federal Food, Drugs, and Cosmetic Act ยกเวน้แต่สารปรุงแต่งหรอืจุลนิทรยี ์GM เหล่านัน้  เป็นที่
ทราบโดยทัว่กันจากผู้เชี่ยวชาญว่ามคีวามปลอดภยัต่อการนําไปใช้ในผลิตภณัฑ์  และมหีลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรท์ัง้ทางดา้นคุณภาพและปรมิาณรองรบัว่าเคยมกีารนํามาใชใ้นกระบวนการผลติอาหารมาก่อน 
หรือมีรายงานความปลอดภัยจากผู้บริโภคที่เคยบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแต่งเหล่านั ้นมาก่อน 
(http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ 
default.htm)  

ตวัอยา่งมาตรฐานการผลติเอนไซมท์ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ดงัแสดงในตารางที ่3 และ
ตวัอยา่งของ GRAS Notification สามารถศกึษาจากเวป็ไซด ์ http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-
g120.html. ขัน้ตอนการยื่นขอ GRAS Notification จาก FDA ผูส้นใจสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดไดท้ี ่
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ucm08306
2.htm นอกจากนี้ มาตรฐานของผลติภณัฑเ์อนไซมท์ีไ่ดจ้ากจลุนิทรยี ์ GM     เป็นไปตาม           
Foods Chemical Codex หรอื      National  cademy of Sciences,  003)     the Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives      JECFA (JECFA, 2001)  

 

http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/%20default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/%20default.htm
http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-g120.html
http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-g120.html
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ucm083062.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ucm083062.htm
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งมาตรฐานการผลติเอนไซมเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 
Enzyme Activity, U/g According to declaration 
Total Viable Count/g Not more than 50,000 CFU 
Total coliform/g Not More than 30 
Escherichia coli/ 25g Absent 
Salmonella spp./ 25g Absent 
Production Strain  Negative by test 
Antibiotic activity Negative by test 
Lead Not more than 5 mg/kg 
Mycotoxin Negative by test 
Heavy metals Not more than 30 mg/kg 

          ท่ีมา: FDA (2009b) 

 
การติดฉลาก (Labelling)  
 
สารปรุงแต่ง (Additives) และวติามนิ               GM ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหาร 

ไม่มขี้อบงัคบัให้ระบุในฉลากของผลิตภณัฑ์  เนื่องจากสารเหล่านี้จะถูกแยกออกไปก่อนที่จะเสรจ็สิ้น
ขัน้ตอนการผลติของผลติภณัฑน์ัน้  จงึไม่มสีารปรุงแต่งหรอืวติามนิจากจุลนิทรยีต์กค้างอยู่ในผลติภณัฑ์
สุดท้าย (Final Product) ขณะที่เอนไซม์และกรดอะมโินไม่จดัว่าเป็นอาหาร เป็นเพียงสารช่วยใน
กระบวนการผลติ (aid processing substances) ดงันัน้ สารปรุงแต่ง วติามนิ เอนไซม ์และกรดอะมโิน ที่
ได้จากจุลินทรีย์ GM จึงไม่มีข้อบังคับให้ระบุในส่วนผสมภายในฉลากผลิตภัณฑ์ (http://www.gmo-
compass.org/eng/grocery_shopping/ingredients_additives/36gm_microorganisms_taking_place_ 
chemic_factories.html) 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่       ไม่ถูกจดัว่าเป็นอาหาร และยงัไม่มขี้อบงัคบัให้ระบุลงใน
ฉลากผลติภณัฑ ์รวมถงึไม่จําเป็นต้องแจ้ง                     รายชื่อเอนไซมท์ี่ได้จากจุลนิทรยี ์GM 
                                  ใหค้วามร่วมมอื                    (Volunteer) เท่านัน้ ดงันัน้     
                      จากจลุนิทรยี ์GM           ในประเทศสหรฐัฯ แมว้่าจะมหีลายบรษิทัที่ทําการผลติ
เอนไซม ์แต่พบว่ามเีพยีง 2 บรษิทั คอื Novo Nordisk     Genencore ทีม่กีารผลติมากทีสุ่ด โดยบรษิทั 
Novo Nordisk                                         เนื่องจากบรษิัทผู้ผลิตส่วนมากไม่ยนิยอม
เปิดเผยขอ้มลูว่าเอนไซมช์นิดใดไดม้าจากจลุนิทรยี ์GM  

http://www.gmo-compass.org/eng/grocery_shopping/ingredients_additives/36gm_microorganisms_taking_place_%20chemic_factories.html
http://www.gmo-compass.org/eng/grocery_shopping/ingredients_additives/36gm_microorganisms_taking_place_%20chemic_factories.html
http://www.gmo-compass.org/eng/grocery_shopping/ingredients_additives/36gm_microorganisms_taking_place_%20chemic_factories.html
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ดงันัน้เอนไซมท์ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอาหารทีไ่ดม้าจากจุลนิทรยี ์GM ที ่ FDA สามารถระบุ

ไดจ้ะมดีงัต่อไปนี้ คอื Chymosin, Aspartic Proteinase, Pullulanase, α-amylase และ NovamylTM  
(Organic Consumer Association) ซึ่งผลติภณัฑอ์าหารหลายชนิดในประเทศสหรฐัฯ ได้ใชผ้ลติภณัฑ์
เอนไซมแ์ละผลติภณัฑอ์ื่นๆ จากจุลนิทรยี ์GM ในกระบวนการผลติ และจากการทีไ่ม่มขีอ้บงัคบัใหร้ะบุใน
ฉลากของผลติภณัฑ ์จงึเป็นการยากทีผู่้บรโิภคจะหลกีเลี่ยงอาหารที่มผีลติภณัฑจ์ากจุลนิทรยี ์GM เป็น
ส่วนประกอบ 
 
 

2.1.3 จลิุนทรีย ์GM กบัเกษตรกรรม 

 ในปจัจุบนัเกษตรกรไดใ้ชส้ารเคมเีพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงและศตัรพูชื รวมถงึการใช้
ปุ๋ ยเคมใีนพื้นที่เกษตรกรรมของตน  ส่งผลให้สารเคมเีหล่านัน้แพร่กระจายลงสู่ดินและแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาต ิเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบรเิวณนัน้ ทาํใหผ้ลผลติทีไ่ดจ้ากการผลติทางการเกษตร
ซึง่เป็นแหล่งอาหารสําคญัของมนุษย ์เป็นอนัตรายต่อร่างกายของผู้บรโิภค นักวทิยาศาสตรจ์งึไดพ้ัฒนา
เทคโนโลยเีพื่อลดการใชส้ารเคมใีนภาคการเกษตรใน 2 รปูแบบทีส่าํคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

1. สารต้านศตัรพืูชชีวภาพ (Biopesticide) 

แมว้่าในปจัจุบนันักวทิยาศาสตรจ์ะประสบความสําเรจ็ในการพฒันาพชืต้านทานต่อโรคและ
แมลงศตัรพูชืและนําออกสู่ตลาดแล้ว แต่นักวทิยาศาสตรย์งัคงต้องพฒันาจุลนิทรยีใ์นการควบคุมโรคและ
แมลงศตัรูพชื (microbial-insecticide) ซึง่ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์แมลงชนิดอื่นๆ และสตัว ์ต่อไป เพื่อ
ลดการพึง่พาสารเคม ีเน่ืองจากสารพษิที่จุลนิทรยีส์รา้งขึน้จะเน้นใหเ้กดิผลกระทบเฉพาะแมลงเป้าหมาย
เท่านัน้  

 
การใชจ้ลุนิทรยีใ์นรปูของ Biopesticide จะนํามาใชโ้ดยการฉีดพ่นไปยงัลาํต้นและใบของพชื 

เมือ่แมลงศตัรพูชืเขา้มาเกาะตน้พชื จลุนิทรยีจ์ะเขา้ไปยงัแมลงและปล่อยสารพษิเขา้สู่กระเพาะอาหารของ
แมลง จนกระทัง่แมลงตาย ซึง่ส่วนมากใชเ้วลาประมาณ 2-3 วนั 

 
 
 
 

http://www.organicconsumers.org/enzymes.html
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ปจัจบุนั  ชนิดของจลุนิทรยีท์ีนํ่ามาใชค้วบคุมแมลงศตัรพูชื ประกอบดว้ย 

1) แบคทเีรยี: Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Bacillus thuringiensis var. israelensis, 

Bacillus thuringiensis var. tenebrinos, Bacillus sphaericus และ Bacillus popilliae 

2) เชือ้รา: Beauveria bassiana, Lagenidium giganteum, Paecilomyces fumosoroseus, 
และ   Lecanicillium lecanii  

3) โปรโตซวั: Nosema locustae 
4) นีมาโทด (Nematode): Steinernema feltiae, S. riobravis, และ S. carpocapsae  

บรษิทัหลายแห่งไดพ้ฒันาและผลติ microbial-insecticide ขึน้และมกีารจาํหน่ายตัง้แต่ทศวรรษที ่
1960s  เช่น บรษิทั Monsanto, Mycogen, Ecogen, Repligen และ Zoecon เป็นต้น และผลติภณัฑ ์
microbial-insecticide (ยากําจดัศัตรูพืชชีวภาพ) หลายชนิดได้จดทะเบยีนกบั  United States 
Environmental Protection Agency ก่อนนําออกสู่ตลาด ซึง่ในปจัจุบนัมผีลติภณัฑห์ลายชนิด เช่น Dipel®, 
Javelin®, Thuricide®, Worm Attack®, Caterpillar Killer®, Bactospeine®, และ SOK-Bt® เป็นต้น 
(http://www.miami-dade.ifas.ufl.edu/pdfs/fyn/bt.pdf.)  

 อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงบางชนิด สามารถสร้าง
สารพษิที่มผีลต่อแมลงไดน้้อย ดงันัน้ นักวทิยาศาสตรจ์งึพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพโดยใช้วธิกีารทางพนัธุ
วศิวกรรมช่วยดดัแปลงพนัธุกรรมจุลนิทรยีช์นิดใหม่ใหม้คีวามสามารถในการควบคุมแมลงศตัรพูชืไดม้าก
ขึน้ ซึ่งเป็นที่ทราบกนัดวี่าแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis สามารถสรา้งสารพษิ (endotoxin) ที่เป็น
อนัตรายต่อแมลงจาํพวกกดักนิใบ เช่น ผเีสือ้ เต่าทอง และแมลงกดักนิใบประเภทอื่นๆ  โดยมยีนีทีเ่รยีกว่า 
cry ทีส่ามารถสรา้งโปรตนีทีเ่ป็นพษิต่อแมลงทีเ่รยีกว่า insecticidal crystal protein   
 

จลุนิทรยีท์ีอ่าศยัอยูร่่วมกบัพชืสามารถแบ่งได ้2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื 1) กลุ่ม Epiphytes เป็นจลุนิทรยี์
ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณรากและใบของพชื เช่น Pseudomonas และ 2) กลุ่ม Endophytes เป็นจลุนิทรยีท์ีอ่าศยั
อยูภ่ายในเนื้อเยือ่ของพชื เช่น Clavibacter xyli โดยทัว่ไป แบคทเีรยีชนิด B. thuringiensis จะไมอ่าศยัอยู่
บรเิวณรากและเนื้อเยือ่ของพชื นกัวทิยาศาสตรจ์งึถ่ายยนีทีส่รา้งสารพษิ (endotoxin) จากแบคทเีรยีชนิด 
B. thuringiensis ไปยงัแบคทเีรยีกลุ่ม Pseudomonas เพื่อใหแ้บคทเีรยีชนิดน้ีสรา้งสารพษิป้องกนัแมลง
ศตัรพูชืบรเิวณรากและใบได ้ และถ่ายยนีชนิดนี้ไปสู่แบคทเีรยีชนิด Clavibacter xyli เพื่อใหส้ามารถ
ป้องกนัหนอน (corn ear worm) ในเนื้อเยือ่ของขา้วโพดได ้ 

 

http://www.miami-dade.ifas.ufl.edu/pdfs/fyn/bt.pdf
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All และคณะ (1994) ร่วมกบับรษิทั Ecogen ได้พฒันาแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis 
subspecies kurstaki  สายพนัธุ ์EC9399 ใหม้ปีระสทิธภิาพในการควบคุมหนอนชนิด Fall Army Worm 
(FAW) ในขา้วโพด โดยถ่ายยนี cry ทีส่รา้งโปรตนี Crystal-forming proteins ทีเ่ป็นพษิต่อหนอน FAW 
แบคทีเรยีชนิดดงักล่าวเป็นส่วนประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท  cogen          ทางการค้า    
Condor®  นอกจากนี้ บรษิทั Terra Nostra Technology ยงัได้พฒันาเชื้อราสายพนัธุ์ Beauveria 
bassiana ใหม้ปีระสทิธภิาพในการควบคุมแมลงเต่าทองชนิด Potato Colorado Beetles ใหสู้งขึน้ โดย
สามารถลดจาํนวนตวัอ่อนของเต่าทอง Potato  olorado Beetles              85-91 ภายในเวลา 9 วนั 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชย้าฆา่แมลง (Terra Nosta Inc., 2003) 

ในการป้องกนัโรคพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่เชื้อรา  จุลนิทรยีไ์ด้ถูกดดัแปลงพนัธุกรรมให้สามารถ
ป้องกนัโรคจากเชือ้ราได ้โดยการถ่ายยนีทีส่รา้งเอนไซม ์Chitinase   โดย Thomas (US Patent, 1988) 
ไดถ่้ายยนีชนิดนี้ในลกัษณะลูกผสม (hybrid gene) จากแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis 2 สายพนัธุ ์คอื 
HD-73 กบั Berliner 1715 เขา้ไปในจุลนิทรยี ์Pseudomonas fluorescenes ทีม่คีุณสมบตัป้ิองกนัโรคที่
เกดิจากเชือ้ราบรเิวณรากของพชื ใหม้คีุณสมบตัติา้นทานต่อแมลงได ้ 

เช่นเดยีวกบั Katrina และ Jennifer (2000) ไดพ้ฒันาจุลนิทรยี ์Pseudomonas fluorescens ที่มี
ยนี chiA สําหรบัสรา้งเอนไซม ์chitinase จาก Serratia marcescens โดยแบคทเีรยี GM ชนิดนี้สามารถ
ป้องกนัเชื้อรา Rhizoctonia solani ภายในท่อน้ําเลี้ยงของพืชตระกูลถัว่ชนิด Phaseolus vulgaris 
ขณะเดยีวกนับรษิทั Bio-Care Technology และ Technology Sciences Group ได้ร่วมกนัพฒันา
แบคทเีรยี Agrobacterium radiobacter สายพนัธุ ์K1026 ทีส่ามารถสรา้งสาร Agrocin ซึง่มคีุณสมบตัใิน
การป้องกนัการเกดิโรค Crown galls จากแบคทเีรยี Agrobacterium tumefaciens ได ้(EPA, 1999)  

นอกจากนี้ นักวทิยาศาสตรย์งัไดพ้ฒันาจุลนิทรยี ์GM                     Nematode (สตัว์
ชัน้ตํ่าชนิดหนึ่งที่ไม่มกีระดูกสนัหลงัคล้ายกบัหนอนและเป็นพาหะของเชื้อโรคที่เกิดจากไวรสั ) ซึ่งเป็น
แมลงศตัรูพชื (pest) ที่สําคญัที่ทําลายพชืผลทางการเกษตรมหาศาลต่อปี เน่ืองจากสารเคมป้ีองกัน 
nematode มรีาคาแพง นักวทิยาศาสตรจ์งึไดพ้ฒันาจุลนิทรยี ์GM    สามารถ        nematode ในรูป
ของสารกําจดัศตัรพูชืชวีภาพ (biopesticide) โดยใช้แบคทเีรยีดดัแปลงพนัธุกรรม Bacillus thuringiensis 
จํานวน        คอื 1) ชนิดที่สรา้งโปรตนี  R-3        )  R-  0                                 
         Nematode                 โดยผสมกบัดนิที่ปลูกหรอืคลุกกบัเมล็ดพชืก่อนนําไปปลูก 
(US.Patent,1994) บรษิทั Biological Target Incorporation เป็นผู ้     แบคทเีรยี B. thuringiensis สาย
พนัธุ์ใหม่ที่สามารถยบัยัง้การระบาดของแมลงศตัรูพชืหลายชนิด เช่น Lepidoptera, Coleoptera and 
Diptera  เป็นต้น และป้องกนัโรคทีเ่กดิจาก nematodes ในขา้วโพด เพราะประกอบดว้ยยนีทีส่รา้งโปรตนี
ตา้นทานแมลง (pesticidal proteins) และ nematodes ทีแ่ตกต่างกนัถงึ 15 ชนิด (Biological Target Inc.)  

 
 

http://www.allbusiness.com/environment-natural-resources/toxic-hazardous-substances/5835199-1.html
http://www.biologicaltargets.com/%20Biopesticide.html
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2) ปุ๋ ยชีวภาพ (Biofertilizer) 

ในการผลติทางการเกษตร  คุณภาพของดนิเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ําคญัต่อผลผลติของพชืทีป่ลูก 
โดยเฉพาะธาตุอาหาร (ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรสั) โครงสรา้งของดนิ เชือ้โรคทีอ่ยู่ภายในดนิ (เชือ้รา) 
เป็นสิง่ทีเ่กษตรกรใหค้วามสําคญัและเป็นปญัหาหลกัของการปลูกพชื การปรบัปรุงดนิทัว่ไปจะใชปุ้๋ ยเคมี
เพิม่ธาตุอาหารและสารเคมป้ีองกนัเชือ้รา  วธิกีารดงักล่าวส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพ
ชวีติของเกษตรกรและผูบ้รโิภค และสรา้งภาระค่าใชจ้่ายทีสู่ง   จากเหตุผลดงักล่าว การพฒันาและการใช้
ประโยชน์จากจุลนิทรยีจ์งึเป็นแนวทางหนึ่งทีส่ําคญั ซึง่มบีทบาทเพิม่มากขึน้ในภาคเกษตรกรรม โดยเป็น
ส่วนผสมในปุ๋ ยชวีภาพ (Biofertilizer) จุลนิทรยีจ์ะช่วยให้พชืต้านทานต่อโลหะหนักทีอ่ยู่ในดนิ ปรบัปรุง
โครงสร้างและคุณภาพของดนิ เพิม่อตัราการตรงึก๊าซไนโตรเจน เพิม่การดูดซบัธาตุอาหารฟอสฟอรสั 
ป้องกนัโรคที่เกิดจากดนิโดยเฉพาะโรคจากเชื้อรา ผลติ growth hormone วิตามนิ กรดอะมโิน ช่วย
ประหยดัค่าใชจ้า่ย และมวีธิกีารจดัการไมยุ่ง่ยาก รวมถงึช่วยลดการปล่อยสารเคมสีู่สิง่แวดลอ้ม 

 
จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นส่วนประกอบใน biofertilizer ประกอบดว้ย  
 
1) Rhizobium ใชก้บัพชืตระกูลถัว่ เพิม่ธาตุไนโตรเจนในดนิ 
2) Azotobacter ใชก้บัขา้วสาล ีขา้วโพด ฝ้าย มะเขอืเทศ มสัตารด์ และพชืผกัชนิดต่างๆ 
3) Azospirillium ใชก้บั Sorghum                          
4) Blue green algae ชนิด Nostoc,  nabaena, Tolypothrix      ulosira ซึง่จุลนิทรยี์

เหล่านี้จะช่วย            ก๊าซ                  จุลนิทรยีท์ีอ่าศยัอยู่ในดนิจะเปลีย่น
ก๊าซไนโตรเจนจากอากาศไปเป็นธาตุไนโตรเจนในดนิทีพ่ชืสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
(http://tolweb.org/notes/?note_id=3920)            

5) Thiobacillus             าตุฟอสฟอรสัใหอ้ยูใ่นรปูทีพ่ชืสามารถนําไปใชไ้ด้ 
 
 
 
ในดนิทีม่ปีรมิาณธาตุอาหารไนโตรเจนตํ่า เกษตรกรสามารถใชจ้ลุนิทรยี์ชนิดทีส่ามารถสรา้ง

ธาตุไนโตรเจนจากการตรงึก๊าซไนโตรเจนในอากาศ (nitrogen fixation bacteria) แทนการใชปุ้๋ ยเคม ี
แบคทเีรยีชนิด Rhizobium เป็น nitrogen fixation bacteria ทีพ่บทัว่ไปในปมรากของพชืตระกูลถัว่ 
แบคทเีรยี Rhizobium ชนิด Sinorhizobium meliloti สายพนัธุ ์ RMBPC-2 ไดร้บัการพฒันาใหม้อีตัราการ
ตรงึก๊าซไนโตรเจนเพิม่ขึน้  
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บรษิทั Research Seed ได้นําแบคทเีรยีชนิด Rhizobium มาผสมกบัเมลด็พชืชนิด Alfalfa 
ก่อนปลูก และพบว่าการเจรญิเตบิโตของพชื Alfalfa เพิม่ขึน้มากกว่า Alfalfa ทีไ่ม่ไดร้บัเชือ้แบคทเีรยีใน
พืน้ทีป่ลูกทีข่าดธาตุไนโตรเจนและมปีรมิาณแบคทีเรยี Rhizobium ในดนิตํ่า และยงัพบว่าธาตุไนโตรเจน
ในดนิมปีรมิาณเพิม่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน  ในปี 1997 บรษิัท Research Seed ได้รบัอนุญาตจาก 
Environment Protectant Agency (EPA) ให้สามารถผลติแบคทเีรยีชนิดนี้เป็นการคา้ไดแ้ต่ผลติไดใ้น
ปรมิาณทีจ่าํกดั (EPA, 1997)  

 
สาํหรบัดนิทีม่ธีาตุฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชืตํ่า และจะส่งผลใหพ้ชืขาดธาตุฟอสฟอรสั

ได ้ไดพ้บว่าแบคทเีรยีชนิด Thiobacillus สามารถเพิม่ปรมิาณธาตุฟอสฟอรสัโดยเปลีย่นธาตุฟอสฟอรสัให้
อยูใ่นรปูทีพ่ชืสามารถนําไปใชไ้ด ้ English และคณะ (1995) ไดป้รบัปรงุแบคทเีรยี Thiobacillus 
neapolitanus ทีไ่ดร้บัการถ่ายยนี csoSIA ทีส่รา้ง carboxysome shell protein ช่วยเพิม่ปรมิาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีจ่าํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของ Thiobacillus ทาํใหใ้นดนิมปีรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็น
ประโยชน์เพิม่มากขึน้ดว้ย นอกจากนี้ แบคทเีรยี Azospirillum เป็นแบคทเีรยีอกีชนิดหนึ่งทีส่ามารถตรงึ
ก๊าซไนโตรเจน  Nitrogen fixation)       และถูก                                   ของ          แก่พชื
ทีไ่ม่มปีมราก (nodules) เพื่อเพิม่ธาตุอาหารไนโตรเจนใหแ้ก่พชื    Jayaraj         2004)          
Azospirillum                        hitinase                              โรคทีเ่กดิจากเชือ้ราในดนิ 
(antifungal protein) โดยถ่ายยนี chitinase  R  )    ขา้วสู่ Azospirillum brasilense สายพนัธุ ์
SP  e L          ท ี    GM                            โรคพชืจากเชือ้ราชนิด Rhizoctonia solani 
ได ้ 

 
อยา่งไรกต็าม ปุ๋ ยชวีภาพ (Biofertilizers) ทีว่างขายในทอ้งตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเชือ้จุลนิทรยี์

ทีพ่ฒันาจากธรรมชาต ิไมไ่ดถู้กดดัแปลงทางพนัธุกรรม เนื่องจากจุลนิทรยีใ์นธรรมชาตมิคีวามหลากหลาย
และมคีุณสมบตัิที่สามารถใช้เป็นปุ๋ ยชวีภาพทดแทนปุ๋ ยเคมไีด้   ปุ๋ ยชีวภาพเป็นปุ๋ ยอินทรยี์ชนิดหน่ึงที่
ประกอบด้วยเชื้อจุลนิทรยีท์ี่เป็นประโยชน์ต่อพชืในดนิ ทําหน้าที่เพิม่ปรมิาณธาตุอาหารในดนิ ปรบัปรุง
คุณภาพดิน และป้องกันโรคจากเชื้อรา (http://www.urbancreeks.org/Biofertilizers_Mycorrhizae.pdf) 
ดงัแสดงในตารางที่ 4 โดยผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยชีวภาพส่วนมากอยู่ในรูปผง และมกีารนํามาใช้กับพืชใน 3 
รปูแบบ คอื 

1. นําปุ๋ ยชวีภาพมาผสมกบัน้ํา จากนัน้นําเมลด็พชืมาแช่สารละลายปุ๋ ยชวีภาพ และนําไปปลกู 
2. นําปุ๋ ยชวีภาพมาผสมกบัปุ่ยคอก ทิง้ไว ้1 คนื และนําไปผสมกบัดนิทีเ่พาะปลกูพชื 
3. ในกรณแีปลงปลกูขา้วทีจ่ะต้องปล่อยน้ําขงัในแปลงขา้ว นําปุ๋ ยชวีภาพผสมละลายกบัน้ําทีข่งั

ในแปลงขา้ว  
 

http://www.urbancreeks.org/Biofertilizers_Mycorrhizae.pdf
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ตารางท่ี 4 ผลติภณัฑป์ุ๋ ยชวีภาพ                         
 

ช่ือการค้า จลิุนทรีย ์ บริษทัผู้ผลิต 
AgBio-Endos Endomycorrhizal Fungi AgBio, Inc 
Bio Vam Trichoderma spp. T&J Enterprises 

DiehardTM Mycorrhizal fungi Horticultural Alliance, Inc 
MycoApply®Endo Ectomycorrhizal fungi Mycorrhizal application Inc. 
Promote® Pisolithus tinctorius JHBiotech, Inc. 
Tricho® Trichoderma spp. Agrimms Technologies Ltd. 
SoilMoistTM Endomycorrhizal fungi JRM chemical, Inc 
Myke, Myke®Pro Mycorrhizal fungi Premier Tech Biotechnologies 
BEI, BEIM Endomycorrhizal fungi Bio-Organics 
ท่ีมา: http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD38-2.pdf.  

 
 

2.1.4 จลิุนทรีย ์                    แพทย ์

 ทีผ่่านมา โปรตนีหรอืเอนไซมท์ีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์(Therapeutic protein) และยาชนิด
ต่างๆ จะผลติจากการสกดัจากเซลล์ในกระเพาะอาหารของสตัว์ ซึ่งให้ปรมิาณน้อยและไม่เพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ มตีน้ทุนสงูและใชเ้วลานาน รวมถงึมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากสารเคมใีนขัน้ตอน
การทาํใหบ้รสิุทธิแ์ละปล่อยสู่ธรรมชาต ินกัวทิยาศาสตรแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมยาไดพ้ยายามหาวธิกีารผลติ
โปรตนีฯ และยาดว้ยวธิกีารอื่น ภายหลงัจากทีเ่ทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคพนัธุวศิวกรรมได้
มกีารพฒันาขึ้น นักวทิยาศาสตร์จงึมุ่งพฒันาจุลนิทรยีแ์ละได้ประสบความสําเรจ็ในการสร้างแบคทเีรยี     
E. coli  ดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Genetically engineering E. coli) ทีส่ามารถผลติสารอนิซูลนิ (Insulin) 
ซึง่ถอืเป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) ชนิดแรก (ดงัแสดงในบทที่ 1) อนิซูลนิชนิดนี้มชีื่อทาง
การคา้ว่า Humulin ซึง่มยีอดขายในปี 2003 มากกว่า 1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หลงัจากนัน้ไดม้กีารพฒันา
พชืและสตัว์ดดัแปลงพนัธุกรรมให้สามารถผลติผลติภณัฑท์างการแพทย์  ในปจัจุบนั พชืและสตัว์ GM 
หลายชนิดสามารถผลติสารทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้แต่มปีรมิาณทีผ่ลติไดใ้นสิง่มชีวีติทัง้สองชนิด
นี้ยงัอยู่ในปรมิาณที่น้อย ใช้เวลานาน มรีาคาแพง (ในสตัว์) ใช้พื้นที่มาก (ในพชื) และยงัไม่ประสบ
ความสําเรจ็เท่าที่ควร โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีไ่ด้จากสตัว ์GM ซึ่งยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา อกีทัง้ พชื 

http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD38-2.pdf
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GM ตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการปลกูมาก และเกดิผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม มตี้นทุนสูงในการสกดั
แยกโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และใช้เวลาในการผลิตหรอืมรีะยะเวลาการปลูกพืชนาน
มากกว่าผลติจากจุลนิทรยี ์GM ดงันัน้ จุลนิทรยี ์GM จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีม่ศีกัยภาพในการผลติสารที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เอนไซม ์ฮอรโ์มนในการเจรญิเตบิโตของมนุษย์ (Human Growth 
hormones) วคัซนี โปรตนีในระบบภมูคิุม้กนั (antibody และantigen) และโปรตนีทีเ่ชื่อมต่อกบัน้ําตาลซึง่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับความคงตวัของรูปร่างเซลล์ หรอืเรยีกว่าไกลโคโปรตีน  (glycoprotein) เนื่องจากมี
ต้นทุนในการผลติและการสกดัแยกสารใหบ้รสิุทธิต์ํ่า การจดัการหรอืควบคุมการผลติไดง้่าย และสามารถ
ผลติไดม้ากในระยะเวลาอนัสัน้  
 

จุลินทรยี์ที่นิยมนํามาดดัแปลงทางพนัธุกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ได้แก่  E. Coli, 
Saccharomyces cerevisiae และ Pichia pastoris  ซึง่จุลนิทรยีเ์หล่านี้ส่วนมากถูกใชใ้นการสรา้งโปรตนีที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์หรอื Therapeutic protein โปรตนีชนิดนี้จดัเป็นไกลโคโปรตนีซึง่มปีระโยชน์
ในการรกัษาโรครา้ยแรงต่างๆ ไดแ้ก่ โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน โรคโลหติจาง โรคเลอืดไหลไม่หยุด และโรค
ไวรสัตบัอกัเสบ บ ีเป็นต้น   ไกลโคโปรตนีที่สรา้งจากแบคทเีรยีส่วนใหญ่จะเป็นชนิด non-glycoprotein 
ซึ่งเป็นโปรตนีที่ไม่ผ่านกระบวนการ glycosylation และโปรตีนไม่ผ่านกระบวนการดดัแปลงโครงสร้าง 
(Modification) เพื่อเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปที่จําเพาะหรอืซบัซ้อนขึน้                               
(Posttranslation)                  ไกลโคโปรตนีทีม่รีปูร่างซบัซ้อนโดยผ่านกระบวนการ glycosylation 
และสามารถสร้าง non-glycoprotein ได้ด้วย นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มได้พัฒนาจุลินทรีย์ GM 
                       ต่างๆ เหล่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 โรคมะเรง็ (Cancer):  

 โรคมะเรง็เป็นโรคทีร่กัษาไม่หาย  ผูป้่วยทุกขท์รมานจากการรกัษาด้วยการฉายแสงและ
เคมบีาํบดั ซึง่ไมส่ามารถยบัยัง้การแพร่กระจายของเซลลม์ะเรง็ได ้อกีทัง้ ผูป้่วยต้องเสยีค่าใชจ้่ายทีสู่งและ
ได้รบัผลขา้งเคยีงจากการรกัษาดงักล่าว ดงันัน้            GM ที่สามารถ      Therapeutic protein 
            Monoclonal antibodies  M bs) antigen     Interferon จะ                         
          นักวทิยาศาสตร์จงึได้พยายามหาวิธกีารรกัษาที่ลดผลข้างเคียง เพิม่ประสิทธภิาพ และลด
ค่าใชจ้า่ยในการรกัษา   จุลนิทรยี ์GM จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีไ่ดร้บัความสนใจ ทมีนักวจิยัจาก University 
of Pennsylvania, School of Medicine ไดพ้ฒันาวคัซนีที่สามารถยบัยัง้การแพร่กระจายของเนื้องอก
บรเิวณเต้านม (breast tumor) ไดจ้ากแบคทเีรยี GM ชนิด Listeria monocytogense ทีม่ยีนีสรา้งสาร
กระตุ้นภูมคิุม้กนั (antigen) HER-2/Neu (ยนีชนิดนี้พบทัว่ไปในมะเรง็หลายชนิด เช่น มะเรง็รงัไข่ มะเรง็
ปอด มะเรง็ลําไส้ และมะเรง็ตบั) ทมีนักวจิยัได้ทดลองฉีดวคัซนีชนิดนี้ในหนู พบว่าสามารถหยุดการ
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แพรก่ระจายของเนื้องอกทีม่เีซลลข์องยนี HER-2/Neu ได ้(The Medical News, 2005) ขณะทีน่ักวจิยัจาก 
University of California, Berkeley ร่วมกับนักวิจยัจากมหาวิทยาลัย John  opkins           
MedImmune, Inc พฒันาแบคทเีรยี Listeria monocytogense  ทีม่ยีนีสรา้ง antigen ชนิด Mesothelin 
และ EphA2 ในวคัซนีป้องกนัการแพรก่ระจายเน้ืองอกทีต่บั รงัไข ่ต่อมลกูหมาก และเตา้นม โดยทดลองใน
หนู และพบว่าหนูที่พบเนื้องอกร้อยละ 40 มชีวีติรอด (UC Berkeley, 2004) แบคทเีรยี Listeria 
monocytogense นอกจากจะเป็นพาหะนํายนีทีส่รา้ง antigen ของโรคมะเรง็ชนิดต่างๆ แลว้ ยงักระตุ้นการ
ทํางานของระบบภูมคิุม้กนัในร่างกาย เช่น T-cell, Interferon และ tumor necrosis เป็นต้น ใหเ้ขา้ไปจบั
กลุ่มมะเรง็เป้าหมายและทาํลาย  

 
แต่ปญัหาการรกัษาโรคมะเรง็ที่สําคญั คอื เซลล์มะเรง็ส่วนมากอยู่ในบรเิวณที่มอีอกซเิจนน้อย 

(hypoxic area) ซึง่เป็นบรเิวณทีก่ารรกัษาดว้ยการฉายแสง (radiation therapy) (Bettegowda และคณะ, 
2003) และด้วยวธิกีารเคมบีําบดั (Chemotherapy) ไม่สามารถยบัยัง้เซลล์มะเรง็  ทําให้เซลล์มะเรง็
แพร่กระจายต่อไปได้  จากปญัหาดงักล่าว  นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นการใช้ยนีที่เป็นประโยชน์ทาง
การแพทย ์(gene therapeutic) ในการรกัษาโรคมะเรง็ ซึง่มหีลกัการทีส่ําคญั 3 ประการ คอื 1) ระบุและ
แยกแยะตําแหน่งเซลลม์ะเรง็ออกจากเซลลป์กต ิ(Identify tumor cell)  2) เลอืกใชย้นีทีจ่ะนํามารกัษาหรอื
ยบัยัง้การแพร่กระจายเซลล์มะเรง็ (Identify a therapeutic gene) และ 3) พาหะทีจ่ะนํายนีนี้ไปยงั
เซลลม์ะเรง็เป้าหมาย  

 
จากขอ้เทจ็จรงิที่ว่าเซลล์มะเรง็ส่วนมากอยู่ในบรเิวณที่มอีอกซเิจนน้อย การเลอืกใช้พาหะนํายนี

เข้าไปบําบดั จงึเลอืกใช้แบคทเีรยีที่สามารถเจรญิเติบโตได้ดภีายใต้ออกซเิจนน้อยหรอื ไม่มอีอกซเิจน 
(anaerobic bacteria) เป็นพาหะนํายนีทีส่ามารถรกัษาหรอืยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ได้ แบคทเีรยี anaerobe ทีม่ี
คุณสมบตัยิบัยัง้การแพร่กระจายเซลลม์ะเรง็ม ี4 ชนิด ไดแ้ก่ Clostridium, Bifidobacterium, Salmonella 
    Corynebacterium  ต่ anaerobic bacteria ตามธรรมชาต ิจะสรา้งสารทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายมนุษย ์
ดงันัน้ นักวิทยาศาสตร์จงึได้ดดัแปลงพนัธุกรรมแบคทีเรยีที่ไม่สร้างสารที่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์ เช่น 
Clostridium novyi-NT (แบคทเีรยีทีต่ดัยนีทีส่รา้งสารพษิ alpha ซึง่เป็นพษิต่อมนุษยแ์ละสตัว์)  แต่ C. 
novyi-NT  เพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจาํเป็นต้องทํางานร่วมกบั
วธิกีารอื่น เช่น รกัษาร่วมกบัโปรตนีทีเ่ป็นพษิต่อเซลล์มะเรง็ (cytotoxic therapeutics) อาท ิmitocin C 
และ dolastatin-10 ซึ่งได้พบว่าสามารถยบัยัง้การแพร่กระจายเนื้องอกในสตัว์ทดลอง และที่ผ่านมา
สตัวท์ดลองรอ้ยละ 80 สามารถหายจากโรคมะเรง็ได ้(Dang และคณะ 2001) แต่ anaerobic bacteria นี้ 
ไมส่ามารถยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ทีอ่ยูบ่รเิวณทีม่อีอกซเิจนปกตไิด ้ดงันัน้ ต้องนําแบคทเีรยี Clostridium novyi-
NT มาใชร้ว่มกบัวธิกีารรกัษาโรคมะเรง็แบบดัง้เดมิ เรยีกว่า Combination Bacteriolytic Cancer Therapy 
(Zhou และคณะ 2009) เช่น การฉายแสง (Bettegowda และคณะ 2003) และเคมบีําบดั (Wilkinson, 
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2006) รวมถงึการใช ้anti-microtubule agents (Dang และคณะ, 2004) เป็นต้น สิง่เหล่านี้เป็นแนวทาง
หนึ่งทีส่าํคญัต่อการรกัษาโรคมะเรง็ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 
นอกจากนี้ Samonella sp. ยงัเป็นแบคทเีรยีทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดด้ทีัง้ในสภาวะมอีอกซเิจน 

(aerobe) และไม่มอีอกซเิจน (ananerobe) จงึเป็นพาหะ (vector) ทีส่าํคญัในการรกัษาโรคมะเรง็ สถาบนั
มะเรง็แห่งชาตสิหรฐัฯ ไดพ้ฒันาวคัซนีทีม่เีชือ้แบคทเีรยี Samonella typhimurium ทีถู่กดดัแปลง
พนัธุกรรม หรอื เรยีกว่า VNP20009 โดยใหว้คัซนีแก่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ผ่านทางกระแสเลอืดไปยงับรเิวณ
เซลลม์ะเรง็ ผูป้ว่ยจะไดร้บัวคัซนีในปรมิาณน้อยในช่วงแรกและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เป็นระยะเวลา 13 เดอืน ซึง่
พบว่า เซลลม์ะเรง็มขีนาดเลก็ลงหรอืเท่าเดมิ งานทดลองนี้ยงัอยูใ่นระหว่างการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ (http://www.discoverymedicine.com/Shibin-Zhou/2009/06/16/combination-bacteriolytic-
cancer-therapy-attacking-cancer-from-inside-out/)   

 
John         1997)          Samonella typhimurium สายพนัธุ ์YS72 ทีไ่มก่่อใหเ้กดิโรคใน

มนุษย ์และไดร้บัยนี Herpes Simplex Virus Thimidine Kinase (HSV TK) ซึง่สรา้งเอนไซม ์Thimidine 
Kinase ทีช่่วยยบัยัง้การแพรก่ระจายของเซลลม์ะเรง็ได ้ จลุนิทรยี ์ GM ชนิดนี้จะสรา้งโปรตนีต้านทาน
เซลลม์ะเรง็ ซึง่พวกเขาไดท้ดลองในหนู และพบว่าหนูทีไ่ดร้บั Samonella GM ชนิดนี้ จะมอีตัราการรอด
ชวีติสงูขึน้ และการแพรก่ระจายของเซลลม์ะเรง็ลดลง ถงึแมว้่าจะมงีานทดลองทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะสามารถรกัษาโรคมะเรง็ไดก้ต็าม แต่นกัวทิยาศาสตรย์งัไมส่ามารถใหก้ารรบัรองการรกัษา
โรคมะเรง็ในมนุษย ์ ซึง่ยงัตอ้งพฒันาและคน้ควา้เทคนิคใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ เพื่อการรกัษาโรคมะเรง็ทีม่ ี
ประสทิธภิาพในอนาคต 

 
 โรคเบาหวาน (Diabetes):  

ภายหลงัจากทีน่กัวทิยาศาสตรไ์ดผ้ลติ Insulin จาก E. coli ดดัแปลงพนัธุกรรมในปี 1983 
เป็นตน้มา การพฒันาการผลติ Insulin                                               เพื่อใหส้ามารถ
ผลติ Insulin ไดอ้ยา่ง                                                       Duan และคณะ 
(2008) นกัวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัคอแนล ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรมแบคทเีรยี E. coli Nissle ที่
สามารถสรา้งโปรตนี GLP-1 และ PDX-1 ซึง่เป็นโปรตนีทีก่ระตุน้การสรา้ง Insulin ในเซลลต์บัอ่อนและใน
ลาํไส ้งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายการรกัษาโรคเบาหวานโดยไมต่อ้งฉีดยา ขณะทีน่กัวทิยาศาสตรอ์กีกลุ่มหนึ่งได้
ดดัแปลงพนัธุกรรม E. coli ทีส่ามารถสรา้งโปรตนี GLP-1 ทีก่ระตุน้การสรา้ง Insulin เช่นเดยีวกนั 
งานวจิยัน้ีไดนํ้าไปทดลองในหนู ภายหลงัจากหนูทีเ่ป็นโรคเบาหวานไดร้บัแบคทเีรยี GM          0     
         ตาลในเลอืดของหนูทีเ่คยเป็นโรคเบาหวานลดลงมาอยูใ่นระดบัปกต ิ นกัวทิยาศาสตรก์ลุ่มนี้ยงัมี

http://www.discoverymedicine.com/Shibin-Zhou/2009/06/16/combination-bacteriolytic-cancer-therapy-attacking-cancer-from-inside-out/
http://www.discoverymedicine.com/Shibin-Zhou/2009/06/16/combination-bacteriolytic-cancer-therapy-attacking-cancer-from-inside-out/
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เป้าหมายทีจ่ะพฒันาแบคทเีรยีชนิดน้ีในอาหาร เช่น โยเกริต์ อาหารเชา้ และขนม เป็นตน้ เพื่อใหผู้ป้ว่ย
เบาหวานรบัประทาน Insulin                          (http://www.popsci.com/scitech/article/ 
2009-08/specially-engineered-bacteria-treat-diabetes)  

 
 โรคโลหิตจาง (Anaemia):  

โรคโลหติจาง เกดิจากกลไกการสรา้งเมด็เลอืดแดงผดิปกต ิทําให้จาํนวนเมด็เลอืดแดงลดลง 
ซึง่โปรตนี Erythropoietin มคีวามสําคญัในการรกัษาโรคโลหติจาง โปรตนี Erythropoietin เป็นฮอรโ์มน
ชนิดหนึ่งที ่      การสรา้งเมด็เลอืดแดงใหม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้ อุตสาหกรรมการผลติยาไดพ้ฒันาเทคโนโลยี
การผลติยารกัษาโรคโลหติจางจากจุลนิทรยี ์โดยการถ่ายยนีทีส่รา้ง Human Erythropoietin ในแบคทเีรยี 
Powell         1986) ไดท้ดลองผลติโปรตนี Erythropoietin จาก E. Coli สายพนัธุ ์HB101 ทีไ่ดร้บัยนี
ทีส่รา้ง Human Erythropoietin (Apa I)  

 
นอกจากนี้ โปรตนี Erythropoietin ยงัพบในยาชนิดที่เรยีกว่า blood-doping ซึ่งเป็นยาที่

     ฬานิยมใช้เพื่อเพิม่จํานวนเมด็เลอืดแดงในร่างกาย ทําให้ร่างกายมกีําลงัมากขึน้ แต่ถ้ารบัประทาน
มากเกนิไปจะส่งผลกระทบรา่งกาย เช่น ความดนัโลหติสงู การอุดตนัของเสน้เลอืด และโรคหวัใจ 

 
 โรคภมิูคุ้มกนับกพร่อง (AIDs) 

โรคเอดส์ หรอื AIDs เป็นโรครา้ยแรงที่ไม่สามารถรกัษาใหห้ายได ้มผีูต้ดิเชื้อจาํนวนมากทัว่
โลก หลายฝา่ยไดพ้ยายามหาวธิกีารรกัษา แต่ยงัไมม่งีานวจิยัใดทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการรกัษาโรคเอดส์
ได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มกีลุ่มนักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบนัมะเรง็แห่งชาตสิหรฐัฯ รายงานว่าเชื้อเอดส์
ส่วนมากจะแพร่กระจายบรเิวณผวิของลําไส้ และบรเิวณที่แพร่พนัธุ์พบว่าถูกปกคลุมด้วยเชื้อแบคทเีรยี 
นักวทิยาศาสตรไ์ดนํ้าเชือ้แบคทเีรยี E. coli ทีพ่บบรเิวณลําไสม้าดดัแปลงทางพนัธุกรรม ใหส้ามารถสรา้ง
โปรตนียบัยัง้การตดิเชื้อของไวรสัเอดส์ในเซลลเ์ป้าหมาย เมื่อฉีดแบคทเีรยี GM                 เชื้อ
เอดส์บริเวณลําไส้ และบริเวณช่องคลอดมีจํานวนลดลง (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4692 
905.stm) งานวจิยัอกีกลุ่มหนึ่งไดด้ดัแปลงพนัธุกรรมของ Lactic acid bacteria (LAB) โดยใส่ยนีสรา้ง
โปรตนี Cynovirin ทีม่คีุณสมบตัป้ิองกนัเชือ้เอดสท์ีจ่บักบัเยื่อบุเมอืกบรเิวณเยื่อหุม้เซลล ์จากนัน้นํา L B 
GM                                   ป้องกนัก่อนมเีพศสมัพนัธ ์เมื่อทดลองในสตัว ์พบว่า L B GM    
สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอดสร์ะหว่างกนัได้ รวมถงึสามารถป้องกนัโรคตดิเชื้อจากเพศสมัพนัธ์อื่นๆได ้
(http://www.bio-medicine.org/medicine-news/Genetically-modified-Lactic-acid-bacteria-offers-HIV-
protection-7290-1/)  นอกจากนี้ เนื้อเยื่อบรเิวณช่องคลอดยงัเป็นบรเิวณทีม่เีชือ้แบคทเีรยี Lactobacillus 

http://www.popsci.com/scitech/article/%202009-08/specially-engineered-bacteria-treat-diabetes
http://www.popsci.com/scitech/article/%202009-08/specially-engineered-bacteria-treat-diabetes
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4692%20905.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4692%20905.stm
http://www.bio-medicine.org/medicine-news/Genetically-modified-Lactic-acid-bacteria-offers-HIV-protection-7290-1/
http://www.bio-medicine.org/medicine-news/Genetically-modified-Lactic-acid-bacteria-offers-HIV-protection-7290-1/
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Jensenii อาศยัอยู ่ดงันัน้ Theresa และคณะ (2003) จงึแยกเชือ้แบคทเีรยีชนิดนี้มาดดัแปลงพนัธุกรรมให้
สามารถสรา้งโปรตนี 2D CD4 และไดพ้บว่าเชือ้แบคทเีรยี Lactobacillus GM ชนิดนี้สามารถลดการตดิ
เชื้อหรอืลดการเข้าจบักับเชื้อเอดส์ชนิด HIV-1 กับเซลล์เป้าหมายบรเิวณเยื่อบุช่องคลอดได้ งานวจิยั
โครงการนี้เป็นก้าวสําคญัของการพฒันาเชื้อแบคทเีรยีบรเิวณช่องคลอดด้วยการดดัแปลงทางพนัธุกรรม 
เพื่อลดการตดิเชือ้และแพร่ระบาดของเชือ้ HIV-1 เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Liu        (2008) ทีไ่ด้
พฒันาจุลนิทรยี ์GM Lactobacillus jensenii 1153 (ที่อาศยัอยู่บรเิวณช่องคลอดและปากมดลูก) มา
ดดัแปลงพนัธุกรรมใหส้ามารถสรา้งโปรตนี 2D CD4 ซึง่สามารถลดการตดิเชือ้ HIV-1 ได ้

 
 สาร Alkaloid: 

ในธรรมชาตสิาร alkaloid                             นทรยี ์ สามารถนําไปผลติเป็นยา
ประเภทต่างๆ ได ้ เช่น ยาคลายเครยีด ยากระตุน้ประสาท หรอื ผลติสารเสพตดิได ้ (morphine, nicotine 
    quinine) แต่ alkaloid      benzylisoquinoline alkaloid (BIA) สามารถนําไปผลติเป็นยารกัษา
โรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู และโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งได ้ฯลฯ สาร alkaloid โดยทัว่ไปสามารถสกดั
ไดจ้ากพชื แต่ผลติไดใ้นปรมิาณน้อยไมเ่พยีงพอ นกัวทิยาศาสตรจ์งึดดัแปลงพนัธุกรรมยสีต ์ โดยถ่ายยนีที่
สรา้ง reticuline (สารตัง้ตน้การสรา้ง BIA) จากพชื 3 ชนิด และยนีของมนุษยท์ีส่รา้งเอนไซม ์ P450 
(เอนไซมท์ีเ่ปลีย่น reticuline ไปเป็น morphinan alkaloid salutaridine) สู่ยสีต ์ Saccharomyces 
cerevisiae ยสีต ์ GM นี้ สามารถสรา้ง BI             และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสามารถสรา้ง BI  
                             ภายหลงัจากกระบวนการหมกัยสีต ์GM      สามารถ     BIA ได ้ 100-
200 มลิลกิรมัต่อลติร และมศีกัยภาพทีจ่ะขยายการผลติในระดบัอุตสาหกรรมไดต่้อไป (Nick, 2008 และ 
Hawkin and Smolke, 2008)  

 
 โรคอ้วน  

หลายคนประสบปญัหาเรื่องน้ําหนักที่เพิม่ขึน้จนเป็นความอ้วน ความอ้วนอาจจะมาจากการ
รับประทานอาหารมาก    หรือบางคนเกิดจากความผิดปกติของร่างกายจนก่อให้เกิดโรคอ้วน 
นักวทิยาศาสตร์ได้พยายามหาวธิกีารรกัษาโรคอ้วน   โดย  an         2006) ได้พฒันายสีต ์
Saccharomyces cerevisiae ที่สามารถสร้าง        Mg(2+)-dependent phosphatidate (PA) 
phosphatase โดยได้รบัการถ่ายยนี PAH1 ซึ่งเป็นยนีแบบเดียวกับยนี lipin                    
                         ที ่  หน้าทีส่รา้งหรอืสลายไขมนัใน        และช่วยสลายน้ําตาลในเลอืด (UCLA, 
2005) การคน้พบน้ีเป็นแนวทางในการรกัษาโรคอว้น หรอืการควบคุมน้ําหนกั รวมถงึโรคเบาหวาน 
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 การป้องกนัฟันผ ุ(Tooth decay) 
ในช่องปากของมนุษย ์จะมแีบคทเีรยีชนิด Streptococcus mutans  ซึ่งเป็นจุลนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิ

โรคฟนัผุ เน่ืองจากน้ําตาลไดถู้กเปลีย่นไปเป็นกรดแลกตกิ (lactic acid) และไดค้น้พบว่ารอ้ยละ 85  ของ
โรคฟนัผุเกดิจากจุลนิทรยีช์นิดน้ี    ดงันัน้ จงึมคีวามพยายามที่จะหาวธิกีารลดการเกดิฟนัผุจากจุลนิทรยี ์
นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัฟลอรดิา ได้พฒันาแบคทเีรยีชนิด Streptococcus mutans ที่ไม่มยีนี
สรา้งเอนไซม ์lactase dehydrogenase ทีท่ําหน้าทีเ่ปลีย่นน้ําตาลไปเป็นกรดแลกตกิ และเรยีกแบคทเีรยี
ชนิดนี้ว่า BCS3-L1 โดยนําแบคทเีรยี GM ไปใส่ในยาสฟีนัและใชแ้ปรงฟนั ซึง่สามารถลดการเกดิฟนัผุใน
หนู แต่ยงัไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ดลองกบัมนุษย ์  (Newscientist, 2002)  

 
 

นอกจากโรคทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ จลุนิทรยี ์ GM                                             
                                     ใน                                ฮอรโ์มน Erythropoietin 
สาํหรบัการรกัษาโรคโลหติจาง (Anaemia) สรา้งโปรตนี Blood Clothing factors ในโรคเลอืดไหลไมห่ยดุ 
(Haemophilia) การผลติสารกระตุ้นภูมคิุม้กนั  antigen)     leukaemia  Marciani และคณะ, 1991) ผลติ
วคัซนีป้องกนัโรค Hepatitis B จากยสีต ์GM Saccharomyces cerevisiae (Valenzuala และคณะ,1982) 
และการสรา้ง Human glycoprotein ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกบัของมนุษยม์ากจากยสีต ์ GM Pitchia pastoris 
(Newscientist, 2003) เป็นตน้ 

 
จากประโยชน์ของ Therapeutic protein ที่ได้จาก           GM ในการรกัษาโรคต่างๆ 

ดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าจุลนิทรยีม์ศีกัยภาพในการพฒันาวธิกีาร  หรอืผลติวคัซนีป้องกนัโรครา้ยแรง
ต่างๆ ได ้ซึง่ในปจัจุบนั มบีรษิทัหลายแห่งไดผ้ลติ Therapeutic protein โดยเฉพาะอย่างยิง่ Insulin และ 
โปรตนีป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด (hirudin/desirudin)   จาก Saccharomyces cerevisiae ออกจาํหน่าย
ในตลาด และมบีางส่วนที่ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันาในจุลนิทรยีช์นิด Pitchia pastoris     (ดงัแสดงใน
ตารางที่ 5) นอกจากนี้ ยงัมผีลติภณัฑ์ยาที่พฒันาได้จากโปรตีนดดัแปลงทางพนัธุกรรม (recombinant 
protein) และได้รบัการรบัรองให้ใช้ในประเทศสหรฐัฯ  และประเทศในทวปียุโรปแล้ว สามารถศึกษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเว๊ปไซด ์http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/17/table/T1   

 
จลุนิทรยี ์GM ทีใ่ชท้าง                                           ทาง         และ

มกีารผลติ                  ภายหลงัจากกระบวนการหมกัเสรจ็สิ้น  สารที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น
เอนไซม ์therapeutic protein และhormones                                                    GM 
               ธิต่์อไป ซึ่งผลติภณัฑส์ุดท้ายจากกระบวนการผลติจะไม่มกีารปนเป้ือนของจุลนิทรยี ์GM 
เพยีงแต่ยื่น GRAS ต่อ FDA เท่านัน้                                                                 

http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/17/table/T1
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                                                 และผ่านการรบัรองจาก FDA ในขัน้ตอน
เดยีวกบัการผลติยาทัว่ไป                       

ดงันัน้ จุลนิทรยี์ GM เป็นหนทางหนึ่งที่สําคญัต่อวงการแพทย์ ในการผลติยาหรอืวคัซนี
ป้องกนัโรคทีใ่หป้รมิาณทีม่ากเพยีงพอต่อความต้องการของผูป้่วย และช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายในการรกัษา 
พยาบาล รวมถงึเป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการรกัษาโรครา้ยแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเรง็และโรค
เอดสไ์ดใ้นอนาคต 

 
ตารางท่ี 5 สรุปภาพรวมโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์(Therapeutic protein) ทีผ่ลติเป็นการคา้
และกําลงัพฒันาในยสีต ์GM 
 

ผลิตภณัฑท่ี์วางจ าหน่ายในตลาดการค้า 
ช่ือทางการค้า Recombinant Protein บริษทัผู้ผลิต ชนิดของยีสต ์

Actrapid Insulin NovoNordisk S. cerevisiae 
Ambirix Hepatitis B antigen GlaxoSmithKline S. cerevisiae 

Comvax Hepatitis B antigen Merck S. cerevisiae 

Glucagen Glucagon NovoNordisk S. cerevisiae 

Novolog Insulin NovoNordisk S. cerevisiae 

Refuldan Hirudin/Lepirudin Hoechst S. cerevisiae 

Regranex rh Platelet-derived growth factor Ortho-McNeil Phama S. cerevisiae 

Revasc Hirudin/Desirudin Aventis S. cerevisiae 

Leukine Granulocyte-stimulating factor Berlex S. cerevisiae 

ผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัพฒันา 
Recombinant Protein Indicator บริษทัผู้ผลิต ชนิดของยีสต ์
Angiostatin Antiangiogenic factor EntreMed P. pastoris 
Elastase inhibitor Cystic fibrosis Dyax P. pastoris 

Endostatin Antiangiogenic factor EntreMed P. pastoris 

Insulin-growth factor-1 Insulin growth factor-1 deficiency Cephalon P. pastoris 

Kallikrein inhibitor Herediatary angiodema Dyax P. pastoris 

ท่ีมา: Gerngross (2004) 
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2.1.5 ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ของจลิุนทรีย ์GM  

จลุนิทรยี ์GM                                                                   
                

 
- การพฒันาพลาสติกทีส่ามารถย่อยสลายได้ (Bioplastic)  
การผลติพลาสตกิทีย่อ่ยสลายได ้(Bioplastics) เป็นการผลติโพลเีมอรช์วีภาพ (biopolymers) จาก 

แบคทเีรยีที่เรยีกว่า PHBV (poly-β-hydroxy butyrate-co-valerate) เป็นสารตัง้ต้นในการผลติสาย 
biopolymer ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในพลาสตกิชวีภาพ  ซึง่แบคทเีรยี  thermophilic cycanobacterium ชนิด 
Synechococcus sp. MA19 สามารถสรา้ง P BV    งเป็นสารวตัถุดบิที่ใชส้รา้ง Bioplastic ไดม้ากขึน้  
รอ้ยละ 20 ของมวลน้ําหนักแห้งของเซลล์ (cell dry weight) ได้จากการถ่ายยนีที่สรา้งเอนไซม ์PHB-
synthesizing enzymes     Alcallgenes eutrophus ไปยงั Synechococcus PCC7942 (Asada และ
คณะ, 1998) แต่เนื่องจากการผลติ bioplastic                                      large-scale) 
                   คุม้ค่า จงึนิยมใชพ้ชืเป็นแหล่งผลติ bioplastic                   

 
- อตุสาหกรรมด้านพลงังาน 
กลุ่มนักวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนีย Berekeley  Walter,  00 )         เชื้อ

แบคทเีรยี E. coli ทีม่พีลงังานในการเคลื่อนไหวเพิม่มากขึน้ และสามารถรบัพลงังานแสงอาทติยไ์ดสู้งขึน้ 
โดยการถ่ายยนีที่สร้างโปรตีนชนิด proteorhodopsin  ซึ่งเป็นโปรตีนที่จบัแสงอาทติย์  พบทัว่ไปใน
แบคทเีรยีชนิด cyanobacteria ดเีอ็นเอที่สร้างโปรตนีชนิดนี้เปรยีบเสมอืนกบัเป็นแหล่งพลงังานหรอื
แบตเตอรีข่องจุลนิทรยี ์การคน้พบนี้จะเป็นแนวทางใหน้ักวทิยาศาสตรด์ดัแปลงพนัธุกรรมของจุลนิทรียท์ี่
สามารถผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ (biofuels)  และผลติภณัฑท์างเคมอีื่นๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ หรอืมพีลงังาน
สําหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์เหล่านัน้ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดข้อจํากัดของจุลินทรยี์ที่พฒันาในปจัจุบนัที่มี
ระยะเวลาในการผลติสารเหล่านัน้ในช่วงเวลาอนัสัน้  

จากการสํารวจไดพ้บว่า บรษิทั Qteros Inc., ร่วมกบั University of Massachusettes Amherst 
ได้พฒันาจุลนิทรยี์ GM ชนิด Clostridium phytofermentans                      Q MicrobeTM 
                 กบัสํานักงานสทิธบิตัรสหรฐัฯ โดยมสีทิธบิตัรหมายเลข 7682811   Q MicrobeTM 
จลุนิทรยี ์GM ชนิดนี้ สามารถผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ  biofuels)    อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยลดขัน้ตอนการ
หมกัมวลชวีภาพไปเป็นเอทานอล ซึง่จุลนิทรยี ์GM         สามารถย่อยสลาย cellulose และหมกัน้ําตาล
ทีไ่ดจ้ากการยอ่ยสลายไปเป็นเอทานอลในขัน้ตอนเดยีว ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายและลดต้นทุนการผลติ และ
ใหป้รมิาณเอทานอลที่สูงขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารอื่นๆ จงึเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดราคาน้ํามนั 
biofuel                (Q Teros Inc., 2010) 

http://www.qteros.com/news/press/562/)%20%20ปัญหา
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อย่างไรกต็าม  นักวทิยาศาสตรไ์ด้พบว่ายงัมปีญัหาอกีอย่างหน่ึงของการผลติเอทานอลจากมวล
ชวีภาพที่มเีนื้อเยื่อ  cellulosic biomass)     ภายหลงัจากการย่อย cellulose จากมวลชวีภาพ จะได้
น้ําตาลกลูโคส (glucose) และไซโลส (Xylose) ซึง่          Saccharomyces cerevisiae ตามธรรมชาติ
ไม่สามารถหมกัน้ําตาล Xylose     นักวทิยาศาสตรไ์ด้พยายามแก้ไขปญัหาน้ี  โดยสรา้งยสีต์ที่สามารถ
ย่อยสลายน้ําตาลทัง้สองชนิดนี้ไดด้้วยการดดัแปลงพนัธุกรรมยสีต์ ซึง่กลุ่มวจิยัจากมหาวทิยาลยั Purdue 
        r  Nancy  o ประสบความสําเรจ็ในการพฒันา S. cerevisiae โดยการถ่ายยนี XR, XD และ XK 
ทีส่ามารถเปลีย่นน้ําตาล Xylose ไปเป็น ethanol ไดใ้นปี 1993 เรยีกยสีต์ชนิดนี้ว่า Purdue yeast เป็น
ยสีตท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลไซโลสใน cellulosic biomass             
                                   biofuels (http://www.greentechamerica.com/Background. 
html) ขณะทีบ่รษิทั DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC ไดพ้ฒันาเชือ้แบคทเีรยี Zymomonas 
mobilis  ที่ใช้ผลติเอทานอลในเครื่องดื่ม Tequila และ African palm wine ให้สามารถเปลี่ยนน้ําตาล 
Xylose                 จุลนิทรยี ์GM                                    และมคีวามทนทานต่อ  
เอทานอล (http://www.ddce.com/technology/fermentation.html)  

 2.1.6 การยอมรบัเทคโนโลยีจลิุนทรีย ์GM และโอกาสทางการค้า 
 จากเทคโนโลยกีารพฒันาจุลนิทรยี ์ GM ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาในหวัขอ้นี้ จะเหน็ไดว้่ามกีารใชจ้ลุนิทรยี ์
GM อยา่งแพรห่ลายในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย ์ซึง่ผลติภณัฑจ์ากจลุนิทรยี ์GM ส่วนใหญ่จะถูก
สกดัแยกจากจลุนิทรยี ์ GM และถูกทาํใหบ้รสิุทธิ ์ ก่อนนําไปใชใ้นขัน้ตอนการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร 
หรอืยารกัษาโรค ทาํใหผ้ลติภณัฑส์ุดทา้ยโดยเฉพาะอาหารไม่มกีารปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรยี ์ GM และ
คุณสมบตัหิรอืความปลอดภยัของอาหารจะไมแ่ตกต่างจากผลติภณัฑอ์ื่นทัว่ไป  
 ดงันัน้ หน่วยงาน FDA จงึไม่มขีอ้บงัคบัให้ผู้ผลติระบุส่วนประกอบของสารที่ได้จากจเีอ็มโอใน
ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารหรือยารักษาโรค  เพียงแต่ให้ผู้ผลิตที่สมัครใจสามารถยื่น  Generally 
Regonized as Safe (GRAS) ต่อ FDA เท่านัน้  นอกจากนี้ ผลติภณัฑอ์าหารหรอืยารกัษาโรคเหล่านี้ ยงั
ต้องผ่านการตรวจสอบและรบัรองความปลอดภยัจาก FDA ก่อนทีจ่ะสามารถผลติเพื่อจาํหน่ายต่อไปได ้
ผูบ้รโิภคจงึไมม่คีวามกงัวลและยอมรบัผลติภณัฑท์ีผ่่านการรบัรองจาก FDA อย่างไรกต็าม ประชาชนยงัมี
ขอ้กงัวลต่อการแพร่กระจายของจุลนิทรยี ์GM ทีพ่ฒันาในรปูแบบของ bioremediation และ biofertilizer 
ทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อมนุษย ์ระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้มในระยะยาว แมว้่าจุลนิทรยี ์GM เหล่านี้จะมี
ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นการกําจดัสารพษิในธรรมชาตแิละเป็นประโยชน์ทางการเกษตร และบางชนิดไดร้บั
การจดสทิธบิตัรแลว้กต็าม แต่ยงัไม่ได้นําไปใช้อย่างแพร่หลาย จากปญัหาดงักล่าว ทําใหโ้อกาสทางการ
คา้ของจุลนิทรยี ์GM ประเภท bioremediation และ biofertilizer จะน้อยกว่าจุลนิทรยี ์GM ทีใ่ชป้ระโยชน์
ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ในช่วงระยะเวลาอนัใกล ้จนกว่าจะมกีารรบัรองหรอืพสิูจน์ถงึความ
ปลอดภยัและไมส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

http://www.greentechamerica.com/Background.%20html)%20ขณะที่
http://www.greentechamerica.com/Background.%20html)%20ขณะที่
http://www.ddce.com/technology/fermentation.html
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 2.1.7 แนวโน้มการพฒันาจลิุนทรีย ์GM  
 การพฒันาจลุนิทรยี ์GM ในปจัจบุนั ส่วนใหญ่จะมกีารใชป้ระโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
อาหาร และผลติภณัฑท์างการแพทย ์ อย่างไรกต็าม แนวโน้มของการพฒันาจุลนิทรยีใ์นอนาคตอนัใกล้นี้ 
จะเน้นงานวจิยัการพฒันาเพื่อหาวธิกีารรกัษาโรครา้ยแรงใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โรคมะเรง็ และโรคเอดส ์  นอกจากนี้ การพฒันาดา้นพลงังานเป็นสิง่ทีป่ระเทศสหรฐัฯ  มนีโยบายทีส่ําคญั
ของการหาแหล่งพลงังานทีย่ ัง่ยนืทดแทนการใชพ้ลงังานจากปิโตรเลยีม  ซึง่จุลนิทรยี ์GM มศีกัยภาพทีจ่ะ
ช่วยพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพได ้ 
 
 2.1.8 สรปุ 
 

บทบาทของจุลินทรีย์ GM ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะทราบว่าจุลินทรีย์ GM        
                                             ลว้ ยงัเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทางด้านการเกษตร 
การแพทย ์พลงังานและการบําบดัสารพษิตกค้างที่ปนเป้ือนอยู่ในธรรมชาต ิซึ่งจุลนิทรยี์ GM นับได้ว่า 
                     สําคญัที่ช่วยลดต้นทุนการ ลติสารอินทรยี ์(organics substances) โดยเฉพาะ
เอนไซมแ์ละโปรตนีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและทางการแพทย ์รวมถงึสามารถผลติได้ใน
ปรมิาณมากเพยีงพอต่อความต้องการในเวลาอนัรวดเรว็ นอกจากนี้ ยงัช่วยลดมลภาวะจากสารเคมทีี่ได้
จากกระบวนการสงัเคราะห์สารเหล่านี้ทางเคมใีนอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทัง้อาหาร การแพทย์ และ
การเกษตร   สารอนิทรยี ์โปรตนีและเอนไซมช์นิดต่างๆ ที่ได้จากการสงัเคราะห์จากจุลนิทรยี ์GM เกดิ
จากกระบวนการหมกั (fermentation) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแยกจุลนิทรยี ์GM       ผลติภณัฑท์ี่
ต้องการ ผลติภณัฑ์เหล่านี้ส่วนมากจะนําไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการผลติ และจะไม่มี
จุลินทรีย์ GM                   ภัณฑ์สุดท้ายที่เป็นอาหารและยารกัษาโรค ดังนัน้ ในฉลากของ
ผลติภณัฑจ์งึไม่จาํเป็นหรอืมขีอ้บงัคบัจากหน่วยงานของรฐับาลให้ระบุว่าเป็นผลติภัณฑท์ี่มสี่วนประกอบ
ของจเีอม็โอ มเีพยีงการแจง้จากผูผ้ลติว่าผลติภณัฑข์องตนมสีารทีไ่ดจ้ากจุลนิทรยี ์GM ทีไ่ดจ้ากจุลนิทรยี์
ทีไ่มก่่อใหเ้กดิโรคและไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลติ ในรปูแบบการยื่น
ขออนุญาตแบบ GRAS ต่อองคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯเท่านัน้ อย่างไรกต็าม หลายฝ่ายยงัมคีวามกงัวล
ถึงอันตรายจากจุลินทรยี์ GM                                                                ปุ๋ ย
ชวีภาพที่จะแพร่กระจายไปสู่ธรรมชาติอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมหรอืแก้ไข ดงันัน้ จะต้อง
ทดสอบความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของจุลนิทรยี ์GM                      ใน
ภาคการเกษตร และการกําจดัสารพษิตามธรรมชาต ิในหวัขอ้ต่อไป จะกล่าวถงึสถานะทางเทคโนโลยขีอง
พชื GM ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์และการแพทย ์ 
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 2.1.9 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ 
 เทคโนโลยจีุลนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเทคโนโลยทีีก่้าวหน้ามากอย่างหนึ่งทีจ่ะสามารถตอบ 
สนองความต้องการของมนุษยใ์นหลากหลายดา้น ดงัทีผู่ศ้กึษาไดอ้ธบิายมาในบทนี้ ซึง่ผูศ้กึษาเลง็เหน็ถงึ
ความสาํคญัของการพฒันาจลุนิทรยี ์GM ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาจุลนิทรยี ์GM เพื่อ
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  เนื่องจากมี
ศกัยภาพในการพฒันาและควบคุมความปลอดภยัไดม้ากกว่าดา้นการรกัษาสิง่แวดล้อม การเกษตร และ
การแพทย ์ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึมขีอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาจุลนิทรยี ์GM  เพื่อประโยชน์ดา้น
อุตสาหกรรมอาหาร                                        

1)                            และประโยชน์                               GM และ
ใหก้ารสนับสนุนงานวจิยัอย่างจรงิจงั อกีทัง้ ตอ้งจดัตัง้หน่วยงานกํากบัดแูลเทคโนโลยนีี้ขึน้มาโดยเฉพาะ 
เพื่อควบคุมการทดลอง ควบคุมการนําไปใช ้และควบคุมความปลอดภยั 

2) นกัวทิยาศาสตรต์อ้งดาํเนินการวจิยัและพฒันาจุลนิทรยี ์GM                            
         ม                                                                                
                 GM ออกสู่ภายนอกหรอืออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการยากต่อการกําจดัหรอื
ควบคุมจลุนิทรยี ์GM และเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติต่างๆ รวมถงึมนุษย ์

3) การใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนใหม้ากขึน้ โดยการประชาสมัพนัธถ์งึเทคโนโลยจีลุนิทรยี ์
GM ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นประโยชน์และดา้นทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิโทษ เพื่อใหป้ระชาชนรูเ้ท่าทนัและไมเ่กรงกลวั
ต่อการเขา้มาของเทคโนโลย ีอกีทัง้ ตอ้งใหป้ระชาชนรบัทราบถงึมาตรการควบคุมทีเ่ขม้งวดของรฐับาล ซึง่
จะสามารถสรา้งความมัน่ใจถงึความปลอดภยัต่อผลติภณัฑท์ีม่จีลุนิทรยี ์GM                

4) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ควรสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลหรือสถานศกึษาที่
ดําเนินการวจิยัและพฒันาจุลนิทรยี ์GM                                                      
                ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์และภาคเอกชนในด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากหอ้งปฎบิตักิารสู่ภาคการผลติของเอกชน  อย่างไรกต็าม  ภาคการผลติทีใ่ชจุ้ลนิทรยี ์GM 
                                                                              การปนเป้ือนของ
จลุนิทรยี ์GM ใน                 

 
จากขอ้เสนอแนะในประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเป็น

สิง่สาํคญั เพราะเมือ่ประชาชนมคีวามรูเ้ท่าทนัและมัน่ใจในความปลอดภยัของผลติภณัฑจ์ากจุลนิทรยี ์GM 
                                                         ช่วย                         
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2.2 สถานะทางเทคโนโลยีของพืช GM 
 
 บทบาทของเทคโนโลยชีวีภาพดดัแปลงทางพนัธุกรรมของพชื (Plant GM) ในประเทศสหรฐัฯ ถอื
ได้ว่ามกีารพฒันา และก้าวหน้าเป็นอนัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบัจุลนิทรยี ์GM 
และสตัว ์GM ในปจัจุบนัพชื GM ได้มกีารพฒันาเพื่อประโยชน์ดา้นความมัน่คงทางอาหาร การปรบัปรุง
คุณภาพของพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์และประโยชน์ดา้นการแพทย ์พชื GM หลายชนิดไดร้บัการรบัรองและ
อนุญาตให้ผลติออกสู่ตลาดการค้าในประเทศสหรฐัฯ และได้รบัอนุญาตนําเขา้หรอืจําหน่ายในตลาดของ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทัง้ในทวีปยุโรปและประเทศในทวีปเอเชีย ดังนัน้เทคโนโลยขีองพืช GM จงึมี
ความสําคญัอย่างยิง่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศสหรฐัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพชืไร่ทีม่คีวามสําคญั
ทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย alfalfa และ sugar beet เป็นต้น เทคโนโลยนีี้ช่วยปรบัปรุง
ผลผลติทางการเกษตรและคุณภาพของผลผลติ โดยเฉพาะคุณค่าทางอาหารใหส้งูขึน้  
 
 2.2.1 พืช GM เพ่ือประโยชน์ด้านการเกษตรและอาหารของมนุษย ์
  
 การพฒันาเทคโนโลยดี้านพชื GM เกดิขึน้ในประเทศสหรฐัฯ มานานกว่า 14 ปี และประเทศ
สหรฐัฯ กเ็ป็น 1 ใน 6 ของประเทศทีร่เิริม่การปลูกพชื GM เพื่อเป็นการคา้ตัง้แต่ปี 1996 ซึง่เป็นปีแรกของ
การรบัรองพชื GM ให้ออกสู่ตลาดการค้า จากนัน้มาประเทศสหรฐัฯ ไดม้กีารพฒันาพชื GM มาอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นประเทศผูนํ้าและผูผ้ลติพชื GM รายใหญ่ทีสุ่ดของโลกในปจัจบุนั  
 การพฒันาเทคโนโลยพีชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมในประเทศสหรฐัในปจัจุบนั  สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ระยะทีส่าํคญั (Fernandez-Cornejo และ Caswell, 2006) คอื 
  

ระยะทีห่นึง่: การพฒันาการเพิม่คุณลกัษณะภายใน (enhanced input traits) ได้แก่ ความ
ต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชื ความต้านทานต่อแมลงศตัรูพชื และความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่
รนุแรง (Agronomic traits) พชื GM                                                  ค 

 
ระยะทีส่อง: มุ่งเน้นการพฒันาลกัษณะเพิม่มูลค่า (added-value traits) ตวัอย่างเช่น การเพิม่

คุณค่าทางอาหาร การปรบัปรงุสแีละรปูลกัษณ์ภายนอก การเพิม่วติามนิ และการลดสารทีก่่อใหเ้กดิภูมแิพ ้
เป็นตน้ ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงจากการบรโิภคสนิคา้เมือ่สนิคา้ชนิดนี้ออกสู่ตลาด 

 
ระยะทีส่าม:                                                                      

                      เชือ้เพลงิชวีภาพ (biofuels)  
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 ในปจัจุบนัการพฒันาพชื GM ส่วนมากยงัอยู่ในระยะทีห่นึ่ง พชื GM ทีส่ําคญัหลายชนิดไดร้บัการ
พฒันาจนได้รบัการรบัรองให้ผลติเป็นการค้าได้ อกีทัง้เกษตรกรชาวอเมรกินัยงัยอมรบัและนํามาปลูกใน
ภาคการเกษตรอยา่งแพรห่ลายในสดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 90 นอกจากนี้พชื GM อกีหลายชนิดกําลงัทดลอง
ปลกูในแปลงทดลองขนาดใหญ่ และคาดว่าจะนําออกสู่ตลาดการคา้ไดอ้กีจาํนวนหนึ่งภายในปี 2015 ส่วน
พชื GM                       ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันาในระดบัหอ้งปฎบิตักิาร และยงัไม่      การ
รบั                                 ดงัทีผ่่านมาผูบ้รโิภคชาวอเมรกินับรโิภคผลติภณัฑท์ีไ่ด้จากการ
แปรรูปทางการเกษตรจากพืช GM หลายชนิดในท้องตลาด เช่น cornmeal น้ํามนัพชื น้ําตาล และ
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ อกีมากมาย โดยไมท่ราบว่าสนิคา้เหล่านัน้มสี่วนประกอบของพชื GM  
 

พืน้ทีเ่พาะปลกูพชื GM ในประเทศสหรฐัฯ ในช่วงปี 2008 มจีาํนวนถงึ 62.5 ลา้นเฮกตาร ์(คดิเป็น
รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีป่ลูกพชื GM ทัว่โลก ที่มพีืน้ที่จาํนวน 125 ลา้นเฮกตาร)์ เพิม่ขึน้ 4.8 ลา้นเฮกตาร ์
หรอืรอ้ยละ 8 จากปี 2007 (James, 2008) ซึง่เป็นอตัราการเพิม่ของพืน้ทีเ่พาะปลูกพชื GM ทีม่ากทีสุ่ดใน
โลก พชื GM ทีส่ําคญัทีเ่กษตรกรปลูกมาก ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย มนัฝรัง่ canola, sugar beet, 
alfalfa, squash และมะละกอ อตัราการปลูกพชืเหล่าน้ีเริม่จะอิม่ตวัในปจัจุบนั ดงันัน้นักวทิยาศาสตร ์ จงึ
มุง่เน้นการพฒันาพชื GM ใหม้ลีกัษณะทีส่าํคญัอย่างน้อย 2 ลกัษณะ (stacked traits) ในจาํนวนพืน้ทีป่ลูก 
62.5 ลา้นเฮกตาร ์และออกสู่ตลาดมากขึน้ พชื GM แบบ stacked traits ทีม่ ี2-3 ลกัษณะ มพีืน้ทีป่ลูก
ประมาณ 32.3 ลา้นเฮกตาร ์หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52 ของจํานวนพื้นทีป่ลูกพชื GM ทัง้หมด คลอบคลุม
สดัส่วนการตลาดถงึรอ้ยละ 50 ในปี 2008  ดงันัน้ประเทศสหรฐัฯ จงึไดช้ื่อว่าเป็นผูนํ้าการสรา้งพชื GM ที่
มหีลายลกัษณะภายในต้นเดยีวกนั (stacked traits) โดยเฉพาะในขา้วโพด และฝ้าย ซึ่งให้ผลประโยชน์
มากมายแก่เกษตรกร รวมถงึไดช้ื่อว่าเป็นประเทศบุกเบกิการปลูกอ้อย GM เพื่อการคา้ในพืน้ทีป่ระมาณ 
250,000 เฮกตาร ์ในปี 2008 ดว้ย 

 
พชื GM แบบลกัษณะรวม (stacked traits) ทีป่ลกูในประเทศสหรฐัฯ สามารถแบ่งได ้2 ชนิด 

(James, 2008) คอื 
 
1. แบบสองลกัษณะรวม (double traits): พชื GM ที่ได้รบัการพฒันาลกัษณะดงักล่าว ได้แก่ 

ขา้วโพด และฝ้าย ทีม่ลีกัษณะต้านทานแมลงแตกต่างกนั 2 ชนิด ตวัอย่างเช่น ขา้วโพดทีต่้านทานแมลง 

European corn borer และ corn root worm หรอื ลกัษณะตา้นทานแมลงและต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชื 

ในขา้วโพด และฝ้าย 

2. แบบสามลกัษณะรวม (triple traits): ในขา้วโพดที่มลีกัษณะต้านทานแมลง 2 ชนิด และ

ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื 1 ชนิด 
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พชื GM แบบสามลกัษณะรวม (triple traits) ในแบบชนิดที ่1 ไดม้กีารนําไปพฒันาในขา้วโพด มี
พืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ 500,000 เฮกตาร ์ในปี 2005 และเพิม่ขึน้มากกว่า 2 ลา้นเฮกตารใ์นปี 2006 โดย
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกเกอืบครึง่นึงของข้าวโพด GM หรอืมากกว่า 14 ล้านเฮกตาร ์ในปี 2008 ทําให้
ประเทศสหรฐัฯ มสีดัส่วนการปลูกพชื GM แบบ stacked traits มากที่สุดในโลก ในปจัจุบนัประเทศที่
พฒันาพชื GM แบบ stacked traits ม ี9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา ประเทศฟิลปิปินส ์ประเทศ
อเมรกิาใต้ ประเทศฮอนดูรสั ประเทศโคลมัเบยี ประเทศอาเจนตนิา และประเทศชลิ ีแมว้่าประเทศเหล่านี้
ปลูกพชื GM แบบ stacked traits ในสดัส่วนที่น้อยกว่าประเทศสหรฐัฯ กต็าม (พืน้ทีป่ลูกรวมน้อยกว่า 
1,250,000 เฮกตาร)์ แต่เป็นสญัญาณทีส่ําคญั แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศอื่นๆ ทัว่โลกเริม่ใหค้วามสําคญัใน
การพฒันาพชื GM แบบ stacked traits เพิม่มากขึน้  

 
ในกระบวนการพฒันาพชื GM จะต้องผ่าน            การ                                  

                                   (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b) ดงัต่อไปนี้ 
 
1. Advanced R&D pipeline: 

เป็นขัน้ตอนทีพ่ชื GM อยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบในแปลงทดลอง และตอ้งรวบรวมขอ้มลูเสนอ
ต่อหน่วยงาน APHIS เพื่อขอการรบัรองอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้ 

2. Regulatory pipeline: 
เป็นขัน้ตอนทีพ่ชื GM อยูใ่นกระบวนการขออนุญาตผลติเป็นการคา้ 

3. Commercial pipeline: 
เป็นขัน้ตอนทีพ่ชื GM ไดร้บัการรบัรองและอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้ได ้แต่ยงัไม่สามารถนํา
ออกสู่ตลาดได ้

4. Commercial Crop: 
เป็นขัน้ตอนทีพ่ชื GM สามารถผลติเป็นการคา้ออกสู่ตลาด 
 

 ปจัจุบนัประเทศสหรฐัฯ มพีชื GM    สามารถผลติเป็นการค้า (Commercial Crop) ได้แล้ว 
ส่วนมากเป็นขา้วโพด GM และถัว่เหลอืง GM ทีม่คีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชืและยาปราบศตัรพูชื อกี
ทัง้มอีกีหลายชนิดทีก่ําลงัอยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการขออนุญาตผลติเป็นการคา้ (Regulatory pipeline) 
   ได้รบัการรบัรองและอนุญาตให้ผลิตเป็นการค้าได้แล้ว แต่ยงัไม่ได้นําออกสู่ตลาด (Commercial 
Pipeline) และพบว่ายงัม ี   GM เป็นจํานวนมากยงัอยู่  รุ่นที่สอง (Second generation) ซึ่งเป็น
                        (Advance R&D pipeline) ในลกัษณะดา้นคุณภาพ หรอืเพิม่มลูค่า ดงัตวัอย่าง
พืช GM                            และการพฒันาทางเทคโนโลยพีืช GM ใน             
             ต่อไปนี้ 
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 ถัว่เหลือง (Soybean): 

ถัว่เหลอืงในประเทศสหรฐัฯ มพีืน้ที่เพาะปลูกประมาณ 30.2 ลา้นเฮกตาร ์โดยเป็นถัว่เหลอืง GM 
รอ้ยละ 90 ของถัว่เหลอืงทัง้หมด หรอืจาํนวน 28.6 ลา้นเฮกตาร ์ในปี 2008 ถัว่เหลอืงเป็นพชื GM ที่มี
พืน้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้มากทีสุ่ด โดยเพิม่ขึน้ 4 ลา้นเฮกตารจ์ากปี 2007 (James, 2008) เนื่องจากเกษตรกรได้
เปลี่ยนจากการปลูกขา้วโพดซึ่งมคี่าใช้จ่ายในการปลูกที่สูงกว่ามาปลูกถัว่เหลอืง อกีทัง้ ถัว่เหลอืงให้ผล
กําไรทีม่ากกว่าพชืชนิดอื่นๆ  

ในช่วงต้นปี 2009 ถัว่เหลอืง GM ทีป่ลูกเป็นการคา้ทัว่โลก มเีพยีงสายพนัธุเ์ดยีวซึง่พฒันาโดย
บรษิทั Monsanto ในประเทศสหรฐัฯ คอื สายพนัธุ์ 40-3-2 ที่มคีวามต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชืชนิด 
glyphosate  หรอืเป็นทีรู่จ้กัในชื่อ Roundup Ready Soybeans (Code: MON-Ø4Ø32-6) ซึ่งสหภาพ
ยโุรปอนุญาตใหนํ้าเขา้ถัว่เหลอืง GM ชนิดนี้ตัง้แต่ปี 1996 ต่อมาถัว่เหลอืง GM ทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่อกี 
4 ชนิด แต่ยงัอยู่ในขัน้ตอน Commercial Pipeline โดยได้รบัอนุญาตให้ผลติเป็นการค้าได้ แต่ยงัไม่
สามารถนําออกสู่ตลาด ถัว่เหลอืง GM ทัง้ 4 ชนิดดงักล่าว มเีพิม่ 2 ชนิด ทีค่าดว่าจะผลติออกสู่ตลาดได้
ประมาณปลายปี 2009  ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง GM ซึง่มชีื่อทางการคา้ว่า Roundup Ready 2 (RR2) soybean 
หรอืพนัธุ ์MON89788 ทีผ่ลติโดยบรษิทั Monsanto และชื่อการคา้ LibertyLink หรอืพนัธุ ์A2704-12 ผลติ
โดยบรษิัท Bayer CropScience ถัว่เหลอืง GM ทัง้สองชนิดนี้มลีกัษณะต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชื 
glyphosate และ glufosinate ตามลําดบั อกีสองชนิดมชีื่อทางการคา้ว่า Optimum GAT (Code:DP35 
6Ø43-5) หรอืพนัธุ ์356043 มลีกัษณะเด่น คอื สามารถต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชื glyphosate ผลติโดย
บรษิทั Pioneer Hi-Bred และมชีื่อทางการคา้ว่า LibertyLink (Code: ACS-GMØØ6-4) หรอืพนัธุ ์A5547-
127 ทีส่ามารถต้านทานต่อ glufosinate ผลติโดยบรษิทั Bayer CropScience นอกจากนี้มกีลุ่มถัว่เหลอืง 
GM ทีอ่ยู่ในขัน้ตอน Regulatory Pipeline จาํนวน 3 ชนิด (ดงัสรุปไวใ้นตารางที่ 6) และอยู่ระหว่างพฒันา 
(Advance R&D pipeline) จํานวน 9 ชนิด (ดงัสรุปไวใ้นตารางที ่7) (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 
2009) 

สถานะการพฒันาถัว่เหลอืง GM ทีม่หีลายลกัษณะรวม (Stacked traits) ในปจัจุบนัไม่มถีัว่เหลอืง 
GM แบบลกัษณะรวม (stacked traits) ที่ผลติเป็นการคา้ในปจัจุบนั อย่างไรกต็าม จากขอ้มูลการพฒันา
ถัว่เหลอืง GM ในตารางที่ 6 และ 7 พบว่าภายในปี 2015 จะมกีารพฒันาถัว่เหลอืง GM ชนิดใหม่ขึน้อกี 
17 ชนิด ซึ่งจะเป็นแหล่งพนัธุ์ถัว่เหลอืง GM ที่สําคญัสําหรบัการพฒันาใหม้สีองลกัษณะรวม (double-
stacks traits) เมื่อคํานวณทางคณิตศาสตรถ์งึความเป็นไปไดใ้นทางทฤษฎ ีนักวจิยัจะสามารถพฒันาถัว่
เหลอืง GM แบบ double-stacks traits ไดถ้งึ 136 ชนิด 
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ตารางท่ี 6 สายพนัธุถ์ ัว่เหลอืง GM                  ในประเทศสหรฐัฯ และสายพนัธุท์ีก่ําลงัอยู่ในขัน้ตอน
การพฒันาในต่างประเทศ 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
ตารางท่ี 7 สายพนัธุถ์ ัว่เหลอืง GM                                                                
                         

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
 

 ข้าวโพด (Maize): 

ในประเทศสหรฐัฯ มพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพด ในปี 2008 จาํนวน 35.3 ลา้นเฮกตาร ์ลดลงรอ้ยละ 7 จาก
ปี 2007 (James, 2008) อย่างไรก็ตาม ขา้วโพด GM    เป็นที่                 เนื่องจากราคาใน
ตลาดโลก และความตอ้งการใชเ้ป็นวตัถุดบิเพื่อการผลติเอทานอลไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมากในปจัจบุนั 

ขา้วโพด GM ทีผ่ลติเป็นการคา้ ในช่วงต้นปี 2009 มจีาํนวน 9 ชนิด ผลติโดยบรษิทั Monsanto 4 
ชนิด บรษิทั Dow AgroScience and Pioneer Hi-Bred 2 ชนิด และบรษิทั Syngenta 3 ชนิด แต่ม ี2 
พนัธุท์ีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองหรอือนุญาตใหนํ้าเขา้ในสหภาพยุโรป คอื MON88017 และ MIR604 (ดงัแสดง
ไวใ้นตารางที ่8)  
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ตารางท่ี 8 สายพนัธุข์า้วโพด GM ทีป่ลูกเป็นการคา้ในประเทศสหรฐั และสายพนัธุข์า้วโพด GM ทีก่ําลงั
ปลกูเป็นการคา้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
 
ตารางท่ี 9 สายพนัธุข์า้วโพด GM           Regulatory Pipeline              

 
ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
นอกจากนี้ พนัธุข์า้วโพด GM ทีย่งัอยู่ในขัน้ตอนทีผ่่านการรบัรองและอนุญาตใหผ้ลติแต่ยงัไม่ได้

นําออกสู่ตลาด (Commercial Pipeline) อกี 3 ชนิด ซึง่ผลติโดยบรษิทั Monsanto 2 ชนิด (MON89034 
และ LY038) และจากบรษิทั Syngenta 1 ชนิด (3272) นอกจากนี้มขีา้วโพด GM ทีอ่ยู่ระหว่างการขอ
อนุญาตผลติเป็นการคา้อกี 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด GM ทีผ่ลติโดยบรษิทั Syngenta 1 ชนิด (MIR162) 
บรษิทั Pioneer Hi-Bred 1 ชนิด (98140) และบรษิทัจากประเทศจนี 3 ชนิด (รายละเอยีดดงัสรุปไวใ้น
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ตารางที่ 9) และขา้วโพด GM ทีก่ําลงัพฒันาใหม่อกี 7 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มกีารพฒันาส่วนประกอบของ
เมลด็ (Seed composition) ได้แก่ ปรมิาณกรดโอเลอกิ (Oleic) ที่สูงขึน้ เพิม่ปรมิาณของกรดอะมโิน 
โปรตนี และเอนไซมไ์ฟเตส เป็นตน้  รวมถงึการพฒันาใหท้นทานต่อสภาวะแลง้ ซึง่คาดว่าจะสามารถออก
สู่ตลาดไดภ้ายในปี 2015 (ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่10) (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b) 

 
โดยสรุปไดพ้บว่า ขา้วโพด GM แบบลกัษณะรวม (stacked traits) ทัง้แบบ Double, Triple และ 

Quadruple ทีอ่ยู่ในขัน้ตอนขออนุญาตหรอืรบัรองใหผ้ลติเป็นการคา้ (Regulatory pipeline) และทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้ไดแ้ต่ยงัไม่ไดอ้อกสู่ตลาด (Commercial Pipeline) ทัว่โลก มจีาํนวนทัง้สิน้ 17 
ชนิด ซึง่แบบ Double stacks 4 ชนิดทีไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าเขา้เพื่อใชใ้นการผลติอาหาร และอาหารสตัว ์ใน
กลุ่มสหภาพยโุรป จากขอ้มลูขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าภายในปี 2015 คาดว่าจะมขีา้วโพด GM สามารถผลติ
ออกสู่ตลาดอกี 24 ชนิด ซึง่ทัง้หมดนี้สามารถนําไปพฒันาขา้วโพด GM แบบ stacked traits ไดอ้กีมาก 
เช่น การสรา้งขา้วโพดแบบ double stacking ได ้276 ชนิด (คํานวณจากทฤษฎ)ี และแบบ triple stacking 
ไดม้ากถงึ 2,024 ชนิด (คาํนวณจากทฤษฎ)ี จากจาํนวนขา้วโพด GM แบบ stacked traits แสดงใหเ้หน็ถงึ
ศักยภาพของการพฒันาข้าวโพด GM แบบใหม่หลายชนิดที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต     
(Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b) 

 
 คารโ์นลา (Canola) หรือ Rapeseed 

     2008 ประเทศสหรฐัฯ ม ี            anola                00,000         โดยรอ้ยละ 90 
มคีวามต้านทานต่อยาปราบศัตรูพืช                    ในมลรฐั North  akota           ปลูก 368,000 
       )            00                   425,000         (James, 2008) 

 
ในปี 2009 การพฒันาคารโ์นลา GM (Canola GM) ซึง่เป็นพชืน้ํามนัทีส่ําคญั และผลติออกสู่ตลาด

การคา้ ม ี3 ชนิด ไดแ้ก่  
 
1) Roundup Ready คารโ์นลา พนัธุ์ GT73 ทีต่้านทานต่อยาปราบศตัรูพชืชนิด glyphosate 

ผลติโดยบรษิทั Monsanto  
2) คารโ์นลา LibertyLink พนัธุ ์T45 ทีต่า้นทานต่อสาร glufosinate และ Invigor  
3) คารโ์นลา แบบ stacked traits พนัธุ ์MS8 x RF3 ทีต่้านทานต่อสาร glufosinate และเพิม่

ความสามารถในการผสมของเกสรตวัผู ้(male fertility) (รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่11)  
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ปจัจุบนัยงัไม่มคีารโ์นลา GM ชนิดใหม่ทีอ่ยู่ในขัน้ตอน commercial pipeline แต่มคีารโ์นลา GM 
ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาจาํนวน 5 ชนิด ซึง่ม ี3 ชนิด ทีเ่น้นการพฒันาองคป์ระกอบน้ํามนัใน
เมลด็ อกี 2 ชนิด มกีารพฒันาลกัษณะตา้นทานต่อโรคและยาปราบศตัรพูชื (ตารางที ่11) 

 
ตารางท่ี 10 สายพนัธุข์า้วโพด GM                  AdvanceR&D ทัง้ในประเทศสหรฐัฯ และต่างประเทศ 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
 
ตารางท่ี 11 สายพนัธุ ์Rapeseed GM ทีป่ลูกเป็นการค้า และที่กําลงัอยู่ในขัน้ตอน Regulatory และ 
Advanced R&D  

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 



- 62 - 

 

 ฝ้าย (Cotton): 

ในประเทศสหรฐัฯ มพีืน้ทีเ่พาะปลูกฝ้ายทัง้หมด 3.66 ลา้นเฮกตาร ์โดยคดิเป็นฝ้าย GM 3.2 ลา้น
เฮกตาร ์หรอืรอ้ยละ 88  ของพืน้ทีป่ลูกฝ้ายทัง้หมด ซึง่ลดลงรอ้ยละ 20 จากปี 2007 (James, 2008) โดย
มสีาเหตุมาจากราคาฝ้ายในตลาดโลกลดลง และราคาตํ่ากว่าของขา้วโพดและถัว่เหลอืง 

 
ในปจัจุบนั ฝ้าย GM ที่ปลูกเป็นการค้ามจีํานวน 12 ชนิด ผลิตโดยบรษิัทในประเทศสหรัฐฯ 7 

ชนิดผลติในประเทศจนี 2 ชนิด และ ผลติในประเทศอนิเดยี 3 ชนิด (ดงัสรุปไวใ้นตารางที ่12) ฝ้าย GM ที่
อยู่ในขัน้ตอนของ Commercial Pipeline ในปจัจุบนัมเีพยีง 1 ชนิด คอื พนัธุ์ COT102 ซึง่มคีุณสมบตัิ
สามารถต้านทานต่อแมลงศตัรูพชื และผลติโดยบรษิทั Syngenta (รายละเอยีดแสดงไว้ในตารางที่ 13) 
ฝ้าย GM ชนิดนี้ ถูกหา้มปลูกเป็นการคา้ชัว่คราวในประเทศสหรฐัฯ แต่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นอาหารสตัว์
ในประเทศออสเตรเลยี ในส่วนฝ้าย GM ทีอ่ยู่ในขัน้ตอนของ Regulatory pipeline มจีาํนวน 4 ชนิด ซึง่
ส่วนใหญ่ได้รบัการพฒันาให้มคีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื โดยผลติในประเทศสหรฐัฯ 2 ชนิด และใน
ประเทศอนิเดยี 2 ชนิด ฝ้าย GM ทัง้ 4 ชนิดดงักล่าว มเีพยีงฝ้าย GlyTol ของ บรษิทั Bayer Cropscience 
เท่านัน้ ทีส่หภาพยโุรปกําลงัพจิารณาอนุญาตใหนํ้าเขา้ได ้(ดรูายละเอยีดในตารางที ่13) และมชีนิดทีอ่ยู่ใน
ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาจํานวน 2 ชนิด ที่พฒันาโดยบรษิัทในประเทศสหรฐัฯ และมอีกีอย่างน้อย 8 
ชนิด พฒันาโดยบรษิทัในประเทศอินเดยี ทัง้นี้ ฝ้าย GM ที่อยู่ในขัน้ตอนการพฒันาดงักล่าวขา้งต้น มี
คุณสมบตัติา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื (ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่14) 

 
ฝ้าย GM แบบลกัษณะรวม (stacked traits) ได้ถูกพฒันาให้มีความสามารถต้านทานแมลง

ศตัรพูชืไดห้ลากหลายชนิด หรอืมลีกัษณะทีต่า้นทานทัง้แมลงศตัรพูชืและยาปราบศตัรพูชื ในปจัจุบนั ฝ้าย 
GM แบบ stacked traits จาํนวน 2 ชนิดไดร้บัการรบัรองใหนํ้าเขา้และใชผ้ลติเป็นอาหารสตัว์ และอกี 3 
ชนิดทีอ่ยูร่ะหว่างการขออนุญาตหรอืรอการรบัรองในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ฝ้าย GM ทีม่ลีกัษณะเดยีว 
3 ชนิด และแบบลกัษณะรวม (stacked traits) อกี 3 ชนิด ได้รบัการรบัรอง หรอือยู่ในระหว่างการ
พจิารณาใหผ้ลติเป็นการคา้ในหลายประเทศทัว่โลก (Stein และ Rodriquez-Cerezo, 2009b)   
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ตารางท่ี 12 สายพนัธุฝ้์าย GM ทีป่ลกูเป็นการคา้ในประเทศสหรฐัฯ และต่างประเทศ 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
 
 
ตารางท่ี 13 สายพนัธุฝ้์าย GM                                             Regulatory Pipeline 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
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ตารางท่ี 14 สายพนัธุฝ้์าย GM                  Advanced R&D ในประเทศสหรฐัฯ และต่างประเทศ ซึง่
คาดว่าจะปลกูเป็นการคา้ไดภ้ายในปี 2013 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้ ฝ้าย GM นบัว่าเป็นพชืทีไ่ดร้บัการพฒันาอย่างมาก ดงันัน้ภายในปี 2015  ฝ้าย 

GM อย่างน้อย 25 ชนิด จะไดร้บัการรบัรองใหผ้ลติเป็นการคา้ออกสู่ตลาด เป็นพชื GM ทีม่ศีกัยภาพใน
การผลติในแบบสองลกัษณะรวม (double-stacking) ไดผ้ลผลติหลายรอ้ยชนิด โดยการปรบัปรุงพนัธุแ์บบ
ดัง้เดมิ 

 
 ข้าว (Rice): 

ในปจัจุบนั มขีา้ว GM ที่ปลูกเพื่อการค้าในประเทศอิหร่าน เพยีงประเทศเดยีวในโลก อย่างไรก็
ตาม ได้พบว่าประเทศสหรฐัฯ มกีารพฒันาข้าว GM ที่มชีื่อการค้าว่า LibertyLink พนัธุ์ 601 มาก่อน  
หลงัจากนัน้กไ็ดม้กีารพฒันาขา้วพนัธุ ์LLRICE601 ซึง่ไดร้บัการรบัรองในประเทศสหรฐัฯ แต่ยงัไม่ไดผ้ลติ
เป็นการคา้ ต่อมาในปี 2009 ขา้ว GM LibertyLink พนัธุ ์LLRICE62 ไดพ้ฒันาใหม้คีวามต้านทานต่อสาร 
glufosinate จนไดร้บัการรบัรองแต่ไม่ไดนํ้าไปผลติเป็นการคา้เช่นกนั (รายละเอยีดดงัแสดงไวใ้นตารางที ่
15) ในประเทศจนีและประเทศอนิเดยี มกีารพฒันาขา้ว GM อกี 4 ชนิด ซึง่อยู่ในขัน้ตอน regulatory 
pipeline นอกจากนี้มกีารพฒันาขา้ว GM อกีอยา่งน้อย 10 ชนิดทัว่โลก ทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา 
(R&D pipeline) ซึง่ขา้ว GM เหล่านี้นอกจากมุ่งเน้นลกัษณะต้านทานแมลงศตัรพูชื และยาปราบศตัรพูชื
แลว้ ยงัไดพ้ฒันาใหม้ลีกัษณะใหม่ ได้แก่ การเพิม่ beta-carotene (เช่น ขา้วพนัธุ ์Golden Rice 1 ที่
พฒันาในประเทศฟิลปิปินส์) ความต้านทานต่อเชื้อไวรสั และการทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง 
โดยเฉพาะสภาวะแหง้แลง้ และสภาวะดนิเคม็ การพฒันาขา้ว GM ลกัษณะดงักล่าวส่วนใหญ่ดาํเนินการใน  
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ตารางท่ี 15 สายพนัธุข์า้ว GM    ไดร้บัการรบัรอง แต่ยงัไม่ได ้             ในประเทศสหรฐัฯ และสาย
พนัธุข์า้ว GM ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน Regulatory pipeline ในต่างประเทศ 

 
ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
ทวปีเอเชยี (เช่น ในประเทศอนิเดยีและฟิลปิปินส์ เป็นต้น) ซึง่เป็นแหล่งปลูกขา้วทีส่ําคญัของโลก อย่างไร
กต็าม การพฒันาขา้ว GM เพื่อรบัการรบัรองใหป้ลกูเป็นการคา้ไดน้ัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละประเทศ 
(รายละเอยีดสายพนัธุข์า้ว GM ทีก่ําลงัอยู่ในขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา ทัง้ในประเทศสหรฐัฯและประเทศ
ต่างๆ ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่16)  
 

ในกรณกีารพฒันาขา้ว GM แบบลกัษณะรวม (stacked traits) ในปจัจบุนัยงัไม่มขีา้ว GM ชนิดใด
ทีไ่ดร้บัการรบัรองใหป้ลกูเป็นการคา้ได ้ แต่จากตารางที ่ 16  ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าภายในปี 2015 จะมขีา้ว 
GM ทีไ่ดร้บัการรบัรองใหป้ลกูเป็นการคา้ไดถ้งึ 15 ชนิด ซึง่จะสามารถพฒันาสรา้งขา้ว GM ใหม้ลีกัษณะ
สองลกัษณะรวม (double-stacking) ไดม้ากถงึหลายรอ้ยชนิด 

 
 มนัฝรัง่ (Potato): 

ในปจัจุบนัยงัไม่มมีนัฝรัง่ GM ชนิดใดที่ผลติออกสู่ตลาด ถึงแม้ว่าในประเทศสหรฐัฯ ประเทศ
แคนาดา และประเทศเมก็ซโิก จะให้การรบัรองและการอนุญาตให้ผลติเป็นการค้าได้ก็ตาม ในปี 2009 
พบว่ามมีนัฝรัง่ GM ที่อยู่ในขัน้ตอนขออนุญาตผลติเป็นการคา้ (Regulatory pipeline) จาํนวน 3 ชนิด  
โดยในประเทศสหรฐัฯ มกีารพฒันามนัฝรัง่ GM จาํนวน 1 ชนิด ทีม่ชีื่อทางการคา้ว่า Amflora หรอื พนัธุ ์
EH92-527-1 ในประเทศอารเ์จนตนิามกีารพฒันาจาํนวน 2 ชนิด และในประเทศอนิเดยี จนี และประเทศ
กลุ่มสหภาพยโุรป มกีารวจิยัและพฒันา จาํนวน 5 ชนิด (รายละเอยีดดงัสรปุไวใ้นตารางที ่17)  
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การวจิยัและพฒันามนัฝรัง่ GM ใหม้หีลายลกัษณะ (stacked traits) ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา 
และมุ่งเน้นให้มลีกัษณะต้านทานแมลงร่วมกบัต้านทานต่อโรคที่เกดิจากไวรสั แต่ในปจัจุบนัไม่มมีนัฝรัง่ 
GM แบบ stacked traits ผลติเป็นการคา้ออกสู่ตลาด 
 
ตารางท่ี 16 สายพนัธุข์า้ว GM                   dvanced R                                

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
 

ตารางท่ี 17 สายพนัธุม์นัฝรัง่ GM                  Regulatory และ Advanced R&D ในประเทศสหรฐัฯ 
และต่างประเทศ 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
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 Sugar beet:  

ในปี 2008 ม ี      การเพาะ     Sugarbeet จาํนวน 437,246 เฮกตาร ์โดยพืน้ทีม่ากกว่าครึง่ใช้
ปลูก RR sugar beet ซึง่เป็นสายพนัธุใ์หม่                            (James, 2008) Sugar beet 
ชนิดใหมน่ี้ไดร้บัการตอบรบัจากเกษตรกรอย่างมาก เพราะสามารถควบคุมวชัพชืไดด้ ีการเกบ็เกี่ยวทําได้
สะดวกขึน้ ลดค่าใชจ้่ายจากการเกบ็เกี่ยวและจากยาปราบศตัรพูชื อกีทัง้ยงัช่วยอนุรกัษ์ดนิโดยลดการไถ
พรวน จากประโยชน์ทีไ่ดร้บัดงักล่าว ทําใหก้ารปลูก sugar beet   ช่วง    00            RR sugar beet 
                                0                sugar beet         นอกจากนี้ ยงัพบว่ามกีารพฒันา 
GM sugar beet (พนัธุ์ CZW-3) ที่ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื glyphosate และปลูกเป็นการค้าใน
ประเทศสหรฐัฯ ในปี 2007 เช่นเดยีวกบั squash GM 
 

Sugar beet เป็นพชืทีส่ําคญัอกีชนิดหนึ่งทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติน้ําตาล เนื่องจากประเทศ
สหรฐัฯ เป็นหนึ่งในประเทศนําเข้าน้ําตาลมากที่สุดในโลก น้ําตาลที่ผลิตในประเทศสหรฐัฯ ส่วนใหญ่    
(รอ้ยละ 97) ไดใ้ช้บรโิภคภายในประเทศ อย่างไรกต็าม น้ําตาล และโมลาส ทีไ่ด้จาก sugar beet สาย
พนัธุ ์RR sugar beet ไดร้บัการรบัรองใหส้่งออกในตลาดต่างประเทศได ้และส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่น 
และทวปียุโรป (James, 2008) นอกจากนี้พบว่าน้ําตาลทีไ่ดจ้าก RR sugar beet ไม่ม ีDNA จากพชื GM 
หลงเหลอือยู่ ดงันัน้น้ําตาลทีผ่ลติได้จงึเหมอืนกบัน้ําตาลจากพชืที่ปลูกโดยทัว่ไป และไม่มคีวามจําเป็นที่
จะต้องตดิฉลากระบุว่าเป็นพชืจเีอม็โอในประเทศสหรฐัฯ และในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น จากประโยชน์และความสําคญัดงักล่าว เกษตรกร   สนับสนุนให้มกีารพฒันาในคุณลกัษณะอื่นๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น เช่น คุณลักษณะที่สามารถต้านทานโรค ต้านทานแมลง 
ทนทานต่อสภาวะแหง้แลง้หรอืหนาวเยน็ เป็นตน้  

 
 Alfalfa: 

Alfalfa เป็นพชืตระกูลถัว่หรอืรูจ้กักนัดใีนชื่อ Lucerne grass ส่วนใหญ่ใชป้ลูกเป็นอาหารสตัว ์ใน
ประเทศสหรฐัฯ ส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกในแถบมลรฐัแคลิฟอร์เนีย เซาท์ดาโกต้า และวิสคอนซิล 
(www.wikipedia.com)      2008 พบว่าม ี           Alfalfa ทัง้หมด 11 ล้านเฮกตาร ์ แต่มเีพยีง 1.3 
            ทีเ่ป็น alfalfa seeded โดยมพีืน้ทีป่ลูก Alfalfa GM (หรอืสายพนัธุ ์RR Alfalfa) ประมาณ 
100,000 เฮกตาร ์ หรอืรอ้ยละ 5 ของ alfalfa seeded ทัง้หมด ซึง่ไดร้บัการรบัรองใหท้ําเป็นการคา้ในปี 
2005 โดยมคีุณลกัษณะต้านทานยาปราบศตัรพูชื  บรษิทั Monsanto ได้พฒันา alfalfa สายพนัธุ ์J101 
และ J163 ทีต่้านทานต่อยาปราบศตัรพูชืชนิด glyphosate ซึง่ไดผ้ลติเป็นการคา้ในช่วงปี 2005-2007 แต่
ไดถู้กยบัยัง้การขายและการปลกูพชื GM ชนิดนี้ ตัง้แต่ปี 2007 เพื่อรอการรบัรองผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

http://www.wikipedia.com/
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จากกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) และคาดว่าจะสามารถผลติสู่ตลาดการคา้ไดป้ระมาณปลายปี 2009 
(รายละเอยีดดงัสรปุไวใ้นตารางที ่18) 

 
ถงึแม้ พชื alfalfa        จะ                  (ร้อยละ 90) แต่ยงัใช้เป็นอาหารของมนุษย ์       

(รอ้ยละ 7) ประเทศสหรฐัฯ ส่งออก alfalfa ในรปูของหญ้าอาหารสตัว ์(alfalfa hay) โดยมปีระเทศคู่คา้ที่
สําคญั ได้แก่ ประเทศเมก็ซโิก ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลปิปินส์ ประเทศออสเตรเลยี 
และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศเหล่านี้ เป็นตลาดการส่งออก alfalfa                     
              ง          90 (James, 2008) 

 
ตารางท่ี 18 สายพนัธุ ์alfafa GM ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน Regulatory pipeline  

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
 

 พืชชนิดอ่ืนๆ: 

ในประเทศสหรฐัฯ ได้พบว่ามีการปรบัปรุงพันธุกรรมในพืชชนิดอื่นๆ ด้วย ได้แก่ มะละกอ 
sugarbeet มะเขอืเทศ ผกัที่มเีปลอืกแขง็ เช่น ฝกัทอง squash และพรกิหวาน (sweet pepper) เป็นต้น 
และมกีารผลติเป็นการค้ามทีัง้หมด 7 ชนิด ในปจัจุบนั (ดงัแสดงไวใ้นตารางที่ 19) ดงัตวัอย่างเช่น การ
พฒันาพนัธุ์มะละกอต้านทานต่อโรค ringspot virus พนัธุ ์55-1 ปลูกเป็นการค้าในรฐัฮาวาย ประเทศ
สหรฐัฯ โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัคอรแ์นล (Cornell University) USDA และมหาวทิยาลยั
ฮาวาย (Hawaii University) ซึง่เมลด็พนัธุข์องมะละกอชนิดนี้ไดแ้จกจา่ยใหเ้กษตรกรปลกูอยา่งแพรห่ลาย  

ในประเทศจนีมกีารพฒันาพนัธุ์มะเขอืเทศ GM ทีม่อีายุการเกบ็ไดย้าวนาน และสามารถต้านทาน
ต่อเชือ้ไวรสั มกีารพฒันาพรกิหวาน (Sweet pepper GM) และมะละกอทีต่้านทานต่อเชือ้ไวรสั ซึง่ไดร้บั
การรบัรองอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้า แต่สถานภาพการค้าของพชื GM  เหล่านี้ยงัไม่เป็นที่ชดัเจนใน
ปจัจบุนั 

พืชชนิดอื่นๆ ที่ได้รบัอนุญาตให้ผลิตเป็นการค้า แต่ยังไม่ได้นําออกสู่ตลาด (Commercial 
Pipeline) มเีพยีงชนิดเดยีวในประเทศสหรฐัฯ พฒันาโดย USDA-ARS คอื พลมั (Plum) ซึง่มคีุณลกัษณะ
สามารถตา้นทานต่อไวรสั (Pox virus) (ดงัแสดงไวใ้นตารางที่18) สําหรบัพชื GM ชนิดอื่นๆ ทีก่ําลงัอยู่ใน
ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนาในปจัจุบันส่วนใหญ่มีการพัฒนาในประเทศอินเดีย ได้แก่ มะเขือยาว 
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(eggplant) มะเขอืเทศ (Tomato) กะหลํ่าปล ี(Cabbage) กระเจีย๊บมอญ (Okra) มสัตาด (Mustard) และ
กะหลํ่าดอก (Cauliflower) เป็นต้น ในประเทศจนีมกีารพฒันาพนัธุพ์ชืชนิดเดยีวกนั ไดแ้ก่ ขา้วสาล ีพรกิ
ขีห้นู ถัว่ลสิง และกะหลํ่าปล ี(ดงัสรุปไวใ้นตารางที่ 20) ซึง่พชื GM เหล่านี้คาดว่าจะผลติเป็นการคา้ได้
ประมาณปี 2015 
 
ตารางท่ี 19 พชื GM ชนิดอื่นๆ ทีป่ลกูเป็นการคา้ ในประเทศสหรฐัฯ และต่างประเทศ 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 

 
ตารางท่ี 20 พชื GM                               Advanced R&D ในต่างประเทศ และคาดว่าจะปลูก
เป็นการคา้ไดภ้ายใน 5 ปี ขา้งหน้า 

ท่ีมา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b) 
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พชื GM ที่ปลูกในประเทศสหรฐัฯ นอกจากจะปลูกเพื่อประโยชน์ด้านอาหารแลว้ ยงัพฒันาเพื่อ

การผลติเชื้อเพลงิชวีภาพ (biofuel) ซึง่เป็นแหล่งพลงังานที่มบีทบาทสําคญัในปจัจุบนั ประเทศสหรฐัฯ มี
การผลติ biofuels จากเมลด็ขา้วโพดเป็นหลกั โดยใชข้า้วโพด GM ในการผลติเอทานอล ในปี 2008 ไดใ้ช้
ขา้วโพด GM ประมาณ 8.7 ลา้นเฮกตาร ์หรอืรอ้ยละ 29 ของขา้วโพด GM ทัง้หมด ซึ่งคดิเป็นการผลติ 
biofuel ในปี 2008 ได้ประมาณ 475-500 ล้านแกลลอน ส่วนถัว่เหลอืง GM ซึ่งนํามาผลติเอทานอลได้
เช่นเดยีวกนั ไดถู้กนํามาใชใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 7 ของถัว่เหลอืง GM ทัง้หมด หรอืประมาณ 3.5 ลา้นเฮกตาร ์

  
 

2.2.2 การวิเคราะหภ์าพรวมการปลกูพืช GM ในประเทศสหรฐัฯ ระหว่างปี 1996-
2008 

 
หากพจิารณาถงึภาพรวมการพฒันาพชื GM ในประเทศสหรฐัฯ ในช่วง 12 ปีแรก (1996-2008) 

ภายหลงัจากพชื GM ชนิดแรกไดร้บัการรบัรองใหผ้ลติเป็นการคา้ได ้โดยนําขอ้มลูของพชื GM ทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ปลูกในแปลงทดลองจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา (1996-2008) ในประเทศ
สหรฐัฯ มารวมกนั    (ภาพที่ 8) จะพบว่าบรษิทั Monsanto มสีดัส่วนการปลูกพชื GM ในแปลงทดลอง
มากที่สุด รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัง้ของรฐับาลและเอกชน  และเมื่อพจิารณาถึงข้อมูลการ
ทดลองปลูกพชื GM (Field trials) ทีไ่ดร้บัอนุญาตจะพบว่า อตัราการปลูกมแีนวโน้มทีเ่พิม่สูงขึน้ในช่วงปี 
1987 ถงึ 1998 แต่มกีารปลูกที่คงทีห่ลงัจากปี 1998 เป็นต้นมา  (ภาพที ่ 9)  ส่วนแนวโน้มการพฒันาพชื 
GM ลกัษณะรวม (stacked traits) (ภาพที ่ 10) ไดพ้บว่ามคีวามพยายามในการเพิม่จาํนวนลกัษณะที่
สาํคญัในพชื GM ใหม้ลีกัษณะมากกว่า 1 ลกัษณะ ซึง่มสีดัส่วนการพฒันาเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2002-2008 และ
มพีื้นที่ในการปลูกทดลองโดยเฉลี่ยต่อแปลงทดลองเพิม่สูงขึน้ด้วยเช่นเดยีวกนั (ภาพที่ 11) ซึ่งเมื่อนํา
ขอ้มลูการพฒันาพชื GM ในแปลงทดลองเพื่อพฒันาหลายลกัษณะในสายพนัธุเ์ดยีวกนัมาแยกวเิคราะห ์
(ภาพที ่12) พบว่าส่วนใหญ่เป็นการพฒันาใหม้ ี2 ลกัษณะ แต่การพฒันาการสรา้งพชื GM ใหม้ ี3 ลกัษณะ
หรอืมากกว่ามแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ ตัง้แต่ปี 2006 
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ภาพท่ี 8 สดัส่วนการทดลองพชื GM ในแปลงทดลองของภาครฐัและเอกชน ระหว่างปี 1987 ถงึ 2008 
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
 

ในประเดน็ความกา้วหน้าของการพฒันาพนัธุพ์ชื GM ตามคุณลกัษณะต่างๆ จากภาพที ่ 13 ซึง่

รวบรวมโดย Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009a) สามารถวเิคราะหไ์ดว้่า คุณลกัษณะสาํคญัของพชื 

GM ทีไ่ดร้บัการพฒันามากทีสุ่ด คอื ความตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื (Herbicide tolerance) รองลงมา

คอื ความตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื (Insect resistance) (ซึง่พบว่ามแีนวโน้มลดลง) ส่วนลกัษณะทางการ

เกษตร (Agronomic crops) (ไดแ้ก่ ความตา้นทานต่อสภาวะแลง้ หนาวเยน็ และดนิเคม็ เป็นตน้)  ไดม้ี

การพฒันาเพิม่มากขึน้ตัง้แต่ปี 2000 การพฒันาลกัษณะทางคุณภาพ (Product quality) มกีารพฒันา

เพิม่ขึน้ในอตัราคงที ่ เช่นเดยีวกบัการพฒันา Marker genes ส่วนในลกัษณะอื่นๆ เช่น ความตา้นทานต่อ

แบคทเีรยี เชือ้รา เชือ้ไวรสั การสรา้ง cellulose หรอืการสรา้งโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์ การ

เปลีย่นสขีองเมลด็ การลดสารทีก่่อใหเ้กดิภมูแิพ ้เป็นต้น มกีารพฒันาเพิม่มากขึน้ตัง้แต่ปี 1998 และลดลง

เลก็น้อยในปี 2003 และมอีตัราในการพฒันาทีเ่พิม่ขึน้ในปีต่อๆ มา 
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ภาพท่ี 9 จาํนวนแปลงทดลองปลกูพชื GM                    2008 
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
 

จากการรวบรวมของ Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009a)  ในภาพที ่ 14 เมือ่พจิารณาแยก
ตามชนิดของพชืไรท่ีส่ําคญั พบว่า ขา้วโพดเป็นพชืทีไ่ดร้บัการอนุญาตใหป้ลกูในแปลงทดลองมากทีสุ่ด 
และมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ แมว้่าจะมคีวามแปรปรวนมากในแต่ละปีกต็าม ส่วนถัว่เหลอืงในช่วงแรกมกีาร
พฒันาไม่มาก แต่ในช่วง 5 ปีหลงั (2004-2008) ไดร้บัความสนใจจากนกัวทิยาศาสตรท์ีจ่ะพฒันาถัว่เหลอืง
ดดัแปลงพนัธุกรรมมากขึน้ ส่วนฝ้าย และ rapeseed มปีรมิาณการปลกูทดลองน้อย และมแีนวโน้ม
ค่อนขา้งคงที ่ ในกรณขีองกลุ่มพชืไร่ชนิดทีม่คีวามสาํคญัรองลงมา ไดแ้ก่ มนัฝรัง่ ขา้วสาล ี มะเขอืเทศ 
ยาสบู beet, alfalfa และอื่นๆ ดงัแสดงในภาพที ่ 15 พบว่า มนัฝรัง่เป็นพชืทีม่กีารพฒันาในระดบัแปลง
ทดลองมากทีสุ่ด รองลงมาคอื มะเขอืเทศ สว่นขา้วสาลมีปีรมิาณการทดลองสงูสุดในช่วงปี 2000-2001 
ขณะที ่ alfalfa ไดร้บัความสนใจในช่วงปี 2001-2004 แต่หลงัจากนัน้มแีนวโน้มทีล่ดลง ถา้มองถงึพืน้ทีใ่น
การปลกูทดลอง (ภาพที ่ 16) พบว่า มนัฝรัง่ ยาสบู และหญา้ alfalfa มพีืน้ทีแ่ปลงทดลองปลกูมากทีสุ่ด 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืชนิดอื่นๆ อยา่งไรกต็าม พชื GM ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้จะมมีากในช่วง
ปี 1996-1999 ดงัแสดงในภาพที ่17 เนื่องจากมปีรมิาณการพฒันาในแปลงทดลองสงูสุดในช่วงปีดงักล่าว 
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โดยสรปุการพฒันาพชื GM ในประเทศสหรฐัฯ ในช่วงปี (1996-2008) พชืไร่ชนิดขา้วโพด และถัว่
เหลอืง เป็นพชืทีไ่ดร้บัการพฒันาในระดบัแปลงทดลองมากทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืชนิดอื่นๆ และการ
พฒันาพชื GM ในทศวรรษแรก จะเน้นการพฒันาลกัษณะในรุ่นทีห่นึ่ง (the First generation) มากกว่ารุ่น
ที่สองหรือสาม โดยมีคุณลักษณะที่สามารถต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งเป็น
คุณลกัษณะทีไ่ดร้บัการพฒันาและผลติเป็นการคา้มากทีสุ่ด สําหรบัในช่วง 5 ปีหลงั พชื GM ไดถู้กพฒันา
ใหม้คีุณลกัษณะทีม่หีลายลกัษณะในต้นเดยีวกนั หรอื stacked traits เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะคุณลกัษณะ
สองลกัษณะรวม (double traits) แต่การพฒันาดงักล่าวยงัอยูใ่นขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาในแปลงทดลอง
ซึ่งมจีํานวนแปลงทดลองปลูกน้อย ส่วนพชืชนิดอื่นๆ ได้รบัการพฒันาเช่นเดยีวกนัแต่อยู่ในสดัส่วนที่ไม่
มาก เช่น ฝ้าย และ rapeseed  ส่วนกลุ่มพชือื่นๆ ทีม่พีืน้ที่ทดลองปลูกไม่มากในปจัจุบนั พบว่ามนัฝรัง่
เป็นพชืที่มกีารพฒันามากที่สุด แต่ปรมิาณการทดลองมนัฝรัง่ได้ลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปีหลงั (2004-
2008) ภายหลงัจากมกีรณีการถอดถอนมนัฝรัง่ทีต่้านทานแมลง (Bt potatoes) ออกจากตลาดการค้า 
ขณะเดยีวกนัมะเขอืเทศ ขา้วสาล ีและหญา้ alfalfa ไดม้แีนวโน้มการปลูกทดลองลดลงเช่นเดยีวกบัมนัฝรัง่ 
ดงันัน้พชื GM ทีจ่ะผลติเป็นการคา้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ จะเน้นที่การพฒันาในพนัธุข์า้วโพดและถัว่เหลอืง 
และคุณลกัษณะแบบหลายลกัษณะในตน้เดยีวกนั (stacked traits) เป็นสาํคญั 
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ภาพท่ี 10 จาํนวนลกัษณะโดยเฉลีย่ของพชื GM           ง 
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 

 
ภาพท่ี 11 จาํนวนพืน้ที ่        ) โดยเฉลีย่ของแปลงปลูกพชืทดลอง GM  
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
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ภาพท่ี 12 จาํนวนลกัษณะของพชื GM             
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 

ภาพท่ี 13 จาํนวนแปลงทดลองปลกูพชื GM               
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
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ภาพท่ี 14 จาํนวนแปลงทดลองปลกูของพชื GM ทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ 
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 

 
ภาพท่ี 15 จาํนวนแปลงทดลองปลกูของพชื GM ชนิดอื่นๆ 
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
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ภาพท่ี 16 พืน้ทีป่ลกู         ) โดยเฉลีย่ของพชื GM           
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
 

ภาพท่ี 17 ลาํดบัเหตุการณ์ของการปลกูพชื GM                                
ท่ีมา: Stein     Rodriguez-Cerezo (2009a) 
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2.2.3 พืช GM กบัการผลิตยาชีวภาพ (Bio-Pharming) 
  

ในปจัจุบนั พชื GM ส่วนใหญ่เป็นพชืสําหรบัผลติเป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว์ ซึ่งพชื GM 
เหล่านี้ ไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเกษตร แต่มพีชื GM อกีประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บั
การพฒันาให้เป็นแหล่งผลิตยาชวีภาพ    พชื GM ประเภทนี้สามารถจดัเป็นรุ่นที่สาม (the third 
generation) ของการพฒันาเทคโนโลย ีGM ในพชื ซึง่ส่วนมากอยูใ่นขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา โดยทีก่าร
ผลติยาทางชวีภาพ (Bio-Pharming) ได้มกีารพฒันามาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมกีารค้นพบ
สิง่มชีวีติชนิดแรกทีส่ามารถผลติยาหรอืโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้คอื การผลติ Insulin ใน
จุลนิทรยีใ์นปี 1982 จนถงึการวจิยัและพฒันาในสตัว์ GM แต่ทว่าการผลติยาจากสิง่มชีวีิตทัง้สองนี้ใน
ปจัจบุนัตอ้งใชง้บประมาณทีส่งู อกีทัง้วคัซนีหรอืยาทีผ่ลติจะมรีาคาในทอ้งตลาดทีสู่ง ซึง่ผูป้่วยส่วนใหญ่ไม่
สามารถรบัภาระค่าใชจ้า่ยได ้(ตน้ทุนในการผลติยารกัษาโรคจากสิง่มชีวีติต่างๆ ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่21) 
ดงันัน้การผลติยา antibody หรอืโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยจ์ากพชื GM จงึไดร้บัความสนใจ
มากขึ้นเพราะสามารถผลิตยาได้ในปรมิาณที่สูงและใช้งบประมาณการลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนใน
จลุนิทรยีแ์ละสตัว ์

 
ตารางท่ี 21 ตน้ทุนในการผลติยารกัษาโรคจากสิง่มชีวีติต่างๆ 
 

ชนิดส่ิงมีชีวิต 
ต้นทุนการผลิต 

(US dollars/gram) 

จลุนิทรยี ์GM 50-100 
เซลลส์ตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 500-5,000 

พชื GM 10-20 
สตัว ์GM 20-50 

  ท่ีมา: Elbehrin (2005) 
 

 พชื GM ทีส่ามารถผลติยาไดเ้รยีกว่า “Plant-made-pharmaceuticals”  PMPs) ซึง่เป็นพชื GM 
ชนิดทีส่ามารถผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์อาทิ เอนไซม ์ฮอรโ์มน วคัซนี สารป้องกนัการ
แขง็ตวัของเลอืด และสารสงัเคราะหก์ระตุ้นระบบภูมคิุม้กนัที่มตีําแหน่งจบัจาํเพาะเดยีวกนั (monoclonal 
antibodies) เป็นต้น (Byrne, 2008) พชื PMPs ทีป่ลูกทดลองเพื่อการผลติยาชวีภาพจาํนวนมากทีสุ่ดใน
ประเทศสหรฐัฯ คอื ขา้วโพด ยาสูบ และขา้ว นอกจากนี้ยงัมพีชืชนิดอื่นๆ ทีก่ําลงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา 
ไดแ้ก่ มนัฝรัง่ alfalfa และ safflower ซึง่พชืกลุ่มน้ีมศีกัยภาพในการผลติโปรตนีทีสู่ง และสามารถแยกสกดั



- 79 - 

 

ผลติภณัฑ์โปรตีนออกจากเนื้อเยื่อของพชืได้ง่าย ได้มกีารเสนอไว้ว่า พชืในอุดมคติที่ใช้ในการผลติยา
รกัษาโรคต้องมคีุณสมบตัทิีไ่ม่ใช่พชืทีเ่ป็นอาหารของมนุษยห์รอืสตัว์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ
เมลด็ของพชืจะไม่สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้กี แต่ในความเป็นจรงิพชืทีใ่ชท้ดลองในปจัจุบนัเป็นพชืสําหรบั
ผลติอาหารของมนุษยแ์ละสตัว์ ซึง่จะต้องมกีารปรบัปรุงใหเ้กสรตวัผู้ของพชืเหล่าน้ีเป็นหมนั เพื่อป้องกนั  
มใิห้มกีารผสมพนัธุ์ของพชื PMPs กบัพชืทอ้งถิน่ ขณะที่ในทางปฎบิตัยิงัไม่สามารถพฒันาพชืลกัษณะ
เช่นนี้ได้ทัง้หมด จงึจําเป็นที่จะต้องใช้พชืที่สามารถผสมตวัเองได้และเกสรตวัผู้ของพชืเป็นหมนัเพื่อลด
โอกาสการผสมกบัพชืปกต ิ
 
 ส่วนของพชืทีไ่ดร้บัการคาดหวงัใหเ้ป็นแหล่งทีส่รา้งและเกบ็สะสมโปรตนีสําหรบัใชใ้นการผลติยา 
คอื เมลด็ ซึง่ในธรรมชาตเิมลด็เป็นแหล่งสรา้งและสะสมโปรตนีและไขมนัในปรมิาณสงู นอกจากนี้ เมลด็ยงั
เป็นส่วนทีง่า่ยในการเกบ็รกัษาและขนยา้ย ดงันัน้ ความสําเรจ็ในการผลติโปรตนีจากเมลด็ทีเ่ป็นประโยชน์
ทางการแพทย์ จงึต้องใช้เทคโนโลยทีี่สามารถเลือกใช้ส่วนของยนีที่สามารถควบคุมปรมิาณการสร้าง
โปรตนีและบรเิวณที่ต้องการให้สรา้งโปรตนีได้ เราเรยีกยนีส่วนนี้ว่า Promoters  ซึ่ง promoters ที่มี
ลกัษณะจําเพาะสําหรบัควบคุมการสรา้งโปรตนีที่เป็นประโยชน์ทางการแพทยใ์นเมล็ดพชืประกอบด้วย
คุณลกัษณะ 2 ชนิด คอื 1) the beta-phaseolin promoter (เป็น promoter ทีม่ที ัว่ไปในถัว่) และ 2) the 
oleosin promoter    (เป็น promoter ทีม่ที ัว่ไปใน Brassica species)  และขอ้สําคญัทีต่้องคํานึง คอื 
บรเิวณที่สะสมของโปรตีนภายในเซลล์ เนื่องจากต้องมคีวามมัน่ใจว่าโปรตีนจะถูกสรา้งอย่างเหมาะสม 
และมคีวามคงตวัทีด่ ี(stability) ไม่เปลีย่นแปลงหรอืถูกย่อยสลายไดง้่าย และถงึแมว้่าเมลด็พชืจะเป็นส่วน
ทีเ่หมาะสมและมขีอ้ไดเ้ปรยีบหลายอยา่งกต็าม แต่พชื PMPs บางชนิดกไ็มส่ามารถใชเ้มลด็เป็นทีผ่ลติและ
สะสมโปรตนีได้ อาท ิalfalfa และยาสูบ จะต้องใชส้่วนของใบในการสรา้งและสะสมโปรตนีแทนเมลด็ หรอื
จะใชส้่วนของหวัมนัเป็นบรเิวณสะสมโปรตนี เช่น มนัฝรัง่ นอกจากนี้มเีทคโนโลยอีกีแบบหนึ่งทีใ่ชส้รา้งพชื 
PMPs คอื การพฒันาให้ไวรสัทีถู่กดดัแปลงทางพนัธุกรรมมยีนีที่สามารถสรา้งโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การผลติยารกัษาโรคโดยถ่ายยนีชนิดน้ีเขา้สู่พชื  
 
 ถงึแมว้่าพชื PMPs จะมศีกัยภาพและเป็นประโยชน์ในการผลติยารกัษาโรคก็ตาม  เกษตรกรผู้
ปลูกพชื PMPs ยงัต้องปลูก เคลื่อนย้าย และสกดัโปรตีน อย่างระมดัระวงั เพื่อได้ยาที่มคีุณภาพและ
ป้องกนัการปนเป้ือนกบัพชือาหารชนิดอื่นๆ รวมถงึเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้เกษตรกรต้องปลูก
พชื PMPs ในพื้นทีปิ่ด หรอื “closed loop identity preservation” เป็นระบบการจดัการทีค่วบคุมและ
ตรวจสอบพชื PMPs ตัง้แต่การปลกูจนถงึกระบวนการสกดัโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ในการผลติยารกัษาโรค 
เมลด็จากพชื PMPs จะต้องบรรจุลงในภาชนะที่ปกปิดมดิชดิและส่งต่อไปสกดัโปรตนีต่อไป ส่วนเมลด็ที่
เหลอืมไีว้สําหรบัการฝึกสอนแก่เกษตรกรที่อยู่ภายใต้สญัญาการควบคุมการปลูก อุปกรณ์ที่ใช้ต้องแยก
ออกจากการใช้กับพืชชนิดอื่นๆ พื้นที่การปลูกต้องแยกห่างจากพื้นที่ปลูกของพืชชนิดอื่น แ ละถูก
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ตรวจสอบในแปลงทดลองตลอดฤดูการปลูก รวมถงึจะต้องบนัทกึขอ้มูลทุกขัน้ตอนของการทดลองอย่าง
เขม้งวด  

งานวจิยัและพฒันาพชื PMPs ต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันา (ประมาณ 16 ปี) เพราะต้อง
ผ่านการทดสอบหลายขัน้ตอน ตัง้แต่การพัฒนาในห้องปฎิบัติการและในแปลงทดสอบ การทดลอง
ผลติภณัฑย์าในสตัวท์ดลอง การทดลองในมนุษย ์และการรบัรองความปลอดภยัจาก FDA ก่อนทีจ่ะผลติ
เป็นการคา้ได ้ซึง่ข ัน้ตอนการดาํเนินการสามารถแบ่งเป็น 7 ขัน้ตอนสาํคญั (ดงัแสดงในภาพที ่18)   

 

ภาพท่ี 18 แสดงขัน้ตอนการพฒันาพชื PMPs 
           ท่ีมา: Elbehri (2005) 
 

1) ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันายาชวีภาพจากพชื GM ใชเ้วลาประมาณ 2-10 ปี 

2) ขัน้ตอนการทดสอบยาชวีภาพในหอ้งปฎบิตักิารและกบัสตัวท์ดลอง  

3) ขัน้ตอนการทดลองทางคลนีิก ระยะที่ 1 ทดสอบกบัอาสาสมคัรที่มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง

จาํนวน 20-30 คน และประเมนิระดบัของปรมิาณยาทีเ่หมาะสมทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตราย 

4) ขัน้ตอนการทดลองทางคลนีิก ระยะที ่2 ทดสอบกบัผูป้่วยทีอ่าสาสมคัร จาํนวน 100-300 คน 

เพื่อทดสอบถงึผลขา้งเคยีงของยาชวีภาพ 

5) ขัน้ตอนการทดลองทางคลนีิก ระยะที ่3 ทดสอบกบัผู้ป่วยที่อาสาสมคัร จาํนวน 1000-1500 

คน เพื่อประเมนิความปลอดภยัของการใชย้าชวีภาพในช่วงระยะเวลาทีน่านขึน้ 
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6) องคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ ประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของยาชวีภาพ และให้

การรบัรองความปลอดภยัใหผ้ลติจาํหน่ายสู่ตลาดได้ 

7) การตรวจสอบผลการใชย้าชวีภาพภายหลงัวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 1991 ถงึ 2004 พชื PMPs ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) ใหป้ลูกในแปลงทดลองในประเทศสหรฐัฯ มจีํานวน 117 แห่ง ซึง่ส่วนใหญ่
ไดท้ดลองปลกูขา้วโพด ยาสบู ถัว่เหลอืง และขา้ว (ตารางที ่22)  

 
ตารางท่ี 22 พื้นที่ปลูกทดลองพืช GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ได้ร ับอนุญาตจาก APHIS       
ระหว่างปี1991-2004 

ชนิดของพืช จ านวนแปลงทดลองปลกู 
ขา้วโพด 63 
ถัว่เหลอืง 16 
อลัฟาฟ่า 1 

ขา้วบารเ์ลย ์ 1 
Rapeseed 1 

ยาสบู 14 
มะเขอืเทศ 1 

ขา้ว 8 
ออ้ย 1 
อื่นๆ 11 

ท่ีมา: Elbehri (2005) 

 
แต่พื้นที่ปลูกทดลองของพชื PMPs มเีพยีงเล็กน้อย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพืช GM ชนิดอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม มพีชื PMPs จาํนวน 3 ชนิด อยู่ระหว่างการประเมนิความปลอดภยัในขัน้ตอนการทดสอบ
ทางคลนีิค (clinical trials) ในการรกัษาโรค non-Hodgkins lymphoma, cystic fibrosis และ E. Coli/ 
Traveler’s diarrhea และหากพชื PMPs ได้รบัการรบัรองความปลอดภยัว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม คาดว่ายารกัษาโรคทีผ่ลติไดจ้ากพชื PMPs จะสามารถออกสู่ตลาดไดป้ระมาณปี 2015 
 จากการสาํรวจไดพ้บว่า มจีาํนวนหน่วยงานทีก่ําลงัพฒันาพชื PMPs ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน
ในประเทศสหรฐัฯ มากกว่า 20 แห่ง แต่ละแห่งจะเชี่ยวชาญในพชืเพยีงชนิดเดยีว (ดงัสรุปไว้ในตารางที ่
23) ตวัอย่างหน่วยงานภาคเอกชนทีก่ําลงัพฒันาพชื PMPs ได้แก่ บรษิทั Ventria Bioscience บรษิทั 
AltaGen และบรษิทั Monsanto และจากสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนทางตลาดการคา้และภาคอุตสาหกรรม 
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ไดส้่งผลใหบ้รษิทั Monsanto ยกเลกิการพฒันาพชื PMPs และมบีางบรษิทั ได้ประสบปญัหาลม้ละลาย 
อาท ิบรษิทั CropTech และบรษิทั Large Scale Biology Corp สําหรบับรษิทัทีก่ําลงัดําเนินการอยู่ต้องทํา
สญัญากบัเกษตรกรทีม่คีวามเชีย่วชาญสูงซึ่งมจีาํนวนไม่มากในการผลติพชืชวีภาพเพื่อการผลติยา (bio-
pharm crop) 
 
ตารางท่ี 23 การพฒันาพชื GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทยข์องหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในประเทศ
สหรฐัฯ และประเทศแคนาดา 

หน่วยงานพฒันา ชนิดของพืช ผลิตภณัฑ ์

Ventria Bioscience ขา้ว Lactoferrin และ Lysozyme 

Chlorogen, Inc. ยาสบู 
วคัซนีป้องกนัโรคอหวิาตกโรค เซรุม่ชนิด albumin และ

โปรตนี inferon 
Medicago (Canada) อลัฟาฟ่า Hemoglobin 

SemBio Systems (Canada) ดอกคาํฝอย 
ยาลดความอว้น ฮอรโ์มนเร่งการเจรญิเตบิโตชนิด 

somatotropein 

Large Scale Biology Corp. ยาสบู 
B-cell non- odgkin’s lymphoma, alpha-

galatosidase A (ป้องกนัโรคพนัธุกรรมชนิด fabry 
disease) และวคัซนีรกัษาโรคมะเรง็ 

Plant Biotechnology, 
Cornell University 

มนัฝรัง่ 
วคัซนีแบบรบัประทานไดป้้องกนัโรค Hepatitis B  

AltaGen มนัฝรัง่ 
Hemoglobin, factor VIII และ Human growth 

hormone 
ท่ีมา: Elbehrin (2005)  

 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการผลิตพืช PMPs 
พืช PMPs                                                                         

                                                                PMPs            
1. โดยหลกัการยารกัษาโรคทีผ่ลติจากพชื PMPs มตี้นทุนในการผลติน้อยกว่ากระบวนการผลติจาก

วตัถุดบิอื่น  ในปจัจบุนั เทคโนโลยน้ีีจงึเป็นประโยชน์แก่ผูป้่วยทีจ่ะมวีคัซนีและยารกัษาโรคอื่นๆ ในราคาที่

ไม่แพง แต่ในปจัจุบนัยงัไม่ชดัเจนว่าพชื PMPs สามารถลดต้นทุนการผลติไดม้ากพอที่จะช่วยให้ผูป้่วย

ประหยดัค่าใชจ้า่ยไดต้ามทีค่าดหวงัไว ้ 
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2. พชื PMPs มศีกัยภาพที่จะผลติโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์ที่มคีวามซบัซ้อนได้

มากกว่าการผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยท์ีไ่ดจ้ากจุลนิทรยีแ์ละสามารถผลติโปรตนีชนิดอื่นที่

ไมส่ามารถผลติไดจ้ากสตัว ์

3. ภาคเอกชนสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้ากขึน้จากจาํนวนของเกษตรกรทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ลูก

พชื PMPs ที่มอียู่จํากดั เนื่องจากสามารถใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยกว่าพชืทีป่ลูกสําหรบัผลติเป็นอาหาร

ของมนุษย์และอาหารสัตว์ แต่มีบางรายงานกล่าวว่า เกษตรกรอาจจะไม่ได้ประโยชน์ อย่างแท้จริง 

เนื่องจากมเีกษตรกรทีป่ลกูพชื PMPs จาํนวนมาก ซึง่จะแข่งขนักนัเองโดยลดราคาผลผลติ ทําให้ไดร้บัผล

กําไรลดลง 

 

ความเส่ียงของการปลกูพืช PMPs 
  

ความเสีย่งในการปลูกพชื PMPs จะไม่เหมอืนกนั เนื่องจากในพชื PMPs แต่ละชนิด จะมปีจัจยัที่
ขึน้อยู่กบัผลติภณัฑ์โปรตีนที่ต้องการ ชนิดของพชื เนื้อเยื่อส่วนที่ผลติโปรตีน และสิง่แวดล้อมโดยรอบ
บรเิวณทีป่ลกูพชื PMPs ซึง่ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้สามารถสรปุได ้ดงัต่อไปนี้ 

 
1. ละอองเกสรจากพชื PMPs อาจจะหลุดรอดไปผสมกบัพชืที่ผลติอาหารสําหรบัมนุษย์และพชื

อาหารสตัว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บรโิภคและสตัว์ที่กนิเมลด็พชื  เนื่องจากมกีารปนเป้ือนจากพชื 

PMPs แต่สามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่งน้ีได ้โดยการปลูกพชื PMPs แยกออกจากบรเิวณพืน้ทีป่ลูก

พชืชนิดอื่นๆ และใช้พชืที่ละอองเกสรตวัผู้เป็นหมนั (Male sterility) หรอืพชืที่ผสมตวัเองได้ (self-

polination) เช่น ถัว่เหลอืง และขา้ว ส่วนในกรณีของขา้วโพดมขีอ้แนะนําใหด้งึช่อดอกของเกสรตวัผูอ้อก 

แลว้ใหป้ลกูขา้วโพดทีไ่มไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมในบรเิวณขา้งแปลงปลูกเพื่อใหล้ะอองเกสรตวัผูจ้าก

ขา้วโพดทีไ่มไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธุกรรมผสมกบัเกสรตวัเมยีของขา้วโพด PMPs แทน  

2. การผสมปนเป้ือนระหว่างเมลด็จากพชื PMPs กบัเมลด็ที่เป็นพชือาหารสําหรบัมนุษย์หรอืพชื

อาหารสําหรบัสตัว ์ซึง่เกดิขึน้ไดจ้ากการไม่ตดิฉลากสนิค้าใหช้ดัเจน การผสมปะปนกนัของเมลด็ระหว่าง

การปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และจากเครื่องมอืในกระบวนการสกดัโปรตีน หรอืการงอกของพืช 

PMPs บนพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพชื PMPs แต่ได้เปลี่ยนมาปลูกพชืชนิดอื่น เป็นผลมาจากการกําจดัพชื 

PMPs บนพืน้ทีเ่ดมิไมห่มด 
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3. ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติ อาท ิจลุนิทรยีท์ีอ่ยูใ่นดนิจะถูกยบัยัง้การเจรญิเตบิโตจากการย่อยสลายของ

พชื PMPs และจากสารประกอบที่ขบัออกมาจากรากของพชื PMPs    นอกจากนี้ อาจจะส่งผลต่อการ

ปนเป้ือนของยีนไปสู่พืชในธรรมชาติ ซึ่งข้อกังวลนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้หาวิธีการในก ารลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปนี้ 

- หาวธิกีารกระตุน้การสรา้งโปรตนีฯ ของยนี ภายหลงัจากการเกบ็เกีย่ว 

- ถ่ายยนีสู่ Chloroplast DNA แทนทีก่ารถ่ายยนีเขา้สู่จโีนมของพชื เพื่อลดการสะสมโปรตนีที่

เป็นประโยชน์ทางการแพทยใ์นเมลด็ โดยโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์จะไปสะสมใน

ส่วนของ Chloroplast ในใบแทน เทคนิคนี้พฒันาในการปลกูพชืยาสบูโดยบรษิทั Chlrogen  

- ปลกูพชื PMPs ทีม่จีโีนมแตกต่างจากพชืทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อลดการปนเป้ือนของยนี

จากพชื PMPs 

4. เกษตรกรอาจจะไดร้บัผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมผี่านการสมัผสัใบของพชื PMPs หรอืจาก

การหายใจขณะเกบ็เกีย่ว 

5. สารพษิทีไ่ดจ้ากยาฆา่แมลงอาจจะปนเป้ือนในผลติภณัฑย์าทีไ่ดจ้ากพชื PMPs 

6. ผูบ้รโิภคอาจจะรบัประทานอาหารทีป่นเป้ือนจากพชื PMPs หรอืปนเป้ือนโปรตนีฯ ทีไ่ดจ้ากพชื 

PMPs อาทิ lactoferrin, hormones, enzymes และ cellulase เป็นต้น ซึ่งโปรตีนเหล่านี้อาจจะอยู่ใน

รปูแบบอื่นทีไ่มส่ามารถเขา้กนัไดก้บัร่างกายของมนุษย ์หรอืมปีรมิาณทีสู่งเกนิระดบัปลอดภยั ซึง่สามารถ

ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้บรโิภคได้ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ นอกจากนี้สมาคมการผลติอาหาร

แห่งชาต ิ(the National Food Processors Association: NFPA) ยงักล่าวว่า “จะไม่สนับสนุนและจะ

คดัคา้นการใชพ้ชืสําหรบัอาหารของมนุษยม์าดดัแปลงทางพนัธุกรรมเพื่อผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทาง

การแพทย ์หรอืการสรา้งพชื PMPs อย่างเป็นการคา้ โดยไม่ไดร้บัการควบคุมอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนกบัแหล่งอาหารของมนุษย”์ 

ประโยชน์และความเสี่ยงของการปลูกพชื PMPs ต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจในระดบัท้องถิ่น 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ UCS report, The Economics of Pharmaceutical Crops: 
Potential Benefits and Risks for Farmers and Rural Communities หรอืในเว็ปไซด ์
http://www.uscusa.org/food_and_environment/genetic_engineering/economics-of-pharmaceutical-
crops.html 

 
 

http://www.uscusa.org/
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การควบคมุและป้องกนั  
 

 พชื PMPs จดัเป็นพชื GM ชนิดหนึ่ง ดงันัน้จงึถูกควบคุมโดยหน่วยงานรฐับาลหลกั 3 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ USDA-Animal and Plant Health Inspection Service (USDA-APHIS), the Food and Drug 
Administration (FDA) และ the Environment Protection Agency (EPA) เช่นเดยีวกบัพชื GM สําหรบั
อาหารของมนุษยแ์ละอาหารสตัว์ และนอกเหนือจากขอ้กําหนดในการควบคุมพชื GM ทัว่ไปแล้ว  พชื 
PMPs ยงัมกีารควบคุมเพิม่เตมิ คอื การรบัรองจาก APHIS โดยพชื PMPs จะต้องไดร้บัการพจิารณาเป็น
ระยะๆ ไมไ่ดร้บัการรบัรองแบบถาวร ซึง่แตกต่างจากพชื GM ชนิดอื่นทีภ่ายหลงัจากไดร้บัการรบัรองและ
การพจิารณาจากหน่วยงานทัง้สามว่าเป็นพชืกลุ่มทีไ่ดร้บัการพสิูจน์ว่าปลอดภยัต่อมนุษย์และสิง่แวดลอ้ม
แล้วไม่ต้องผ่านการประเมนิความปลอดภยัจากหน่วยงานควบคุมอกีต่อไป (unregulated plant) จะ
สามารถผลติเป็นการค้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอกีครัง้ ดงันัน้ ในปี 2002 FDA และ USDA ได้ออก
ขอ้กําหนดที่เรยีกว่า Guidance for Industry: Drugs, Biologics, and Medical Devices from 
Bioengineered Plants for Use in Humans and Animals (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
www.fda.gov/cber/gdlns/bioplant.htm#i) และต่อมาในปี 2003 APHIS ได้ประกาศขอ้กําหนดทีเ่ขม้งวด 
สาํหรบัการปลกูพชืทดลองในแปลงทดลองของพชื GM ทีผ่ลติสารประกอบสําหรบัยารกัษาโรคและสําหรบั
อุตสาหกรรมการผลติ ซึง่มขีอ้กําหนดดงัต่อไปนี้ 

 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลติพชื PMPs ทุกคนต้องเขา้ร่วมการฝึกอบรมใน APHIS-approved 

training program เป็นประจาํทุกปี 

2. อุปกรณ์สาํหรบัการปลกูและเกบ็เกี่ยวพชื PMPs ต้องใชส้ําหรบัพชื PMPs เท่านัน้ ไม่อนุญาต

ใหใ้ชร้ว่มกบัพชืชนิดอื่นๆ 

3. รถแทรกเตอร ์และเครือ่งมอืไถหว่านตอ้งทาํความสะอาดอยา่งดก่ีอนนําไปใชก้บัพชืชนิดอื่น 

4. พืน้ที่ปลูกทดลองพชื PMPs ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างใกล้ชดิระหว่างการปลูก เพื่อให้

ไดร้บัความมัน่ใจว่าเกษตรกรไดท้าํตามขัน้ตอนทีก่ําหนด และพชื PMPs ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ีภ่ายหลงันํามา

ปลกูพชืชนิดอื่นตอ้งนํามาทาํลายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

5. ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัพื้นที่ปลูกพชื PMPs ขึน้อยู่กบัชนิดของพชื ตวัอย่างเช่น พชืที่สามารถ

ผสมพนัธุไ์ดเ้อง (self-pollination) ในขา้ว และขา้วบารเ์ลย ์ต้องปลูกในพืน้ทีท่ีแ่ยกจากพืน้ทีป่ลูกพชืทัว่ไป

อยา่งน้อย 50 ถงึหลายรอ้ยฟุต สาํหรบัขา้วโพดซึง่มลีะอองเกสรทีเ่บาสามารถปลวิไปตามกระแสลมไดง้่าย 

ตอ้งมพีืน้ทีป่ลกูห่างจากพชืทัว่ไปอยา่งน้อย 1 ไมล ์และตอ้งมพีืน้ทีซ่ึง่ทาํการถากถาง หรอืพืน้ทีว่่างไม่ปลูก

อะไร (fallow zone) อย่างน้อย 50 ฟุต รอบแปลงปลูก ขอ้กําหนดนี้ได้ใชบ้งัคบักบัพชืชนิดอื่นทีป่ลูกบน

http://www.fda.gov/cber/gdlns/
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พืน้ทีเ่ดยีวกบัทีเ่คยปลกูพชื PMPs มาก่อน นอกจากนี้ หากเป็นขา้วโพด PMPs ตอ้งทําการปลูกก่อน หรอื

หลงัการปลูกข้าวโพดที่ไม่ได้รบัการดดัแปลงทางพนัธุกรรมที่อยู่รอบบรเิวณนัน้อย่างน้อย 28 วนั เพื่อ

ป้องกนัการผสมขา้มของละอองเกสรตวัผูข้องขา้วโพด PMPs กบัขา้วโพดปกต ิ

 

ในปี 2006 USDA ไดอ้อกกฎขอ้บงัคบัและนโยบายการปลูกพชื PMPs ในแปลงทดลอง และการ
เคลื่อนยา้ยในเอกสาร Draft Guidance for APHIS Permits for Field Testing or Movement of 
Organisms with Pharmaceutical or Industrial Content หรอืทีเ่รยีกว่า “ raft Guidance” ซึง่สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.Aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf. 

 
ขณะที ่FDA ซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัและการใชป้ระโยชน์จากยาทีผ่ลติไดจ้าก

พชื PMPs ดงันัน้ในขัน้ตอนการทดลองทางคลนีิก (clinical trials) และการตลาดจะต้องไดร้บัอนุญาตจาก 
FDA   ซึง่ FDA มกีารตรวจสอบในกระบวนการผลติทุกขัน้ตอน นบัตัง้แต่ขัน้ตอนการปลูกในโรงเรอืน การ
ทดลองในแปลงทดลอง จนถงึกระบวนการสกดัโปรตนีฯ ต้องดําเนินตามขัน้ตอนของ Good Manufaturing 
Procedures (GMP) ซึง่เป็นกระบวนการทีอุ่ตสาหกรรมอาหารทัว่ไปต้องใชเ้ป็นมาตรฐานความปลอดภยั
ของผลติภณัฑอ์าหาร เพื่อใหไ้ดย้าทีม่คีุณภาพ ดงันัน้ FDA จะต้องทํางานควบคู่ไปกบั APHIS ในขัน้ตอน
การปลกูทดลองพชื PMPs ในแปลงทดลอง 

 
ส่วนหน่วยงาน EPA จะควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของโปรตนีทีส่รา้งขึน้มาเพื่อต้านทานต่อ

แมลงศตัรพูชืในพชื PMPs ทีม่พีืน้ทีป่ลูกมากกว่า 10 เอเคอร ์อย่างไรกต็าม EPA ไม่ไดดู้แลผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากพชื PMPs 

 
อย่างไรกด็ ี กระทรวงเกษตรของแต่ละมลรฐั (Department of agriculture of the state) ทีม่ี

แปลงทดลองพชื PMPs จะคอยควบคุมและประเมนิผูท้ีข่ออนุญาตปลูกทดลองโดยหน่วยงาน APHIS อกี
ครัง้ แต่กระทรวงเกษตรของมลรฐัอาจจะมกีารควบคุมเพิม่เตมิมากกว่าขอ้กําหนดของ APHIS ซึง่แตกต่าง
กนัในแต่ละมลรฐั 

 
พชื PMPs เช่นเดยีวกบัพชื GM อื่นๆ ทีม่ขีอ้วจิารณ์และโตแ้ยง้ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ และขอ้

กงัวลเรื่องความปลอดภยัและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยในด้านประโยชน์ของพชื PMPs จะเน้นถงึ
ผลประโยชน์ทีจ่ะเป็นแหล่งผลติยาทีส่าํคญั และการประหยดัค่าใชจ้่ายยารกัษาโรคของผูป้่วย ขณะทีฝ่่ายที่
ไม่เหน็ดว้ยจะมคีวามกงัวลถงึความเสีย่งของการปนเป้ือนในอาหารและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ดงันัน้
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จึงเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตร และระบบ
สาธารณสุขในอนาคตไดห้รอืไม ่และมคีาํถามทีย่งัไมไ่ดร้บัคาํตอบ ไดแ้ก่ 

 
1. ยาทีไ่ดจ้ากพชื PMPs จะมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั สาํหรบัมนุษยห์รอืสตัว ์หรอืไม่ 

2. ตน้ทุนการผลติยาจาก PMPs โดยเฉพาะกระบวนการทําใหบ้รสิุทธิ ์(purification process) จะ

ลดลงอยา่งมากพอทีจ่ะทาํใหย้ารกัษาโรคมรีาคถูกลงไดห้รอืไม ่ 

3. กฎเกณฑ์ หรอืขอ้กําหนดที่มอียู่ในปจัจุบนัเพยีงพอที่จะควบคุม และตรวจสอบการปลูกพชื 
PMPs หรอืไม ่หากไมเ่พยีงพอ จะตอ้งมขีอ้กําหนดอะไรเพิม่เตมิ 

4. การปลูกพชื PMPs จะช่วยใหช้วีติความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ดขีึน้

หรอืไม ่

หากการพฒันายาจากพชื PMPs ที่กําลงัดําเนินการอยู่ในปจัจุบนั  สามารถตอบคําถาม
ข้างต้นได้ และได้รบัการรบัรองและอนุญาตให้นําออกจําหน่ายได้ จะเป็นก้าวที่สําคญัของเทคโนโลย ี
ชวีภาพและต่อวงการแพทย ์ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อเศรษฐกจิและสุขอนามยัของมนุษย ์ 
 
 

2.2.4 พืช GM ส าหรบัเป็นอาหารสตัว ์
  

ในประเทศสหรฐัฯ อาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวส์่วนมากได้มาจากธญัญาพชื โดยเฉพาะขา้วโพด และถัว่
เหลือง เป็นธญัญาพืชหลกัที่ใช้เลี้ยงสตัว์ในสดัส่วนร้อยละ 72 และร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกทัง้หมด 
ตามลําดบั เกษตรกรชาวอเมรกินัใชข้า้วโพด GM และถัว่เหลอืง GM เป็นอาหารสตัว์ มาตัง้แต่ปี1996 
ดงันัน้พชื GM ส่วนมากทีผ่ลติในประเทศสหรฐัฯใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวาม
กงัวลถงึผลกระทบต่อสุขภาพสตัว ์และความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัวท์ีก่นิอาหารจากพชื GM 
ซึง่มผีลการศกึษาและวจิยัถงึผลกระทบจากพชือาหารสตัว ์GM (ทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์ลากหลายชนิดจากสตัว์
ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ววั แกะ ปลา ไก่ และหม ูเป็นต้น) และพบว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างเป็นนัยสําคญัของ
คุณค่าทางอาหารระหว่างพชือาหารสตัว ์GM กบัพชือาหารสตัวท์ัว่ไป รวมถงึไม่มผีลต่อสุขภาพของสตัว ์
(เช่น น้ําหนักตวั องค์ประกอบของสารอาหาร การกนิอาหาร เป็นต้น) รายละเอยีดของรายงานเหล่านี้
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อ the Federation of Animal Science Societies 
Communications ที่ http://www.fass.org/references/Feeding_TransgenicCrops_to_Livestock.htm  
นอกจากนี้ ย ังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นได้ยืนยันความเหมือนกันที่ เรียกว่า “Substaintial 

http://www.fass.org/references/Feeding_TransgenicCrops_to_Livestock.htm
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equivalence” ของความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการระหว่างพชือาหารสตัว์ GM กบั พชือาหาร
สตัวท์ัว่ไปดว้ย  

 
 สาํหรบัผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัวท์ีก่นิพชื GM เช่น น้ํานม เนื้อ และไข่ มรีายงานว่าไม่มชีิน้ส่วนของ 
DNA หรอืโปรตนีจาก DNA แปลกปลอมทีม่าจากพชือาหารสตัว ์GM และDNA จากพชื GM ถูกย่อยสลาย
ในกระบวนการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหารของสตัว์เช่นเดยีวกบัพชืปกตทิัว่ไป (DNA หรอื RNA 
รอ้ยละ 95 ถูกย่อยสลายภายในระบบการย่อยของสตัว์) สามารถดูรายละเอยีดได้ที ่http://www.fass.org/ 
references/TransgenicDNA.htm  แต่มกีารศกึษาพบว่ามชีิน้ส่วน DNA เลก็ๆ จากพชื (ซึ่งไม่ใช่ DNA 
จากการดดัแปลงทางพนัธุกรรม) สามารถผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของสตัว์ที่กินพชืชนิดนัน้ และพบว่ามี
ชิน้ส่วน DNA ในเนื้อเยือ่ต่างๆ ของไก่ (เช่น ตบั ไต และกลา้มเนื้อ) หรอืไดพ้บ DNA ของกระต่ายในคนที่
รบัประทานเนื้อกระต่าย การคน้พบทางชวีวทิยาเหล่านี้ยงัไม่เป็นที่ชดัเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อสตัวห์รอื
มนุษยห์รอืไม่ เนื่องจากปรมิาณชิ้น DNA ที่ถูกค้นพบมน้ีอยเกินกว่าที่จะสามารถสรา้งโปรตีน (เอนไซม ์
หรอืสารพษิ) และยงัไม่มรีายงานที่ชดัเจนว่า DNA เหล่านี้จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางชวีวทิยาได ้
ตวัอยา่งเช่น ววัซึง่กนิพชือาหารสตัวท์ีป่ระกอบดว้ย พชืหมกัหรอืหญ้าหมกั (silage) รอ้ยละ 40 และเมลด็
ขา้วโพด GM รอ้ยละ 20 ซึง่ประมาณสดัส่วนปรมิาณของ DNA ทีม่าจากพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมทีส่ตัว์
กนิเขา้ไปต่อวนั มเีพยีงรอ้ยละ 0.00042 ซึง่เป็นปรมิาณทีน้่อยมาก และเมื่อรวมกบัชิน้ส่วน DNA จากพชื
ปกตทิีม่ปีรมิาณน้อยเช่นเดยีวกนัแลว้ ทําใหไ้ม่พบ DNA ทีไ่ดจ้ากพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรม หรอืแมแ้ต่ 
DNA จากพชืปกต ิในน้ํานม เนื้อ หรอืไข่ ของสตัว์ที่กนิพืช GM  จากเหตุผลดงักล่าว จงึไม่มคีวาม
จาํเป็นต้องกงัวลต่อ DNA ทีม่าจากการดดัแปลงทางพนัธุกรรมว่าจะส่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายมากกว่า 
DNA ทีไ่ดจ้ากพชืปกต ิหรอืจากสิง่มชีวีติอื่นๆ ทีไ่มไ่ดถู้กดดัแปลงทางพนัธุกรรม  
 
 ทัง้นี้ ในส่วนของความกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบที่อาจมต่ีอยนีซึ่งมคีวามต้านทานยาปฎชิวีนะจาก
พาหะ (Marker) ในกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรมของพชืว่า จะเขา้ไปในยนีของจุลนิทรยีท์ีอ่ยู่ภายในสตัว์
แลว้จะกลายพนัธุเ์ป็นจุลนิทรยีท์ี่ก่อใหเ้กดิโรค ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อมนุษยท์ีบ่รโิภคผลติภณัฑท์ี่ได้จาก
สตัวท์ีม่จีลุนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรคดงักล่าวนัน้ จากรายงานของ FAO ไดพ้บว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไม่สามารถ
เกดิขึน้ได ้ 
 
 ในดา้นโภชนาการของเนื้อสตัว์ น้ํานม และไข่ ที่ไดจ้ากสตัว์ที่กนิพชื GM ไดพ้บว่ามคีุณค่าทาง
อาหารทีไ่มแ่ตกต่างจากผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัวท์ีก่นิพชือาหารสตัวท์ีไ่ม่ไดด้ดัแปลงทางพนัธุกรรม และใน
กระบวนการเผาผลาญอาหาร ไดแ้ก่ การย่อย การดูดซมึ และการนําไปใชข้องโปรตนีทีไ่ดจ้าก DNA ของ
พชื GM  ในสตัวช์นิดต่างๆ พบว่าไมม่คีวามแตกต่างระหว่างโปรตนีทีไ่ดจ้าก DNA ของพชืปกตกิบัโปรตนี
ทีไ่ดจ้ากพชื GM  ดงันัน้ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัวท์ีก่นิพชือาหารสตัว ์GM ทีไ่ดร้บัการรบัรองความปลอดภยั

http://www.fass.org/%20references/TransgenicDNA.htm
http://www.fass.org/%20references/TransgenicDNA.htm
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จากหน่วยงานรฐับาลแล้ว ไม่จําเป็นต้องระบุในฉลากว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีจเีอ็มโอเป็นองค์ประกอบ 
เนื่องจากกฎหมายในประเทศสหรฐัฯ จะบงัคบัให้ติดฉลากในกรณีที่ผลิตภณัฑ์นัน้มอีงค์ประกอบของ
สารอาหาร หรอืความปลอดภยัทีแ่ตกต่างจากผลติภัณฑท์ีไ่ม่ไดม้าจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม หาก
ผูบ้รโิภคตอ้งการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีไ่มไ่ดก้นิพชื GM สามารถซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีต่ดิฉลากว่า
เป็นอาหารอินทรยี์ (organic food) ได้ ซึ่งกําหนดโดย USDA National Organic Program 
(http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/NOPhome.html)  
  

หน่วยงานรฐับาลที่ควบคุมและรบัรองพืชอาหารสตัว์ GM ในประเทศสหรฐัฯ เป็นหน่วยงาน
เดยีวกบัทีค่วบคุมพชื GM (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้กฎหมายและหน่วยงานทีค่วบคุมดูแลพชื GM 
บทที่ 2.6 ) นอกจากนี้มอีกีหน่วยงานหนึ่งคอื the Office of Surveillance and Compliance ภายใต้
หน่วยงาน Center for Veterinary Medicine (CVM) ขององคก์ารอาหารและยาสหรฐั (FDA) ทีท่ําหน้าที่
ควบคุมพชื GM ทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์และผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีก่นิพชื GM โดยมุ่งเน้นการปนเป้ือนของยา
ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะยาปฎิชีวนะในพืชอาหารสัตว์ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และมนุษย ์          
(ดูรายละเอียดได้ที่ เ ว๊ปไซด์  http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CVM/WhatWeDo/ucm 
077913.htm) 
 

2.2.5 การยอมรบัพืช GM ของเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
 
จากที่รฐับาลประเทศสหรฐัฯ ได้มกีารบงัคบัใชส้ทิธบิตัรคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาสําหรบั

เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อคุม้ครองผู้ผลติหรอืผูพ้ฒันาเทคโนโลยมีากขึน้ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 จงึ
ส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนได้ลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ เพิม่มากขึน้ ซึ่ง
รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีของพืชที่สําคัญทางการเกษตรให้มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่า “เทคโนโลยีชีวภาพด้านการดดัแปลงทาง
พนัธุกรรมของพชื” (Plant GM) มากยิง่ขึน้  

ตัง้แต่ปี 1987 ผูผ้ลติเมลด็พนัธุห์ลายรายไดย้ื่นขออนุญาตและการรบัรองการทดลองปลูกพชื 

GM ต่อหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service  (APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 

(USDA) จาํนวนมากถงึ 11,600 ชนิด ซึง่ทีผ่่านมา มจีาํนวนมากกว่า 10,700 ชนิด หรอืรอ้ยละ 92 ไดร้บั

การรบัรองใหป้ลูกทดลองได ้และในปี 2002 ไดม้กีารรบัรองพชื GM จาํนวนมากทีสุ่ด คอื ม ี 1,190 ชนิด     

(รายละเอยีดดงัแสดงไว้ในภาพที ่19) พชื GM ส่วนมากทีไ่ดร้บัการรบัรองจะเป็นพชืหลกัที่สําคญั ไดแ้ก่ 

ขา้วโพด (ไดร้บัการรบัรองมากถงึ 5,000 ชนิด) รองลงมา คอื ถัว่เหลอืง มนัฝรัง่ มะเขอืเทศ ขา้วสาล ีและ

ฝ้าย (ภาพที ่20) (Fernandez-Cornejo      aswell, 2006) 

http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/NOPhome.html
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CVM/WhatWeDo/ucm%20077913.htm
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CVM/WhatWeDo/ucm%20077913.htm
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คุณลกัษณะทีส่าํคญัทีไ่ดร้บัการรบัรองมากทีสุ่ดคอื ความต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชื (3,587 

ชนิด) และความต้านทานต่อแมลงศตัรูพชื (3,141 ชนิด) ซึง่มจีาํนวนทีไ่ดร้บัการรบัรองถงึ 6,600 ชนิด 

(รายละเอยีดดงัแสดงไวใ้นภาพที ่20) นอกจากนี้ คุณลกัษณะอื่นๆ ที่มคีวามสําคญัและไดร้บัการรบัรอง

เช่นเดยีวกนั ได้แก่ คุณภาพของผลติภณัฑ์ (กลิน่รส ลกัษณะปรากฎ และคุณค่าทางอาหาร) จํานวน 

2,314 ชนิด ความตา้นทานต่อไวรสัจาํนวน 1,239 ชนิด ความต้านทานเชือ้ราจาํนวน 1,043 ชนิด และการ

เพิม่คุณสมบตัิทางการเกษตร (การทนแล้ง หรอืการทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง) จํานวน 647 ชนิด 

(รายละเอยีดดงัแสดงไวใ้นภาพที ่21)  

หลงัจากทีพ่ชื GM ได้รบัการรบัรองและอนุญาตให้ปลูกทดลองเพิม่มากขึน้ ผู้ผลติไดพ้ฒันา

พชื GM เหล่านัน้ใหม้คีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม จนกระทัง่ในปี 1996 พชื GM บางชนิด 

โดยเฉพาะพชื GM ทีม่คีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชืและต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชืได้รบัอนุญาตให ้

ปลูกเป็นการคา้ไดใ้นประเทศสหรฐัฯ ซึง่ผูผ้ลติทีส่ําคญัทีผ่ลติพชื GM เป็นการคา้ อาท ิบรษิทั Monsanto 

บรษิทั Syngenta บรษิทั Pioneer และบรษิทั Dow AgroScience เป็นต้น ผลติและจาํหน่ายพชื GM ให้

เกษตรกรปลกูและไดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายจากเกษตรกรอยา่งรวดเรว็ 

 ภาพท่ี 19 จาํนวนพนัธุพ์ชื GM ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงาน APHIS ใหป้ลูกทดสอบในแปลงทดลอง
ได ้ระหว่างปี 1987 ถงึ 2003 
ท่ีมา: Fernandez-Cornejo และ Caswell (2006) 
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ภาพท่ี 20 จาํนวนพนัธุพ์ชื GM แต่ละชนิด                      APHIS ในปี 2005 
ท่ีมา: Fernandez- ornejo      aswell   00 ) 
 
 

 
ภาพท่ี 21 จาํนวนลกัษณะทีส่าํคญัของพชื GM ทีไ่ดร้บัการรบัรอง ในปี 2005 
ท่ีมา: Fernandez- ornejo      aswell   00 ) 
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ทัง้นี้ การยอมรบัพชื GM จากเกษตรกรและผูบ้รโิภคในประเทศสหรฐัฯ ไดม้กีารสรุปไว ้โดยมี

รายละเอยีดสรปุได ้ดงันี้  

 

1. เกษตรกร 

- การยอมรบัพืช GM ของเกษตรกร 

 นับตัง้แต่พชื GM ไดม้กีารพฒันาจนได้รบัอนุญาตให้ปลูกหรอืผลติเป็นการคา้ได้ในปี 1996 การ
ยอมรบัพชื GM ของเกษตรกรชาวอเมรกินัได้มเีพิม่มากขึน้ทุกปี โดยเฉพาะพชืไร่ที่มคีวามสําคญัต่อ
เศรษฐกจิและทาํใหม้กีารปลกูกวา้งขวางมากขึน้ในประเทศสหรฐัฯ ไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง และฝ้าย ทีม่ี
คุณสมบตัติ้านทานต่อแมลงศตัรูพชืและต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชื ในปี 1997 ไดพ้บว่ามพีืน้ที่ปลูกถัว่
เหลอืงทีม่คีวามต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชื (HT soybeans) จํานวนเพยีงรอ้ยละ 17 ของพืน้ทีป่ลูกถัว่
เหลอืงทัง้หมดในประเทศสหรฐัฯ ซึง่หลงัจากการยอมรบัพชื GM พืน้ทีป่ลูกไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 91 ในปี 
2009  
 

ขณะที่ฝ้ายที่ต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชื (HT cotton) เริม่แรกมพีืน้ที่ปลูกเพยีงรอ้ยละ10 ในปี 
1997 ได้เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 71 ในปี 2009 ส่วนขา้วโพดมพีื้นที่การปลูกขา้วโพด HT รอ้ยละ 68 ในปี 
2009 นอกจากนี้พชื GM ทีม่คีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื (Bt plant) ซึง่มยีนีจากเชือ้แบคทเีรยีในดนิ 
คอื Bacillus thuringensis (Bt) ทีส่รา้งสารทีเ่ป็นพษิต่อแมลง พชื Bt ส่วนมากจะพบในขา้วโพดและฝ้าย 
ขณะทีถ่ ัว่เหลอืงไม่พบปญัหาจากแมลงศตัรพูชืมากนัก เกษตรกรปลูกขา้วโพด Bt ในปี 1997 ในสดัส่วน
พืน้ทีเ่พยีง รอ้ยละ 8 แต่เพิม่สงูขึน้ทุกปีจนกระทัง่ในปี 2009 พืน้ทีป่ลูกขา้วโพด Bt มสีดัส่วนรอ้ยละ 63 ซึง่
อตัราการปลูกข้าวโพด Bt เพิม่สูงขึน้ในช่วงปี 2003-2009 เพราะมกีารพฒันาข้าวโพด Bt ให้มคีวาม
ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 2 ชนิด คอื corn rootworm (แมลงศตัรพูชืทีท่ําลายขา้วโพดมากกว่า European 
corn borer) และ European corn borer ซึง่ขา้วโพด Bt ในช่วงแรกมคีวามต้านทานต่อ European corn 
borer เพยีงชนิดเดยีว ส่วนฝ้าย Bt (ต้านทานต่อ tobacco budworm, bollworm และ pink bollworm) มี
อตัราเพิม่ของพืน้ทีป่ลกูอยา่งรวดเรว็เช่นเดยีวกบัขา้วโพด Bt  จากพืน้ทีป่ลูกในปี 1997 ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ
15 เพิม่เป็นรอ้ยละ 65 ในปี 2009 แต่อตัราการปลูกพชื Bt เริม่อิม่ตวัในปจัจุบนั เน่ืองจากพืน้ทีป่ลูกที่มี
ความเสีย่งต่อการระบาดของแมลงส่วนใหญ่ไดป้ลูกพชื Bt ในพืน้ทีด่งักล่าวแลว้ นอกจากนี้พืน้ทีป่ลูกพชื 
GM แบบ stacked traits เพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะในขา้วโพดและฝ้าย ในปี 2009 พื้นที่ปลูก
ขา้วโพด (HT+Bt) มสีดัส่วนรอ้ยละ 46 และฝ้าย (HT+Bt) รอ้ยละ 48   โดยสรุปเกษตรกรชาวอเมรกินัปลูก
พชื GM ทัง้ทีม่ลีกัษณะเดยีว และ stacked traits ในขา้วโพดรอ้ยละ 85 ฝ้ายรอ้ยละ 85 และถัว่เหลอืงรอ้ย
ละ 91 ของพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืแต่ละชนิด 
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- ประโยชน์จากการปลกูพืช GM ต่อเกษตรกร 

จากขอ้มลูการยอมรบัการปลกูพชื GM ของเกษตรกรทีเ่พิม่มากขึน้ทุกปีดงักล่าวขา้งตน้ และ
รายงานการวจิยัของหน่วยงาน USDA Economic Research Service (ERS) ไดพ้บว่า เกษตรกรทีป่ลกู
พชื GM เช่น ขา้วโพด ฝ้าย และถัว่เหลอืง ไดม้ผีลผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการควบคุมแมลงศตัรพูชืไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลาในการบรหิารจดัการและดแูลไดง้่ายขึน้ และลดค่าใชจ้่ายการซือ้
ยาฆ่าแมลง แต่ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากพชื Bt นัน้ค่อนขา้งไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บัปรมิาณการแพร่ระบาดของ
แมลงในบรเิวณนัน้ ตวัอยา่งเช่น พืน้ทีป่ลกูทีม่กีารระบาดของแมลงไมม่าก เกษตรกรจะเสยีค่าใชจ้่ายใน
การซือ้เมลด็พนัธุท์ีส่งูกว่าการซือ้ยาฆ่าแมลง ดงันัน้พชื Bt จะใหป้ระโยชน์สงูสุดในพืน้ทีม่กีารระบาดของ
แมลงศตัรพูชือยา่งหนกั อยา่งไรกต็าม เกษตรกรยนิยอมทีจ่ะปลกูพชื Bt มากกว่าการคํานึงถงึความ
เสยีหายของผลผลติทีจ่ะเกดิขึน้จากการคาดคะเนผดิ โดยรวมแลว้เกษตรกรสามารถลดปรมิาณการใชย้า
ฆา่แมลงในพชื Bt ไดถ้งึ 2.5 ลา้นปอนด ์และส่งผลใหเ้กษตรกรในประเทศสหรฐัฯ มรีายไดจ้ากการปลกูพชื 
GM ประมาณ 20 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในช่วง 12 ปีแรก (1996-2007) ของการปลกูพชื GM เป็นการคา้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของรายไดจ้ากการปลกูพชื GM ทัว่โลก สาํหรบัในปี 2007 เกษตรกรมรีายไดป้ระมาณ 
3.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืรอ้ยละ 37 ของรายไดจ้ากการปลกูพชื GM ทัว่โลก ซึง่เป็นรายไดท้ีม่าก
ทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ (James, 2008) ดงันัน้เทคโนโลยชีวีภาพการดดัแปลงพนัธุกรรมพชื 
จงึไดร้บัการตอบรบัจากเกษตรกรในประเทศสหรฐัฯ อย่างรวดเรว็   
 

2. ผูบ้ริโภค 

- การยอมรบัของผูบ้ริโภค 

 ถงึแมว้่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ในประเทศสหรฐัฯ ยงัมคีวามวติกกงัวลต่ออาหารที่ได้จากสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Food GM) แต่ขอ้กงัวลนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดการคา้อาหารทีม่พีชื GM เป็น
ส่วนประกอบ อย่างไรกต็าม มรีายงานสํารวจถงึการยอมรบัของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑอ์าหาร GM ซึง่ได้
พบว่า ผูบ้รโิภครอ้ยละ 50 ยอมรบัอาหาร GM ซึง่ถูกปรบัปรงุรสชาตใิหด้ขีึน้หรอืสามารถรกัษาความสดได้
ยาวขึน้ และผูบ้รโิภครอ้ยละ 64 ยอมรบัอาหาร GM ทีไ่ดจ้ากพชืต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื (IFIC, 2005) 
นอกจากนี้ผูบ้รโิภครอ้ยละ 52 ยงัสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการผลติอาหาร ในขณะทีผู่บ้รโิภค
รอ้ยละ 64 เหน็ดว้ยกบัการขายอาหาร GM ในทอ้งตลาด ภายหลงัจากผ่านการรบัรองจาก FDA ถงึความ
ปลอดภยั (Pew Initiative, 2003) และอกีรายงานหนึ่งไดพ้บว่า ผูบ้รโิภครอ้ยละ 47 ยอมรบัการใชพ้ชื GM 
เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมอาหาร (Hallman, 2004) ขณะทีพ่ฤตกิรรมการซื้ออาหารทีป่ลอดจเีอ็มโอมี
รายงานว่าผู้บรโิภครอ้ยละ 5 ยนิดทีี่จะซื้ออาหารทีไ่ม่มจีเีอ็มโอ (Loureiro และ Hine, 2002) ขณะที่
ผูบ้รโิภครอ้ยละ 14 ยนิดทีีจ่ะซือ้น้ํามนัพชืทีป่ลอดจเีอม็โอ (Tegene และคณะ, 2003) สําหรบัในผลติภณัฑ์



- 94 - 

 

เนื้อสตัว ์พบว่า ผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะจา่ยเพิม่ 2.83 ถงึ 3 เหรยีญสหรฐัฯ สําหรบัเนื้อสตัวท์ีไ่ดจ้ากสตัวท์ีไ่ม่ได้
เลีย้งดว้ยพชื GM (Lusk และคณะ, 2001) ส่วนในอาหารธญัญพชื เช่น Breakfast cereal ผูบ้รโิภครอ้ยละ 
35 ยนิดซีือ้สนิค้าทีร่าคาเพิม่สูงกว่าสนิคา้ปกต ิ(Moon และ Balasubramanian, 2001) และผู้บรโิภคมี
ความตอ้งการสนิคา้จาํพวกน้ํามนัพชื มนัฝรัง่ หรอืมนัฝรัง่ทอดกรอบ ลดลงประมาณรอ้ยละ 10 ถ้าในสนิคา้
เหล่านี้มสี่วนประกอบจากพชื GM ในสดัส่วนรอ้ยละ 1 ถงึ 5 (Rousu และคณะ, 2002) ขณะทีผู่บ้รโิภครอ้ย
ละ 85 ยนิดทีีจ่ะซือ้ขา้ว Golden rice ทีม่กีารเพิม่วติามนิซใีนขา้วจาํนวนรอ้ยละ 65-75 จากขา้วปกต ิแมว้่า
ขา้ว Golden rice จะมรีาคาทีม่ากกว่าขา้วปกตกิต็าม (Lusk, 2002) จากตวัอย่างการยอมรบัอาหาร GM ที่
ส่วนใหญ่ผลติไดจ้ากพชื GM ของผูบ้รโิภคในประเทศสหรฐัฯ จะเหน็ไดว้่ามคีวามแตกต่างจากผูบ้รโิภคใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งพบว่าผู้บรโิภคในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปกว่ารอ้ยละ 86  ไม่เหน็ดว้ยที่จะบรโิภค
อาหารซึง่มสี่วนประกอบของจเีอม็โอ และจะไมบ่รโิภคอาหารจเีอม็โอเลย  
 

- ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 

 ในปจัจบุนัสิง่มชีวีติ GM ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้และเป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมอาหาร
ต่างๆ คอื พชื GM ซึ่งพชืเหล่านี้ส่วนมากถูกพฒันาให้มคีวามต้านทานต่อแมลงศตัรูพชืและยาปราบ
ศตัรพูชื ช่วยเพิม่ผลผลติต่อไร่ ส่งผลใหร้าคาสนิคา้ทางการเกษตรลดลง ดงัตวัอย่างในฝ้าย GM  พบว่า
ปรมิาณฝ้ายทัว่โลกสามารถผลติไดเ้พิม่สูงขึน้รอ้ยละ 0.7 ทําใหร้าคาฝ้ายในตลาดโลกลดลง 0.31 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อกโิลกรมั ในปี 2001 โดยผูบ้รโิภคไดป้ระโยชน์จากราคาฝ้ายทีล่ดลง หรอืคดิเป็นมลูค่าโดยรวม
เท่ากบั 63 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และประโยชน์อกีดา้นหน่ึงทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากพชื GM คอื มปีรมิาณอาหาร
เพิม่ขึน้ ลดภาวะการขาดแคลนอาหาร และประหยดัค่าใชจ้่ายจากสนิคา้ทีม่พีชื GM เป็นส่วนประกอบ ซึง่
ในปจัจุบนั ยงัไม่มพีชื GM ที่มลีกัษณะที่เป็นประโยชน์ด้านอื่น (เช่น เพิม่คุณค่าอาหาร ยดือายุการเก็บ
รกัษา หรอืประโยชน์ทางการแพทย์) รวมถงึสตัว์ GM ชนิดใดที่ได้รบัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการค้าได้ใน
ปจัจบุนั แต่คาดว่าเมือ่ใดทีพ่ชื GM หรอืสตัว ์GM ทีม่คีุณลกัษณะดงักล่าว ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้
ไดเ้พิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะไดป้ระโยชน์อีกมากจากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมทัง้ดา้นอาหารและทางการ
แพทย ์ 
 

 
2.2.6 แนวโน้มการพฒันาพืช GM ของประเทศสหรฐัฯ 
จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การพฒันาพชื GM เพื่อจดุประสงคใ์นเชงิพาณิชยจ์ะมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ใน

ปจัจบุนั รวมถงึในอนาคตอนัใกล ้และจะเป็นการพฒันาในเชงิหลายคุณลกัษณะรวม (stacked traits) มาก
ขึน้ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวส่วนมากจะเป็นลกัษณะต้านทานยาฆ่าแมลง (herbicide tolerance) เป็น
คุณลกัษณะพืน้ฐานที่จะพฒันาร่วมกบัคุณลกัษณะอื่นๆ ในระดบัแปลงทดลอง นอกจากนี้ การวจิยัและ
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พฒันาพนัธุพ์ชืไร่ให้มคีุณลกัษณะสําคญัทางการเกษตร (Agronomic properties) เช่น การต้านทานต่อ
สภาพอากาศทีร่นุแรง การทนต่อสภาพดนิเคม็ การเพิม่ผลผลติ การเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต เป็นต้น จะ
ไดร้บัความสนใจพฒันาอย่างมากและรวดเรว็ ทําใหม้คีวามเป็นไปไดว้่าจะมพีชื GM ทีม่คีุณลกัษณะทาง
การเกษตรดงักล่าวออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกลน้ี้ ซึง่ดูไดจ้ากแนวโน้มการพฒันาในระดบัแปลงทดลองที่
เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงปีหลงัตัง้แต่ปี 2004-2008 เช่นเดยีวกบัคุณลกัษณะเชงิคุณภาพทีม่แีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่เท่ากับคุณลักษณะทางการเกษตร ในทางตรงกันข้าม ปริมาณแปลงทดลองของ
คุณลกัษณะอื่นๆ (เช่น ตา้นทานโรคจากแบคทเีรยี จากเชือ้รา จากไวรสั การสรา้งเซลลูโลส หรอืโปรตนีที่
สําคญัในการผลติยา การเปลีย่นแปลงสขีองเมลด็ และการลดปรมิาณสารทีก่่อใหเ้กดิภูมแิพ ้เป็นต้น ) มี
แนวโน้มทีล่ดลงตัง้แต่ปี 2004 ซึง่การผลติพชื GM ใหม้คีุณลกัษณะดงักล่าวในทางการคา้คาดว่าจะยงัไม่
เกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009a) 

 
จากขอ้มูลการพฒันาพชื GM ใน 12 ปีที่มาผ่าน จะเหน็ได้ว่าพชื GM มแีนวโน้มการพฒันาที่

เพิม่ขึน้ ทัง้ในประเทศสหรฐัฯและในประเทศอื่นๆ ทัว่โลก โดยในปี 2008 ไดพ้บว่ามถีัว่เหลอืง GM เพยีง 1 

สายพนัธุ์ ที่ได้รบัอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าได้ คาดว่าในปี 2009 จะมสีายพนัธุ์ถัว่เหลอืง GM ที่ได้รบั

อนุญาตทางการค้าเพิม่อีก 2 สายพนัธุ์ และอีกประมาณ 3 สายพนัธุ์ ที่อยู่ในขัน้ตอนขออนุมตัิทําเป็น

การค้าในปี 2010 รวมถึงสายพนัธุ์ที่ยงัอยู่ในกระบวนการพฒันาอีกประมาณ 11 สายพนัธุ์ ที่คาดว่าจะ

ไดร้บัการอนุมตัทิําเป็นการคา้ภายในปี 2015 ซึง่พชืชนิดอื่นๆ ไดแ้ก่ ขา้วโพด rapseed ฝ้าย ขา้ว มนัฝรัง่ 

เป็นตน้ จะมแีนวโน้มในทศิทางเดยีวกนักบัถัว่เหลอืง ส่วนการพฒันาคุณลกัษณะทีต่้องการ (traits) ในพชื 

GM มแีนวโน้มการพฒันาและกําลงัมคีวามสนใจคุณลกัษณะความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงมากทีสุ่ด และ

รองลงมา คอื ความตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื คุณลกัษณะขององคป์ระกอบภายในพชื ซึง่ส่วนมากมุ่งเน้น

การเพิม่ปรมิาณน้ํามนัและปรมิาณแป้ง รวมถงึคุณลกัษณะทาง Abiotic หรอืการทนสภาพอากาศทีรุ่นแรง

ได ้(สภาวะแลง้)  ในปจัจุบนัประเทศสหรฐั แคนาดา และบางประเทศในทวปียุโรป เป็นกลุ่มประเทศหลกั

ในการพฒันาพชื GM แต่ในอนาคตคาดว่าการพฒันาและการผลติเชงิการคา้ของพชื GM จะมมีากขึน้ใน

ประเทศเอเชยี โดยเฉพาะในประเทศจนี และอนิเดยี (Stein     Rodriguez-Cerezo, 2009b) 

 

นอกจากนี้ การพฒันาพชืในอนาคตจะให้ความสําคญัในการพฒันาพชื GM ให้มคีุณลกัษณะ

มากกว่า 2 คุณลกัษณะภายในพชืต้นเดยีว (stacked GM crops) และคาดว่าจะมจีาํนวนพนัธุ์พชืที่มี

คุณลกัษณะ stacked traits แบบสีคุ่ณลกัษณะ (quadruple) ทัว่โลกเพิม่มากขึน้ ในประเทศสหรฐัฯ พบว่า

เทคโนโลย ีstacked genes มกีารพฒันาใน 3 วธิคีอื 1) การใส่ยนีทีแ่สดงลกัษณะอย่างน้อย 2 คุณลกัษณะ
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ในเวลาเดยีวกนั   2) การใส่ยนีชนิดใหมอ่ยา่งน้อย 2 ชนิด เขา้ไปในพชืทีไ่ดด้ดัแปลงทางพนัธุกรรมมาแลว้ 

และ     3) การรวมกนัของคุณลกัษณะต่างๆ โดยการผสมขา้มพนัธุร์ะหว่างพชื GM 2 ชนิดทีม่ลีกัษณะที่

สาํคญัแตกต่างกนั เรยีกว่า breeding stack (Stein     Rodriguez-Cerezo, 2009b) 

อยา่งไรกต็าม stacked genes สามารถเกดิไดเ้องตามธรรมชาต ิโดยเกดิจากการผสมของละออง

เกสรระหว่างพชื GM ชนิดเดยีวกนั แต่มคีุณลกัษณะทีส่ําคญั (trait) แตกต่างกนั  โดยอาศยัลมหรอืแมลง

ในการผสม ซึง่การควบคุมพชืประเภทน้ีจะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ โดยในประเทศสหรฐัฯ จะเรยีกพชื

ประเภทนี้ว่า “ ombined-trait GM plants”  

 

2.2.7 แนวโน้มการพฒันาพืช GM ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 จากการสาํรวจไดพ้บว่า ในปี 2008 มปีระเทศทีป่ลูกพชื GM เป็นการคา้ทัง้หมด 25 ประเทศ และ
มจีํานวน 30 ประเทศที่อนุญาตให้นําเขา้พชื GM สําหรบัเป็นอาหารและใช้เป็นอาหารสตัว์ เช่น ประเทศ
ญีปุ่น่ ประเทศสหรฐัฯ ประเทศแคนาดา ประเทศเมก็ซโิก ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศ
ฟิลปิปินส ์ประเทศนิวซแีลนด ์สหภาพยุโรป และประเทศจนี ปรมิาณพชื GM                             
       670 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย 144 แบบ ในพชื 24 ชนิด พชื GM    ได้รบัการรบัรองมากที่สุดคอื 
ขา้วโพด   ำ    44    ) รองลงมา คอื ฝ้าย   ำ    23 แบบ )  anola         ) และถัว่เหลอืง (8 
แบบ) พชื GM ชนิด                                                         แบบ GTS-40-3-  
                  อยา             ซึ่งมจีํานวนการรบัรอง 23 การรบัรอง รองลงมาคือ ข้าวโพด 
MON810 ทีม่คีวามตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื ไดร้บัการรบัรองจาํนวน 21 การรบัรอง ขา้วโพด NK603 ทีม่ ี
ความต้านทานต่อยาปราบศัตรูพืช ได้ร ับการรับรองจํานวน 21 การรับรองเช่นเดียวกัน และฝ้าย 
MON 3       0                                (James, 2008)  
  
 ในช่วงทศวรรษแรก หลงัจากทีพ่ชื GM ชนิดแรกไดอ้อกสู่ตลาดการค้า ในปี 1996 มลูค่าของ
พชื GM ในตลาดโลกในปี 2008 เท่ากบั 7.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ แต่ถ้าดูมลูค่าโดยรวมระหว่างปี 1996 
ถึงปี 2008 พบว่า มมีูลค่ามากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรฐัฯ สําหรบัในปี 2009 ประมาณมูลค่าใน
ตลาดโลก เท่ากบั 8.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากมลูค่าของพชื GM ในตลาดโลกดงักล่าว จะพบว่าพชื 
GM มบีทบาทสําคญัในตลาดสนิคา้การเกษตรเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 12 ปี แรก (1996-2008) และคาด
ว่าจะมกีารพฒันาเทคโนโลยพีชื GM ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในทวปีเอเชยีที่จะเริม่ปลูกพชื 
GM มากขึน้ในอกี 6 ปีขา้งหน้า (2010-2015) โดยสถาบนั ISAAA ไดป้ระมาณว่า จาํนวนประเทศทีป่ลูก
พชื GM  พืน้ทีก่ารปลกู และประโยชน์ทีเ่กษตรกรจะไดร้บั จะเพิม่สูงขึน้เป็นสองเท่าภายในปี 2015 พรอ้ม



- 97 - 

 

กบัจาํนวนเกษตรกรจะเพิม่สูงขึน้อกีหลายเท่าตวั หรอืประมาณ 20 ลา้นคนหรอืมากกว่า (James, 2008 
และ Stein     Rodriguez-Cerezo, 2009b) 
 

จากช่วงทศวรรษแรกของการปลกูพชื GM ทีส่่วนใหญ่จะพฒันาและปลกูในประเทศสหรฐัฯ 

แต่สาํหรบัในทศวรรษทีส่อง (2006-2015) การปลกูพชื GM ภายในปี 2015 จะมปีระเทศใหมท่ีเ่ริม่ปลกูพชื 

GM เพิม่ขึน้อกีอย่างน้อย 15 ประเทศ หรอืจาํนวนทัง้หมดประมาณ 40 ประเทศทัว่โลกทีป่ลกูพชื GM โดย

ประเทศในทวปีเอเชยีจะเพิม่ขึน้ 3-4 ประเทศ ทวปีแอฟรกิาประมาณ 7-8 ประเทศ ประเทศตะวนัออก

กลางประมาณ 1-2 ประเทศ และประเทศแถบละตนิอเมรกิาอกี 2-3 ประเทศ ส่วนประเทศในทวปียโุรปมี

ความเป็นไปไดท้ีจ่ะปลกูพชื GM ทัง้หมด 6 ประเทศ รวมถงึประเทศรสัเซยี ซึง่ปจัจุบนัไดพ้ฒันามนัฝรัง่ 

GM จนใกลท้ีจ่ะไดร้บัการรบัรองใหผ้ลติเป็นการคา้ได ้ เช่นเดยีวกบัอกีหลายประเทศในยโุรปตะวนัออกทีม่ ี

ศกัยภาพในการปลกูพชื GM (James, 2009) 

 

จากขอ้ดหีรอืประโยชน์ของการปลกูพชื GM ทีใ่หผ้ลผลติทีม่คีุณภาพและผลผลติทีส่งู ส่งผลให้

พืน้ทีป่ลกูจะเพิม่ขึน้อกีสองเท่า หรอืประมาณ 200 ลา้นเฮกตาร ์ภายในปี 2015 ซึง่สามารถสรุปเหตุผลได้

ดงัต่อไปนี้ (James, 2009) 

ประการแรก: จากความเป็นไปไดข้องการเพิม่พืน้ทีป่ลูกของพชื GM ทีเ่ป็นทีน่ิยมมากใน

ปจัจบุนั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ฝ้าย และคารโ์นลา ทีม่พีืน้ทีป่ลกู 125 ลา้นเฮกตาร ์ในปี 2008 

ซึง่ตํ่ากว่าศกัยภาพในการปลกูพชืเหล่านี้ทีส่ามารถปลกูไดม้ากถงึ 315 ลา้นเฮกตาร ์ ดงันัน้ จะมพีืน้ทีอ่กี

ประมาณ 200 ลา้นเฮกตาร ์สาํหรบัปลกูพชื GM ชนิดอื่นๆ  

ประการทีส่อง: พื้นที่ปลูกทดลองของพชื GM ในรุ่นที่สอง (second generation) ที่มี

คุณลักษณะด้านคุณภาพหรือช่วยเพิ่มมูลค่า (valued-traits)  และคุณลักษณะทางการเกษตรที่มี

ความสําคญัต่อเศรษฐกจิ (agronomic traits) ตวัอย่างเช่น คุณลกัษณะทีท่นแลง้ เพิม่คุณค่าทางอาหาร 

และการลดสารพษิหรอืสารทีก่่อใหเ้กดิภูมแิพต่้างๆ เป็นต้น ในพืน้ทีป่ลูกขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ่ จะเพิม่มากขึน้ โดยปลูกพชื GM ทัง้แบบคุณลกัษณะเดยีว (single trait) และหลายคุณลกัษณะรวม 

(stacked traits) ในปจัจุบนั พชื GM ชนิดใหม่ทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ด  ในการนํามาปลูกเป็นการคา้ คอื ขา้ว 

โดยเฉพาะขา้วทีม่คีวามตา้นทานต่อแมลงหรอืทีม่คีวามตา้นทานต่อโรค  ซึง่ไดป้ลูกทดลองในแปลงทดลอง

อย่างกว้างขวางในประเทศจนี และกําลงัอยู่ในขัน้ตอนการขออนุญาตปลูกเป็นการค้าจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในประเทศจนี รวมถงึขา้ว GM พนัธุ ์Golden Rice ทีค่าดว่าจะผลติออกสู่ตลาดไดภ้ายในปี 2012  
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เมือ่ใดทีข่า้ว GM ไดร้บัการรบัรองและอนุญาตใหป้ลกูเป็นการคา้ได ้ จะเป็นปจัจยักระตุน้การปลกูพชื GM 

(โดยเฉพาะขา้ว) ใหแ้พรห่ลายไปทัว่โลก เพราะขา้วเป็นหน่ึงในพชือาหารหลกัของมนุษย ์ (ขา้ว ขา้วสาล ี

และขา้วโพด) ทีม่คีวามสําคญัต่อแหล่งอาหารของมนุษยม์ากทีสุ่ด และช่วยเพิม่ความมัน่คงดา้นอาหารของ

มนุษย ์ และลดการขาดแคลนอาหารใหแ้ก่ประชาชนในประเทศทีย่ากจน เพราะพืน้ทีป่ลกูขา้วกว่ารอ้ยละ 

90 อยูใ่นกลุ่มประเทศเอเชยี และประเทศทีย่ากจน 

 

 จากแนวโน้มการพัฒนาพืช GM ทัง้ในประเทศสหรฐัฯ และประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างให้

ความสําคญั และเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของพชื GM ทีจ่ะสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารต่อมนุษยใ์นอกีหลาย

สบิปีขา้งหน้า โดยมุ่งเน้นการพฒันาพชื GM ให้มหีลายคุณลกัษณะรวม (stacked traits) และเริม่ให้

ความสําคญัของคุณลกัษณะเชงิคุณภาพ และลกัษณะสําคญัดา้นการเกษตรทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ 

ในพชืชนิดอื่นๆ เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทศวรรษทีส่อง (2006-2015) นอกจากนี้ การพฒันาพชื 

GM สาํหรบัเป็นวตัถุดบิในการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ (biofuels) กเ็ป็นเป้าหมายทีส่ําคญัในดา้นพลงังานใน

อนาคต ที่มคีวามสําคญัรองลงมาจากด้านอาหารของมนุษย ์(James, 2008) ดงันัน้ พชื GM จงึเป็น

เทคโนโลยหีนึ่งทีม่บีทบาทสาํคญัในดา้นอาหารและพลงังาน ในอกีหลายสบิปีขา้งหน้า 

 

ในปจัจุบนัหลายหน่วยงานกําลงัพฒันาสร้างพชื GM ในลกัษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งนอกจาก

ประเทศสหรฐัฯ แลว้ ยงัมอีกีหลายประเทศทีก่ําลงัวจิยัและพฒันาพชื GM ชนิดใหม่ๆ ซึง่แนวทางการสรา้ง

พชื GM ทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ในตลาดการคา้ในอนาคตนัน้ ดงัมตีวัอยา่งดงัต่อไปนี้ (WHO, 2005) 

 

1. การปรบัปรงุพนัธุ์ให้มีความต้านทานไวรสั:  

 มนัฝรัง่ ทีต่า้นทานต่อไวรสั feathery mottle virus 

 ขา้วโพด ทีต่า้นทานต่อไวรสั maize streak virus 

 มนัสําปะหลงัสายพนัธุแ์อฟรกิา ทีต่า้นทานต่อไวรสั mosaic virus 

 ขา้วสาล ีทีต่า้นทานต่อไวรสั barley yellow-dwarf virus 

พชื GM ดงักล่าวขา้งตน้ คาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดไดป้ระมาณอกี 3-5 ปี 
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2. ปรบัปรงุคณุค่าทางอาหาร 

 เพิม่ปรมิาณวติามนิเอ หรอื beta-carotene  ในขา้วและขา้วโพด 

 เพิม่ปรมิาณธาตุเหลก็ในขา้ว 

 เพิม่ปรมิาณโปรตนีในมนัสําปะหลงัและมนัฝรัง่ ซึง่สามารถเพิม่ปรมิาณโปรตนีไดถ้งึรอ้ยละ 

35-45 ในหวัมนัฝรัง่ แต่อยูใ่นขัน้ทดลองระดบัโรงเรอืน 

 ขจดัสารทีก่่อใหเ้กดิภูมแิพ ้และสารพษิในพชืบางชนิด ไดแ้ก่ การลดปรมิาณสารไซยาไนดใ์น

มนัสําปะหลงั และการลดปรมิาณสาร glycoalkaloid ซึง่เป็นสารพษิในมนัฝรัง่ 

 การลดปรมิาณโปรตนีทีท่ําใหเ้กดิภมูแิพใ้นขา้วสาล ี

 การเปลีย่นแปลงปรมิาณแป้ง และกรดไขมนั เช่น  

- มนัฝรัง่ โดยพฒันาใหม้ปีรมิาณแป้งมากขึน้เพื่อแป้งจะทําหน้าทีล่ดปรมิาณน้ํามนั ขณะนํามนั

ฝรัง่ไปทอด 

- ถัว่เหลอืง และ canola สรา้งพชื GM ใหม้ปีรมิาณกรดไขมนัอิม่ตวัลดลง  

- oilseed สรา้งพชื GM ใหม้ปีรมิาณกรดโอเลอกิ (Oleic acid) และกรดลอรกิ (lauric acid) 

สงูขึน้ 

 การเพิม่ปรมิาณสาร antioxidant ในมะเขอืเทศ ปรบัปรงุพนัธุม์ะเขอืเทศใหม้สีาร lycopene 

และ lutein มากขึน้ 

 ความตา้นทานต่อสารอะลูมเินียม ซึง่เป็นสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชืในดนิทีเ่ป็นกรด มี

การทดลองในพชืหลายชนิด ไดแ้ก่ มะละกอ ยาสบู ขา้ว และขา้วโพด แต่ยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้

ของการวจิยัและพฒันา คาดว่าอกีหลายปีกว่าทีจ่ะพฒันาเป็นการคา้ได ้

 การปรบัปรงุการสงัเคราะหแ์สงของพชื (photosynthesis) ในขา้วโพด และออ้ย 

  

จากตวัอย่างขา้งต้นของการวจิยัและพฒันาพชื GM นัน้ ทัง้หมดอยู่ในขัน้ตอนการทดลองยงั

ไมม่พีชื GM ชนิดใด ไดร้บัการรบัรองใหป้ลกูเป็นการคา้ไดใ้นปจัจบุนั 
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2.2.8 สรปุ 

 สถานะทางเทคโนโลยขีองพืช GM                              ในการวิจยัและพฒันา
                 การวจิยัเพื่อ                             ในพชืที่สําคญัทางเศรษฐกจิของ
ประเทศสหรฐัฯ เช่น ถัว่เหลอืง ขา้วโพด และฝ้าย และส่วนมากรอ้ยละ 70-80 เป็นพชื GM ประเทศสหรฐัฯ 
มพีืน้ทีก่ารปลูกพชื GM มากทีสุ่ดในโลก ในปจัจุบนั     นโลยขีองพชื GM                ได ้  ฒนา
จากพชื GM ทีม่คีุณลกัษณะทีต่้องการเพยีง 1 คุณลกัษณะ เป็น 2 คุณลกัษณะ หรอื 3 คุณลกัษณะ ทีอ่ยู่
ภายในตน้พชืเดยีวกนั ซึง่จะทาํใหเ้กษตรกรมผีลผลติต่อไรเ่พิม่มากขึน้ และช่วยลดต้นทุนการผลติและการ
ดูแลรกัษา นอกจากนี้ ยงัได้พฒันาในพชือีกหลากหลายชนิดมากยิง่ขึ้น ซึ่งพืชส่วนใหญ่จะเป็นพชืที่มี
ความสาํคญัทางอาหารของมนุษยม์ากกว่าพชืป่า หรอืพชืทีไ่ม่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ อกีทัง้ พชื GM 
                                                            และวัคซีน                   
                              ถงึแม้ว่า ผู้บรโิภคจะยอมรบัและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากพชื GM 
            ทัง้ในเชิงคุณภาพและปรมิาณก็ตาม ผู้บรโิภคยงัคงมคีวามกังวลถึงความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่พีชื GM                และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสภาพแวดล้อมหรอืต่อพชื
ชนิดอื่นๆ ในธรรมชาต ิทําให้เป็นอุปสรรคที่สําคญัของการพฒันาพชื GM                             
              ตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ และตอ้งพฒันาเทคโนโลยทีีจ่ะสามารถสรา้งความมัน่ใจ
ใหผู้บ้รโิภคมากขึน้ ซึง่จะสามารถเพิม่การสนับสนุนของประชาชนต่อการพฒันาเทคโนโลยพีชื GM ให้มี
ความกา้วหน้าทีจ่ะสามารถเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่เกษตรกรและผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมากในอนาคต 
 
 

2.2.9 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ 

การพฒันาพชื GM                                                              
                              ทีส่ามารถผลติเป็นการคา้มาเป็นเวลานานแลว้                      
                                  โยชน์ต่อภาคการส่งออกทีนํ่ารายไดม้หาศาลใหแ้ก่ประเทศสหรฐัฯ 
ถึงแม้ว่าจะมหีลายฝ่ายไม่เห็นด้วยต่อการพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมก็ตาม ประเทศสหรฐัฯ ยงัคง
เดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์พืช GM          คุณ                                        
                    ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อมนุษยใ์นอนาคต ดงันัน้ ประเทศไทยควรนํา
เทคโนโลยกีารพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศสหรฐัฯ มาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อภาค
การเกษตรของประเทศในการเพิ่มผลผลติ ลดปรมิาณการนําเข้าวตัถุดบิเพื่อการผลิตและการนําเข้า
เทคโนโลย ีและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการทางการเกษตรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แต่นักวจิยัไทย
ต้องพฒันาพชืจเีอ็มโอด้วยความระมดัระวงั และต้องรณรงค์ให้ความรูแ้ก่ประชาชนชาวไทยให้มากยิง่ขึน้  
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เพื่อลดความกังวลและเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รบัของการปลูกพืชจีเอ็มโอ นอกจาก
ประโยชน์ทางการเกษตรแล้ว ประโยชน์ทางการแพทยย์งัเป็นสิง่ที่น่าสนใจและมคีวามสําคญัยิง่ต่อวงการ
แพทยไ์ทยโดยเฉพาะเรือ่งยารกัษาโรค ซึง่คาดว่าจะมผีูย้อมรบัมากกว่าประโยชน์ทางการเกษตร เพราะยา
รกัษาโรคที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ได้ในมนุษย ์จะต้องได้รบัการทดสอบทางคลนีิกหลายขัน้ตอน จนกว่าจะ
มัน่ใจถงึความปลอดภยัจงึจะสามารถผลติเป็นการคา้ได ้ปจัจุบนั ประเทศไทยมศีกัยภาพทัง้ดา้นทรพัยากร
พชืที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพและทรพัยากรบุคคล ที่เราจะสามารถพฒันายารกัษาโรคจากพชืได้
มากกว่าประเทศอื่นๆ อยา่งไรกต็าม รฐับาลตอ้งเลง็เหน็ความสาํคญั และสนับสนุนการวจิยัพฒันาพชืจเีอม็
โออยา่งต่อเนื่องและจรงิจงั รวมถงึมกีฎหมายและหน่วยงานควบคุมดแูลทีไ่ดม้าตรฐานความปลอดภยั เพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนถงึความปลอดภยัของการพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศไทยลดการนําเขา้ และเพิม่การส่งออกสนิคา้เกษตรสู่ตลาดโลก  
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2.3)                       (Genetically Modified Animal) 
 

จากเทคโนโลยกีารดดัแปลงทางพนัธุกรรมของจุลนิทรยี์และพชื ดงัที่ได้กล่าวมาในบทที่ผ่านมา 

อาจกล่าวได้ว่าสิง่มชีวีติทัง้สองชนิดถูกพฒันาโดยเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม เป็นประโยชน์ต่อมนุษยใ์น

ดา้นต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประโยชน์เพื่อความมัน่คงดา้นอาหารและทางการแพทย ์ในปจัจุบนั

นอกจากสิง่มชีวีติทัง้สองชนิดนี้แลว้ นักวทิยาศาสตรย์งัให้ความสนใจพฒันาสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมดว้ย

เช่นเดยีวกนั เพราะสตัว์มโีครงสรา้งหรอืลกัษณะทางพนัธุกรรมใกล้เคยีงกบัมนุษยเ์รามากกว่าจุลนิทรยี์

และพชื ทีผ่่านมาการปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์เพื่อใหไ้ด้สตัว์ทีแ่สดงคุณลกัษณะที่ต้องการ ทัง้ทางดา้นคุณภาพ 

หรอืปรมิาณ จะใช้วิธกีารปรบัปรุงพนัธุ์ (breeding) และคดัเลอืกพนัธุ์สตัว์ที่มีคุณลกัษณะที่ต้องการ 

(selection) แต่วธิกีารดงักล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรบัปรุงพนัธุ์ยาวนาน มปีระสทิธภิาพตํ่า และมี

ขอ้จาํกดัในการปรบัปรงุพนัธุ ์เช่น ไม่สามารถพฒันาใหส้ตัวส์รา้งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์

ได้หรอืเพิม่อตัราการเจรญิเติบโตได้ตํ่า ดงันัน้เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมจะช่วยให้การปรบัปรุง

พนัธุส์ตัวท์ําไดร้วดเรว็มากขึน้ มคีวามหลากหลายของคุณลกัษณะทีต่้องการมากขึน้ ประหยดัเวลา และมี

ประสทิธภิาพมากกว่าการปรบัปรงุพนัธุส์ตัวแ์บบดัง้เดมิ นกัวทิยาศาสตรจ์งึคาดหวงัว่าจะสามารถดดัแปลง

พนัธุกรรมสตัว์ให้สามารถสร้างผลติภณัฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประโยชน์ทาง

การแพทย ์ทีจ่ะช่วยขจดัปญัหาความเขา้กนัไม่ได้ของโปรตนีหรอืผลติภณัฑท์างการแพทยท์ี่ถูกสรา้งขึน้

เพื่อรกัษาโรคต่างๆ ในมนุษย ์นอกจากนี้ ยงัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาประโยชน์ดา้นอาหารอกีดว้ย 

 

 ในหวัขอ้ต่อไปนี้จะอธบิายถงึ การแบ่งประเภทของสตัว ์GM การพฒันาสตัว ์GM เพื่อประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ  สถานะการพฒันาสตัว์ GM            และ                             GM รวมถึง

แนวโน้มการพฒันาสตัว ์GM ในอนาคต  
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2.3.1 การแบง่ประเภทสตัว ์GM 
 ในการจดักลุ่มหรอืแบ่งประเภทของสตัว์ GM     รถแบ่งตามหลกัเกณฑ์ที่แตกต่างกนัได้ 2 

ประเภทใหญ่ คอื 

1. การจดัแบ่งประเภทตามวตัถุประสงค ์สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม (Margawati, 2003) คอื 

a) กลุ่มทีพ่ ัฒนาเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการเกษตร หรือเพิ่มคุณค่าทาง

เศรษฐกจิ สตัว ์GM       มนี้จะใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์ 

b) กลุ่มทีพ่ฒันาเพือ่สรา้งโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ในน้ํานม ไข่ และเลอืด

ของสตัว ์หรอืถูกใชเ้ป็นแบบจาํลองสาํหรบังานวจิยัทางการแพทย ์ซึง่สตัว ์GM       มนี้จะไม่นําไปใชเ้ป็น

อาหารของมนุษย ์

2. การจดัแบ่งประเภทตามเทคนิคการดดัแปลงพนัธุกรรมสามารถแบ่ง ได้ 2 กลุ่ม (Cummins 

และ Ho, 2006) คอื 

a)     มสตัวท์ีม่กีารดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Heritable Modification Animals) 

สตัว ์GM ในกลุ่มนี้ เกดิจากการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมในน้ําเชื้อ (sperms)          

(egg) โดยการฉีดดเีอน็เอทีต่้องการไปยงัจโีนมของสตัวใ์นส่วนของนิวเคลยีสของตวัอ่อนทีย่งัไม่ไดร้บัการ

ผสม (embryo pronucleus) หรอืในไซโตพลาสซึม (cytoplasm)                               1 

                                                                      เทคนิคทีใ่ชใ้นการดดัแปลง

พนัธุกรรมสตัว์ GM ในกลุ่มนี้ นิยมใช้เทคนิค Microinjection ซึง่เป็นวธิกีารถ่ายอนุภาคทางพนัธุกรรม

ขนาดเลก็หรอืชิ้นส่วนดเีอ็นเอเขา้ไปยงัเซลล์สิง่มชีวีติเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นแท่งแก้ว

ขนาดเล็กที่เรยีกว่าไมโครปิเปตต์ (Micropipette) ที่มีขนาดของปลายของแท่งแก้วเพียง 0.5 ถึง 5 

ไมโครเมตร รว่มกบักลอ้งจลุทรรศน์ ซึง่นอกจากจะนิยมใชใ้นกระบวนการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติแลว้ 

ยงันิยมใชส้าํหรบัการโคลนสิง่มชีวีติดว้ยเช่นเดยีวกนั (http://en.wikipedia.org/wiki/Microinjection) 

b) กลุ่มสตัวท์ีไ่มม่กีารดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Non-heritable modification animals) 

          สตัว ์GM ในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะถูกดดัแปลงพนัธุกรรมในเซลลร์า่งกายมากกว่าในเซลลส์บืพนัธุ์

เพื่อให้สตัว์มคีวามต้านทานต่อโรค หรอืเพื่อการรกัษาโรคแบบ gene therapy ซึ่งมหีลกัการถ่ายยนีที่

ต้องการโดยใชพ้ลาสมดิดเีอ็นเอ (Plasmid DNA) จากแบคทเีรยีและไวรสัเป็นพาหะ (Vectors) นําชิ้น      

ดเีอน็เอสงัเคราะห ์(Synthetic DNA) เขา้ไปรวมกบัเซลลร์่างกายของสตัว ์(Somatic Cell) เพื่อใหส้ตัว์

แสดงคุณลกัษณะทีต่้องการ ซึง่เทคนิคการพฒันาสตัว ์GM แบบ Non-heritable modification นี้ สามารถ

แบ่งได ้3 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 
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 ดีเอน็เอวคัซีน (DNA vaccines)  

วธิกีารนี้จะถ่ายโอนยนีทีต่้องการดดัแปลงพนัธุกรรมสตัวไ์ปยงัเซลลข์องเนื้อเยื่อสตัว ์เพื่อ

กระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนัในร่างกายต่อโรคต่างๆ  ซึ่งดเีอ็นเอที่ถูกฉีดเขา้ไปในร่างกายสตัว์จะมคีวามคงตวั 

อย่างน้อย 12 วนั ภายหลงัจากสตัวไ์ดร้บัวคัซนี DNA วธิกีารนี้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อ                

                 หลากหลายชนิด         ทีม่คีวาม                ววัทีม่คีวามต้านทานต่อโรคที่

เกิดจาก Bovine herpesvirus-1 (BHV-1)                                                  

             (martitis)                      Staphylococcus aureus  วธีกีาร DNA vaccines  นอกจาก

ใช้พฒันาในสตัวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แลว้ ยงัสามารถใช้ในการพฒันาไก่ให้มคีวามต้านทานต่อโรค 

Bursal disease ซึ่งเป็นโรคภูมคิุ้มกนับกพร่องในไก่ และป้องกนัโรคคอบวมในปลาตระกูลแซลมอนที่

เรยีกว่า hemorrhagic septicemia                        rhabdovirus และป้องกันโรควณัโรค 

(tuberculosis) ในปลารวมถงึสตัวน้ํ์าต่างๆ ทีไ่ดร้บัเชือ้ Mycobacterium marinum (Cummin และ Ho, 

2006) 

 การดดัแปลงพนัธกุรรมเช้ือจลิุนทรียท่ี์เป็นพาหะ (Recombinant vaccine vectors)  

เทคนิคนี้เป็นการดดัแปลงทางพนัธุกรรมเชื้อจุลนิทรยี ์(จําพวกเชื้อไวรสัและแบคทเีรยีที่

ก่อใหเ้กดิโรค)  โดยใชเ้ชือ้จลุนิทรยีเ์หล่านี้เป็นพาหะ (vectors) นําดเีอน็เอทีก่่อใหเ้กดิโรคและถ่ายโอนเขา้

สู่ร่างกายสตัว์ในรูปแบบของวคัซนี เพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกันในร่างกายของสตัว์ เทคนิคนี้ใช้พฒันา

ความสามารถในการต้านทานโรค Newcastle disease และไขห้วดันก (avian influenza) ในสตัว์ปีก 

โดยเฉพาะในไก่ ซึง่โรคทัง้สองชนิดนี้เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงและสามารถแพร่ระบาดสู่มนุษยไ์ด ้นอกจากนี้ 

ในประเทศสหรฐัฯ พบว่ากําลงัพฒันาวคัซนีทีม่เีชือ้ไวรสั pseudorabies เป็นพาหะ เพื่อพฒันาสตัวปี์กใหม้ี

ความต้านทานต่อการตดิเชือ้ของโรคทีเ่กดิจาก circovirus และ psuedorabies virus แต่ยงัอยู่ระหว่างการ

ทดสอบความปลอดภยั   อย่างไรกต็าม เทคนิควธิกีาร Recombinant vaccine vectors                

                                                              มคีวามเป็นไปไดข้องการ          

            

 การดดัแปลงพนัธกุรรมจลิุนทรียท่ี์อาศยัอยู่ในระบบทางเดินอาหารของสตัว ์

(Recombinant microbes in the rumen) 

การพฒันาสตัว ์GM โดยการดดัแปลงพนัธุกรรมจุลนิทรยีใ์นระบบทางเดนิอาหารของสตัว ์

ไดร้บัความสนใจอย่างมาก  เนื่องจากช่วยให้สตัว์มปีระสทิธภิาพในการย่อยอาหารไดม้ากและรวดเรว็ขึน้ 

อย่างไรก็ตาม  ระบบนิเวศน์ภายในระบบทางเดนิอาหารค่อนข้างซบัซ้อน  โดยเฉพาะโปรโตซวัที่เป็น
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จุลนิทรยี์ที่จะคอยกินจุลนิทรยี์ GM ซึ่ง                                         สําคญั       

           GM และถงึแมว้่าการทดลองจะประสบความสําเรจ็กต็าม แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

ภายในระบบทางเดินอาหาร จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์และเป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อ

รบัประทานสตัว ์GM  

ในสตัวป์่า จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชน์ทีอ่าศยัอยู่ในระบบทางเดนิอาหาร (probiotic)  จะมี

ประสทิธภิาพการย่อยอาหาร หรอืมคีวามต้านทานต่อสารพษิทีป่นเป้ือนอยู่ในอาหารมากกว่าในสตัวเ์ลีย้ง 

จงึเป็นแนวทางทีส่าํคญัแนวทางหนึ่งในการนําจุลนิทรยี์และผลติภณัฑข์องจุลนิทรยีเ์หล่านัน้มาประยุกต์ใช้

เพื่อการพฒันาสตัว ์GM                           กดิจากระบบทางเดนิอาหารไดใ้นอนาคต 

 

2.3.2 ประโยชน์และสถานะทางเทคโนโลยีของสตัว ์GM 
 นักวทิยาศาสตรไ์ดว้จิยัและพฒันาสตัว ์GM                                            

                                         เป็น              2 ด้าน ได้แก่ การแพทย ์และ ประโยชน์

ทางการเกษตร ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

2.3.2.1  ประโยชน์ทางการแพทย ์ 

จากความสําเรจ็ของการพฒันาสตัว์ GM                     โดยเฉพาะในหนู การพฒันา

ดงักล่าวสามารถสรา้งโปรตนีของเนื้อเยื่อมนุษยช์นิด plasminogen activator (Gordon และคณะ, 1987) 

ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจกลไกการทํางานของยีน   และความสัมพันธ์ระหว่างยีน ต่อมา

เทคโนโลยดีงักล่าวไดม้กีารพฒันาจนสามารถถ่ายยนีทีส่รา้งโปรตนีจาํเพาะจากสตัวช์นิดหนึ่งไปยงัสตัวอ์กี

ชนิดหนึ่งด้วยเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม ด้วยวตัถุประสงค์ที่จะเพิ่มการผลติโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทาง

การแพทย ์ 

เหตุผลทีส่ตัว ์GM                ช ้                                 าจากคุณสมบตั ิ

เฉพาะของสตัว์ (Gottlieb และ Wheeler, 2008 และ http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_ 

series/bio10.html) สามารถสรปุได ้ดงันี้ 

 โปรตนี หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัว ์GM                             จาก รรมชาตขิอง

สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีส่ามารถผลติโมเลกุลทีม่คีวามซบัซอ้นได้  

 สตัว์ GM                                             กกว่าวธิกีารเลี้ยงเซลล์ (cell 

culture system)  

http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_%20series/bio10.html
http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_%20series/bio10.html
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 สตัว์ GM มศีักยภาพในการลดต้นทุนในการผลิตโปรตีนต่อหนึ่งหน่วยโปรตีน ซึ่งเปรยีบ 

เสมอืนเป็น   ”ถงัปฎกิรณ์ชวีภาพ”  Bioreator) ทีช่่วยลดค่าใชจ้่ายของเครื่องมอืหรอือุปกรณ์

การผลติในระดบัอุตสาหกรรมทีม่รีาคาสงู 

 สตัว ์GM   ศกัยภาพในการนําไปพฒันาการผลติยาหรอืโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์

ชนิดใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 สามารถผลติซํ้าไดห้ลายครัง้ (reproducible) และรกัษาสภาพเป็นแหล่งผลติไดห้ลายชัว่รุน่ 

 การสกดัผลติภณัฑย์าสามารถทาํไดส้ะดวก เนื่องจากเป็นองคป์ระกอบในน้ํานมของสตัว ์

 

จากคุณสมบตัดิงักล่าว ทําให้นักวทิยาศาสตรไ์ด้พฒันาสตัว์ GM                            

                    ดห้ลายชนิด แต่ส่วนมากกําลงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา ถงึแมว้่าการผลติโปรตนี

ทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยจ์ะสามารถผลติไดจ้ากสิง่มชีวีติชนิดอื่น หรอืวิธกีารอื่น (ดงัแสดงในตารางที ่

24) จากตารางที่ 24 สามารถอธบิายข้อดแีละข้อเสยีของการผลติยารกัษาโรคจากสิง่มชีวีติดดัแปลง

พนัธุกรรมไดด้งันี้ 

 

ตารางท่ี 24 แสดงการเปรยีบเทยีบการผลติยารกัษาโรคจากสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ 

ชนิดของส่ิงมีชีวิต ข้อดี ข้อเสีย 

แบคทเีรยี GM ประหยดัค่าใชจ้่ายและง่ายต่อการผลติ ไม่สามารถสรา้งโปรตนีทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นได ้

เพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์ลีย้ง
ลกูดว้ยนม 

สามารถผลติโปรตนีทีม่โีครงสรา้ง
ซบัซอ้นได ้และควบคมุการผลติไดง้่าย 

ตน้ทุนสงู ผลติไดใ้นปรมิาณน้อย ยากต่อการผลติ
เป็นอุตสาหกรรม และมโีอกาสปนเป้ือนไดม้าก 

พชื GM 

ตน้ทุนตํ่า ง่ายต่อการผลติเป็นจาํนวน
มาก ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษาตํ่า ง่าย
ต่อการขนสง่ ไมม่กีารปนเป้ือนของเชือ้
โรคจากมนุษยแ์ละสตัว ์ และงา่ยต่อการ
ดดัแปลงยนีเป้าหมาย 

โปรตนีฯทีส่รา้งขึน้มา ตอ้งผ่านกระบวนการดดัแปลง
อีกหลายขัน้ตอน มีความเสี่ยงต่อสภาวะแวดล้อม 
และสว่นใหญ่ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา 

สตัว ์GM 

มคีวามคาดหวงัว่าจะมตีน้ทุนการผลติที่

ตํ่า และง่ายต่อการเพิม่กาํลงัการผลติ 

ภายหลงัจากการพฒันากระบวนการผลติ

ไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

ตน้ทุนในการพฒันาสงู ผลกระทบต่อสวสัดภิาพของ

สตัว ์และมโีอกาสเกดิการแพร่ระบาดของเชือ้โรค

จากการผสมขา้มพนัธุ ์

ท่ีมา: Rutovitz และ Mayer (2002) 
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 จลิุนทรีย ์ 

สิง่มชีวีติดงัเช่นจลุนิทรยีโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่แบคทเีรยี เป็นสิ่งมชีีวิตที่มีศักยภาพในการผลิต

โปรตนีฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่แบคทเีรยีไมส่ามารถผลติโปรตนีฯ ชนิดทีม่คีวามซบัซอ้นได ้หรอืหาก

ผลติไดก้เ็ป็นโปรตนีฯ ทีต่้องผ่านกระบวนการทีเ่รยีกว่า glycosylation (                            

                ในรูปทีซ่บัซ้อนยิง่ขึน้) ทําให้แบคทเีรยีไม่สามารถผลติโปรตนีที่มคีวามซบัซ้อนในระดบั

อุตสาหกรรมได ้ในขณะทีเ่ชือ้รา (fungi) แมว้่าจะสามารถผลติโปรตนีทีม่คีวามซบัซอ้นได ้แต่โปรตนีทีผ่ลติ

ได้มโีมเลกุลที่ไม่ต้องการรวมอยู่ในโครงสรา้งของโปรตนีด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบตัขิองโปรตนีอย่าง

มาก เช่น ประสทิธภิาพการรกัษาโรคของโปรตนีลดลง ความคงตวัของโปรตนีลดลง และผลขา้งเคยีงอื่นๆ 

เป็นตน้  

 

 พืช  

พชืเป็นสิ่งมชีีวิตที่มศีักยภาพในการผลิตโปรตีนฯที่มคีวามซบัซ้อน  แต่ในโครงสร้างของ

โปรตนีทีส่รา้งขึน้ มอีงคป์ระกอบของโมเลกุลของน้ําตาลทีส่่งผลขา้งเคยีงเมือ่ใชเ้ป็นยารกัษาโรคในมนุษย ์ 

 

 การเพาะเล้ียงเซลลข์องสตัวเ์ล้ียงลกูด้วยนม (Mammalian cell culture) 

วธิกีารนี้เป็นวธิกีารทัว่ไปในการผลติยาปฎชิวีนะชนิด monoclonal antibody แต่มตีน้ทุนการ

ผลติทีส่งู และมปีรมิาณการผลติโปรตนีฯ ตํ่า จงึส่งผลใหย้ารกัษาโรคมรีาคาแพง  

 

จากปญัหาหรอือุปสรรคของการผลติโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในสิง่มชีวีติชนิดอื่น 

หรอืวธิกีารทีใ่ชผ้ลติในปจัจบุนั ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหส้ตัว ์GM เป็นอกีวธิกีารหนึ่งทีม่ศีกัยภาพในการผลติ

โปรตนีฯ ทีเ่สมอืนกบัโปรตนีที่ร่างกายมนุษยส์รา้งขึน้ และเขา้กนัไดก้บัเซลลใ์นร่างกายของมนุษยไ์ดเ้ป็น

อย่างดแีละไม่เกดิผลขา้งเคยีง รวมถงึมศีกัยภาพในการผลติทัง้ดา้นคุณภาพและปรมิาณ จงึเป็นวธิกีารที่

นักวทิยาศาสตรค์าดหวงัว่าจะสามารถผลติยาเพื่อรกัษาโรคทีไ่ม่สามารถรกัษาใหห้ายไดใ้นปจัจุบนั และมี

ราคาทีผู่ป้ว่ยสามารถรบัภาระค่าใชจ้า่ยได ้ 

 

ในปจัจบุนั นกัวทิยาศาสตรก์ําลงัพฒันาสตัว ์GM ให ้         ยารกัษาโรคชนิดต่างๆ หรอืเพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทยอ์ื่นๆ ซึ่งการผลติยาจากสตัว์ นักวทิยาศาสตรจ์ะถ่ายโอนยนีของมนุษยเ์ขา้ไปยงั

จโีนมของสตัว์ เพื่อให้สตัว์ที่ได้รบัยนีของมนุษย์สร้างโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ โดยทัว่ไป
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โปรตนีจะผลติในน้ํานมของสตัว์ และนักวทิยาศาสตรจ์ะทดสอบการแสดงออกของยนีที่ต้องการในหนู

ก่อนที่จะทดลองในสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เพราะหนูมกีารเจรญิเติบโตที่รวดเรว็ ต้นทุนในการ

ทดลองตํ่า และสามารถประเมนิผลการถ่ายยนีเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ แต่หนูไม่สามารถเป็นแหล่งผลติ

โปรตนีฯ ในระดบัอุตสาหกรรมได้ เพราะมอีตัราการผลติน้ํานมเพยีง 1.5 ลติรต่อครัง้ หรอืประมาณ 12 

ลติรต่อปีเท่านัน้ ดงันัน้ ในการผลติระดบัอุตสาหกรรม จะนิยมทดลองถ่ายยนีเพื่อสรา้งโปรตนีในหม ู(100-

200 ลติรต่อครัง้) แพะ (600-800 ลติรต่อครัง้ และววั (10,000 ลติรต่อปี) (Echelard และคณะ, 2006) ทัง้นี้

เราสามารถแบ่งประเภทผลติภณัฑท์างการแพทยจ์ากสตัว ์GM ได ้4 ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

 

a) ผลิตภณัฑโ์ปรตีนท่ีอยู่ในเลือด (Blood Products) 

ส่วนประกอบสําคญัของโปรตนีทีอ่ยู่ในเลอืด ไดแ้ก่ antithrombin (โปรตนีควบคุมการแขง็ตวัของ

เลอืด) และ human albumin (โปรตนีที่อยู่ในน้ําเลอืด) ผู้ป่วยที่มปีรมิาณ antithrombin ตํ่า จะทําให้เกดิ

อาการเลือดแข็งตัว  ซึ่งเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆและทําให้เสียชีวิตได้ ปจัจุบันบริษัทGTC 

Biotherapeutics ไดพ้ฒันาผลติภณัฑท์ีเ่รยีกว่า ATryn ซึ่งเป็นโปรตนี antithrombin                    

GM (Echelard และคณะ 2006)               จากหน่วยงาน FDA                              

เมื่ อ วันที่  6  กุ มภาพันธ์  2 009    (www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarian 

Newsletter/ucm190728.htm)  นอกจากโปรตนี antithormbin แลว้ Human Protein C ยงัเป็นโปรตนีทีม่ ี

บทบาทในการป้องกนัเลอืดแขง็ตวั ซึง่ Velander และคณะ (1992) ไดพ้ฒันาจากหม ูGM ทีส่ามารถผลติ 

Human Protein C ในน้ํานมของหม ูโดยมอีตัราการผลติทีส่งูมากถงึ 1 กรมัต่อลติร  

นอกจากนี้ สตัว ์GM ไดถู้กพฒันาใหส้ามารถสรา้งโปรตนีทีช่่วยใหเ้ลอืดแขง็ตวั(a clotting factors) 

เพื่อรกัษาผูป้่วยทีเ่ป็นโรคเลอืดไหลไม่หยุด (Hemophilia) แต่กําลงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา  โรคทัง้สอง

ชนิดนี้เป็นโรครา้ยแรงทีป่จัจบุนัยารกัษาหรอืแหล่งโปรตนีดงักล่าวสําหรบัเปลีย่นถ่ายใหแ้ก่ผูป้่วยมปีรมิาณ

จาํกดัและราคาแพง โดยมคี่าใชจ้า่ยในการผลติจากถงัปฎกิรณ์ชวีภาพ (bioreactor) ดว้ยงบประมาณสูงถงึ 

200,000 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อผูป้ว่ย 1 คนต่อปี หรอืผลติไดจ้ากเซลลร์งัไข่ของหนู Chinese Hamster ซึง่ยงั

มปีรมิาณจํากดัและราคาแพงเช่นเดยีวกนั  ดงันัน้นักวทิยาศาสตรจ์งึพฒันาสตัว์ GM                

      ที ่                                         Hemophilia              (Angelika        

1997; Myles และคณะ 2004)                                          clotting factors      IX 

(Van Cott และคณะ, 1999)                  ถงัปฎกิรณ์ชวีภาพถงึ 250-1,000     ในน้ํานมสตัว ์และ

ผลติ clotting factors ชนิด VIII ในหมเูช่นกนั โดยสามารถผลติได ้2.7 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร ซึง่มากกว่า
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ผลติจาก plasma หลายสบิเท่า (Paleyanda และคณะ, 1997) และมตี้นทุนการสกดัแยกและทําใหบ้รสิุทธิ ์

จากน้ํานมตํ่า ช่วยลดค่ารกัษาโรค Hemophilia ไดใ้นอนาคต 

 

b) ผลิตภณัฑย์ารกัษาโรคท่ีมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบหลกั (Protein-Based Drugs) 

นอกจาก โปรตนีที่อยู่ในเลอืดแล้ว สตัว์ GM ยงัสามารถผลติ Protein-Based Drugs ชนิดอื่นๆ 

เช่น monoclonal antibodies (Pollock        1999), human erythropoietin และ polyclonal 

antibodies (Echelard และคณะ 2006) ตวัอย่างสตัว ์GM         protein-based drugs        แพะ และ

หม ูโดยหม ูGM สามารถผลติ human erythropoietin หรอืทีเ่รยีกว่า epo ซึง่เป็นโปรตนีทีช่่วยสรา้งเซลล์

เมด็เลอืดแดง และมคีวามสําคญัต่อการรกัษาผู้ป่วยโรคมะเรง็และโรคไต แต่มรีาคาแพงถ้าผลติด้วยวธิี

ดัง้เดมิ อย่างไรกต็าม การผลติโปรตนีชนิดนี้จากหม ูGM  ามารถผลติไดใ้นปรมิาณทีม่าก ซึ่งจะช่วยลด

ตน้ทุนการผลติไดม้าก 

จากการพฒันาสตัว ์ GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทยด์งักล่าว พบว่าส่วนใหญ่จะผลติไดจ้าก

น้ํานมของสตัว ์ GM โดยยนีเป้าหมาย                 mammalian gland                      

         มใีนน้ํานมเท่านัน้ จากการที ่ mammal glands                                              

                  ทาํ                                                                              

 

ภาพท่ี 22 แสดงขัน้ตอนการสรา้งสตัว ์GM           ปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์ 
ท่ีมา: Echelard และคณะ (2006) 
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กระบวนการสรา้งสตัว ์ GM                                                           (ได้

      ภาพที ่22) โปรตนีทีพ่ฒันาใหส้ามารถสรา้งไดใ้นน้ํานมทีส่าํคญั ไดแ้ก่ human antithrombin (AT), 

alpha1-antitrypsin (AAT), C1 esterase inhibitor, fibrinogen, albumin     monoclonal antibodies 

(Echelard และคณะ 2006) ซึง่ในปจัจุบนั มผีลติภณัฑโ์ปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยห์ลายชนิดที่

กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันาเพื่อผลติเป็นการคา้ (ดงัตวัอยา่งแสดงในตารางที ่25) 

 

ตารางท่ี 25 แสดงผลติภณัฑโ์ปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยท์ีก่ําลงัพฒันาเพื่อการคา้ 
 

ผลิตภณัฑ ์ บริษทัผู้ผลิต ชนิดสตัว ์GM ขัน้ตอนการพฒันา 

ATryn GTC Biotherapeutic แพะ 
ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติ

เป็นการคา้ในปี 2009 

C1 Esterase Inhibitor Pharming กระต่าย Phase III 

MM-093 
Merrimacks and GTC 

Biotherapeutic 
แพะ Phase II 

Alpha-Glucosidase Pharming กระต่าย Phase II (on hold) 

Human Growth 
Hormone 

Biosidus ววั Preclinical 

Albumin  GTC Biotherapeutic ววั Preclinical 

Fibrinogen Pharming ววั Preclinical 

Collagen Pharming ววั Preclinical 

Lactoferrin Pharming ววั Preclinical 

Alpha-1 Antitrypsin GTC Biotherapeutic แพะ Preclinical 

Malaria Vaccine GTC Biotherapeutic แพะ Preclinical 

CD-137 MAb GTC Biotherapeutic แพะ Preclinical 
ท่ีมา: Echelard และคณะ (2006) 
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c) ส่วนประกอบของการผลิตวคัซีน (Vaccine Components) 

     สตัว ์ GM ยงัสามารถถูกพฒันาเพื่อการผลติวคัซนีไดเ้ช่นกนั เช่น การผลติวคัซนีป้องกนัโรค

มาลาเรยี (Malaria vaccines) การผลติวคัซนีจากน้ํานมแพะ GM (Behboodi และคณะ 2005)     พะ

หนึ่งตวัสามารถผลติสารกระตุน้ภมูคิุม้กนั (antigen)                0.9             (Anthony        

2001) ซึง่เป็นปรมิาณเพยีงพอทีป่ระชากรจะไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคมาลาเรยีถงึ 8.4 ลา้นคนต่อปี  

 

d) การปลูกถ่ายอวยัวะ (Xenotransplatation) 

     ประโยชน์ดา้นการแพทยท์ีส่าํคญัอกีอยา่งหนึ่งของการพฒันาสตัว ์GM คอื การเป็นแหล่งสรา้ง

อวยัวะของมนุษย ์สาํหรบัเป็นวตัถุดบิในการปลกูถ่ายอวยัวะของมนุษย ์ซึง่สตัวท์ีน่ิยมพฒันาเพื่อประโยชน์

ดงักล่าวนี้ คอื หม ูเนื่องจากหมมูสีรรีวทิยาทีเ่ขา้กนัไดก้บัมนุษย ์ขยายพนัธุไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ และเป็นแบบ 

ทดลองการตดิเชือ้โรคของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีหมมูคีุณสมบตัทิีด่กีว่าลงิ เนื่องจากลงิเป็นสตัวท์ีเ่ป็นพาหะ

ของโรคตดิต่อรา้ยแรงของมนุษย ์เช่น โรคเอดส ์(Mohiuddin, 2007) ดงันัน้เทคโนโลยแีหล่งผลติอวยัวะ

ของมนุษยใ์นสตัว ์GM หรอื Xenotransplantation  จงึเป็นการพฒันาครัง้ใหญ่ของวงการปลูกถ่ายอวยัวะ

ของมนุษย ์เพราะจะเป็นแหล่งผลติอวยัวะของมนุษยท์ีส่ามารถเขา้กนัไดก้บัร่างกายมนุษยเ์ป็นอย่างด ีและ

ช่วยแกไ้ขปญัหาภาวะการขาดแคลนอวยัวะสาํหรบัปลกูถ่าย โดยเฉพาะหวัใจ ตบั และมา้ม ความสําเรจ็ใน

การพฒันาหม ูGM      alpha 1,3 galactosyltransferase knockout (GT-KO) ทีม่อีวยัวะของมนุษย ์และ

ไดท้ดลองปลกูถ่ายหวัใจและไตจากหม ูGT-KO ไปยงัลงิบาบ ูไดพ้บว่าลงิบาบสูามารถมชีวีติรอดไดน้านถงึ 

6 เดอืน (Tseng และคณะ 2005) นอกจากนี้ หมยูงัถูกพฒันาเพื่อประโยชน์ในการรกัษาโรคเบาหวาน โดย

สามารถสร้างตับอ่อนของมนุษย์ และได้ทดลองการปลูกถ่ายตับอ่อนของมนุษย์จากหมูสู่ลงิที่เป็นโรค 

เบาหวาน ปรากฎว่าภายใน 3-6 เดอืน อาการโรคเบาหวานในลงิไดทุ้เลาลง (Hering        2006) ซึง่

เป็นสญัญาณทีด่ต่ีอการรกัษาโรคเบาหวานในมนุษย ์แมว้่านกัวทิยาศาสตรจ์ะประสบความสําเรจ็ดงัทีก่ล่าว

มากต็าม แต่ในปจัจบุนั ยงัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะทดลองปลูกถ่ายอวยัวะจากหม ูGM สู่มนุษย ์แมว้่าตบัเป็น

อวยัวะทีไ่มต่อ้งการความเขา้กนัไดอ้ย่างด ี(perfect match) ใน                 และมคีวามต้านทานต่อ

การปฎเิสธของระบบภูมคิุม้กนั (antibody mediated rejection) กต็าม ทําใหน้ักวทิยาศาสตรม์คีวามเหน็

ว่าตบัเป็นอวยัวะทีม่คีวามเป็นไปไดสู้งทีจ่ะประสบความสําเรจ็ในการปลูกถ่ายอวยัวะจากสตัว ์GM (Fung 

      1997) ส่วนการปลูกถ่ายหวัใจและไตยงัต้องมกีารพฒันาอกีมาก เพราะอวยัวะทัง้สองต้องการ

ความเขา้กนัไดข้องร่างกายสูง และมปีจัจยัอื่นๆ ทีย่ากต่อการปลูกถ่ายจากสตัว ์GM           (McGregor 
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และคณะ 2005) อย่างไรกด็ใีนปจัจุบนั มหีลายบรษิทัทีก่ําลงัพฒันาเทคโนโลย ีXenotransplantation (ดงั

รายละเอยีดแสดงในตารางที ่26) 

 

ตารางท่ี 26 แสดงการพฒันาเทคโนโลย ีXenotransplantation             

บริษทั ท่ีอยู่ อวยัวะ ความเหน็ 
Advanced Cell Tech. Worcester, MA ไต หวัใจ ใชเ้ทคนิค GM     loning 

Alexion Pharmaceutical New Haven, CT เซลลป์ระสาท รกัษาโรคพากนิสนั โดยใชห้ม ูGM 
Algenix Shoreview, MN ตบั พฒันาในหม ูเพื่อสรา้งตบัเทยีม 

Circe Biomedical Watham, MA ตบั ตบัอ่อน พฒันาในหม ูเพื่อสรา้งตบัเทยีม 

Diacrin Charlestown, MA เสน้ประสาท ตบั พฒันาในหม ูเพื่อรกัษาโรค 
neurological disorders 

Nextran/Baxter Princeton, 
NJ/Deerfield, IL 

ตบั พฒันาในหม ู

Ximerex Omaha, NE ตบั พฒันาในหม ูโดยถ่ายเซลลม์นุษยไ์ป
ในหม ู

ท่ีมา: Rutovitz     Mayer  2002) 

 

ถงึแมว้่า เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัว์ สําหรบัเป็นแหล่งผลติอวยัวะของมนุษยจ์ะมี

ความก้าวหน้ามากขึน้ก็ตาม  แต่ยงัประสบกบัปญัหาทางด้านเทคนิค การควบคุมจากหน่วยงานรฐับาล 

และขอ้วพิากษ์วจิารณ์ต่างๆ รวมถงึขอ้กงัวลถงึความปลอดภยัต่อมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็การ

แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนเป้ือนในอวัยวะที่สามารถแพร่ระบาดไปยงัประชากรได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่

นักวทิยาศาสตรต์้องพยายามแก้ไขปญัหาเหล่าน้ี  โดยเฉพาะในประเดน็ขอ้กงัวลด้านความปลอดภยัต่อ

มนุษยก์บัความกา้วหน้าทางการแพทยด์า้นการปลกูถ่ายอวยัวะต่อไปในอนาคต 

จากประโยชน์ของสตัว์ GM ทางการแพทยท์ี่กล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าสตัว์ GM           

                                                                                      

      GM และแม้ว่าจะประสบความสําเรจ็ในการสร้างสตัว์ GM ที่สามารถผลติยาได้ก็ตาม แต่ยงัไม่

สามารถรบัรองผลได้แน่นอน โดยรอ้ยละ 10-30 เท่านัน้ทีป่ระสบความสําเรจ็ในหนู GM    ที่น้อยกว่า

รอ้ยละ 5 สาํหรบัการสรา้งสตัว ์GM                                                             
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                                                               (http://www.biotech.iastate.edu/biotech_ 

info_series/bio10.html)                            GM                                  

                                         GM                          (                  27) อย่างไร

กต็าม การพฒันาสตัว ์GM สาํหรบัผลติยา                                                             (cell 

culture production)  

 

ตารางท่ี 27 แสดงตน้ทุนการผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ 

ชนิดของโปรตีนฯ คณุสมบติัในการรกัษาโรค สตัว ์ มลูค่า/สตัว/์ปี 
AAT โรคถุงลมโปง่พอง แกะ $15,000 
tPA โรคเลอืดไหลไมห่ยดุ (Hemophilia) แพะ $75,000 
Factor VIII โรคเลอืดไหลไมห่ยดุ (Hemophilia) แกะ 

 

$37,000 
Factor IX โรคเลอืดไหลไมห่ยดุ (Hemophilia) แกะ $20,000 
Hemoglobin โรคโลหติจาง หม ู $3,000 
Lactoferrin ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ  ววั $20,000 
CFTR โรคพนัธุกรรมในปอดและระบบทางเดนิ

อาหาร 

แกะ, หนู $75,000 
Human Protein C ป้องกนัเลอืดแขง็ตวั หม ู $1,000,000 
ท่ีมา: http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_series/bio10.html  

 

2.3.2.2  ประโยชน์ทางการเกษตรและสิง่แวดล้อม 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นการดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัว ์นอกจากจะสามารถผลติผลติภณัฑ์ทางการ

แพทยแ์ล้ว ยงัมศีกัยภาพในการพฒันาสตัวท์างการเกษตร (agricultural animals) (Etherton และคณะ 

2003)                                                                             

                       GM                                                          ของ

สตัว ์(animal welfare) ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

a) การเพ่ิมคณุค่าทางอาหาร และความปลอดภยัของอาหารจากสตัว ์GM 

ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยของอาหารจากสัตว์นั ้น 

เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมสตัว์เป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัภาพต่อการพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวได ้ใน

http://www.biotech.iastate.edu/biotech_%20info_series/bio10.html
http://www.biotech.iastate.edu/biotech_%20info_series/bio10.html
http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_series/bio10.html
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ดา้นการเพิม่ปรมิาณและคุณภาพของผลติภณัฑอ์าหารจากสตัว์จะมุ่งเน้นผลติภณัฑ ์ 2  ชนิดที่สําคญั 

(Rutovitz และ Mayer, 2002) คอื 

 

 ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ 

  โดยมุง่เน้นการเรง่การเจรญิเตบิโต จากการถ่ายยนีซึง่สรา้ง growth hormone                 

            GM ที่เรยีกว่า Beltsville                                                        

                            GM                                                         GM เพื่อ

เร่งการเจรญิเตบิโตในสตัวอ์กีหลายชนิด หรอืสตัว ์GM                                              

                 สําหรบัสาเหตุทีส่ตัว ์GM                                                       

                                                                    (metabolism)             

                                  ร่างกายของสตัว์ จงึทําให้เกดิความไม่สมดุลในร่างกายหรอืร่างกาย

อ่อนแอและตายในทีสุ่ด  นอกจากการเพิม่การเจรญิเตบิโตแลว้ ยงัมกีารพฒันาเชงิคุณภาพ โดยพฒันาเนื้อ

ทีม่ไีขมนัตํ่า (lean meat) (Purcel และ Rexroad, 1993)                                         

                หรอืเพิม่ปรมิาณชนิดไขมนัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายใหม้ากขึน้         โดย Lai และ

คณะ (2006) พฒันาหมูให้สามารถสรา้งปรมิาณกรดไขมนัชนิด Omega-3                       

ไดม้ากขึน้ 

 

 ผลิตภณัฑน์ ้ านม  
 แมว้่าการพฒันาน้ํานมส่วนมากจะพฒันาเพื่อประโยชน์ทางการแพทยก์็ตาม  แต่การพฒันา

เพื่อเพิม่คุณค่าทางอาหารในน้ํานมได้รบัความสนใจเช่นเดยีวกนั  ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพฒันาใน 3 
ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 1) พฒันาคุณค่าทางอาหารสําหรบัเดก็ (Humanisation) 2) เพิม่ปรมิาณโปรตนีใน
น้ํานม และ 3) ลดปรมิาณน้ําตาลแลกโตส (lactose) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 Humanisation:                              ถ่ายยีนที่สร้างโปรตีน human 
lactoferrin     lysozyme                                                          lactoferrin 
                                                                    สามารถ                ของ
มนุษยจ์ะมปีรมิาณ Lysozyme และ lactoferrin                3,000          8-80 เท่า ตามลําดบั 
(Rutovitz และ Mayer, 2002) ดงันัน้ นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย (เดวสิ) กําลงัพฒันา
แพะ GM ใหส้ามารถสรา้ง Lysozyme ในน้ํานมแพะ ซึง่คาดว่าจะนํามาทดลองในมนุษยใ์นอกีประมาณ 5 
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ปีขา้งหน้า ถ้าประสบความสําเรจ็จะช่วยลดจาํนวนเดก็ทีเ่จบ็ป่วยจากอาการทอ้งเสยีไดอ้ย่างมาก (Bailey, 
2009) 
 การเพิม่ปริมาณโปรตีน: โปรตนีทีน่ิยมเพิม่ในน้ํานมววั คอื casein โดยทัว่ไปในน้ํานมววัจะ
มปีรมิาณของโปรตนี beta-casein     kappa casein      โปรตนีทัง้สองชนิดนี้สามารถเพิม่คุณค่าทาง
อาหารของน้ํานมววัได ้โดย kappa-casein            นมจบัตวัเป็นก้อนไดน้้อยลง น้ํานมมคีวามเป็นเนื้อ
เดยีวกนัมากขึน้ ทําใหม้คีวามคงตวัหรอืทนต่อความรอ้นไดม้ากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ในกระบวนการผลติ
ของอุตสาหกรรมนม ขณะที ่beta-casein มคีุณสมบตัใินการจบักบัแคลเซยีมไดด้ ีช่วยใหน้ํ้านมมปีรมิาณ
แคลเซยีมเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคอย่างมาก จากประโยชน์ของโปรตนีในน้ํานมทัง้สองชนิดนี้ 
ทําใหน้ักวทิยาศาสตรก์ลุ่มหนึ่งพฒันาววั GM                   beta-casein และ kappa casein ใน
น้ํานมสงูขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 100 ตามลาํดบั (Brophy       , 2003)   

 การลดปริมาณน ้ าตาลแลก็โตส:                                           ก       
     ซึง่จะช่วยใหน้ํ้านมววัมคีุณภาพ และเป็นทีต่อ้งการของตลาดมากยิง่ขึน้ 
 

นอกจากนี้ สตัว ์GM อกีกลุ่มหนึ่งทีไ่ดร้บัความสนใจและคาดว่าจะสามารถผลติออกเป็นการคา้ได้
ในอนาคตอนัใกล้นี้ คอื ปลา GM   โดย       AquaBounty Inc. ได้พฒันาปลาแซลมอน   tlantic 
salmon)                    ที ่                       0                                         
  quaBounty,  00 )                            ผลติเป็นการคา้               FDA และ FDA 
ไดส้รปุรายงานผลการทดสอบความปลอดภยัปลาแซลมอนชนิดนี้ต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ขอ้กําหนดการ
ตดิฉลาก รายละเอยีดทางสรรีวทิยาและทางพนัธุกรรมและผลการประเมนิความปลอดภยัภายหลงัจากวาง
จาํหน่ายในตลาดการคา้ของปลาแซลมอน GM ชนิดนี้ ผูท้ีส่นใจสามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว๊ป
ไ ซ ด์  http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Veterinary 
MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf บรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัอนุญาตจาก                 
           แต่หลายฝา่ยมขีอ้วติกถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ เมื่อพนัธุป์ลาแซลมอน GM 
ชนิดนี้แพรพ่นัธุใ์นธรรมชาต ิ 

ในปจัจบุนั มปีลาอกีหลายชนิดทีก่ําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันาเพื่อเรง่การเจรญิเตบิโต ไดแ้ก่ ปลา
ตะเพยีน (carp) ปลานิล (tilapia) ปลากด  loach)         oho salmon เป็นต้น (Dunham และคณะ 
2002; Rahman และคณะ 1998; Nam และคณะ 2001 และ Cummin, 2004) อยา่งไรกต็าม ปลา GM ที่
ถูกพฒันาเพื่อความสวยงามทีเ่รยีกว่า Zebra fish ไดร้บัอนุญาตใหจ้าํหน่ายในประเทศสหรฐัฯได ้ ตัง้แต่ปี 
2003 (Cummins, 2004) เนื่องจากเป็นปลาทีไ่มไ่ดเ้ป็นอาหารของมนุษย์ 

จากการพฒันาคุณภาพของเนื้อสตัว์ คุณภาพของน้ํานม (Bremel และคณะ, 1989) และลด

ปรมิาณกรดไขมนัที่ไม่เป็นประโยชน์ในอาหารประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้บรโิภคมสีุขภาพอนามยัที่ดขี ึ้น 

http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Veterinary%20MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Veterinary%20MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf
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สามารถลดการเจบ็ปว่ยจากโรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสูง เป็นต้น นอกจาก

การปรบัปรุงคุณค่าทางโภชาการของอาหารแล้ว การลดปรมิาณเชื้อโรคที่ปนเป้ือนอยู่ในอาหารก็เป็นสิง่

สําคญัเช่นเดยีวกนั โดยการพฒันาสตัว์ GM                       ที่จะปนเป้ือนในอาหาร (food 

borne pathogens) เช่น โรคววับา้ (mad cow disease)  และเต้านมอกัเสบ(martitis disease) ซึง่โรคเต้า

นมอกัเสบจะทําให้คุณภาพของน้ํานมในสตัว์ลดลง ซึ่งสตัว์ GM                        จะ       

                                                             ต่อเกษตรกรในการลดค่าใชจ้า่ย 

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มสีตัว์ GM                            เพื่อประโยชน์ด้านอาหาร      

         เน่ืองจากประสบปญัหาของผลขา้งเคยีงที่เกดิขึน้ โดยเฉพาะโรคที่เกดิขึน้กบัสตัว์ ซึ่งเป็นสาเหตุ

การตายหลกัของสตัว ์GM (ดงัแสดงตวัอย่างไวใ้นตารางที ่28)         ประสทิธภิาพของการถ่ายโอนยนี

เป้าหมายไปยงัเซลลข์องสตัวย์งัอยูใ่นระดบัตํ่า รวมถงึมตีน้ทุนในการผลติทีส่งูไมคุ่ม้ค่ากบัการลงทุน 

 

b) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การเลีย้งสตัวโ์ดยทัว่ไปของเกษตรกรจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเนื่องจากปรมิาณของเสยีจาก

สตัวโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่สารประกอบฟอฟฟอรสั การใชท้รพัยากรน้ําและอาหารแก่สตัวใ์นปรมิาณมาก ซึ่ง

สิง่เหล่านี้ส่งผลต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อมอย่างมาก ดงันัน้ นักวทิยาศาสตรไ์ด้พยายามพฒันาสตัว ์

GM                            องสิง่แวดลอ้ม โดยไดพ้ฒันาหม ูGM      Enviro-PicTM           

                         จากหมูที่ปล่อยสู่สิง่แวดล้อมได้มากถึงร้อยละ 75 (Golovan และคณะ 

2001) ขณะที่ในไก่   Mozdziak และคณะ (2003) ได้พฒันาไก่ GM ที่สามารถสรา้งเอนไซม ์beta-

galactosidase                  ตาลแลก็โตส (lactose)                                           

                     นอกจากนี้ การพฒันาสตัวใ์หม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ (growth rate) เพื่อเพิม่

อตัราการผลติน้ํานมและเนื้อสตัวส์ู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ เช่น การเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตของปลา mud 

roach (Nam และคณะ 2001) จะช่วยลดปรมิาณของเสยี ลดปรมิาณการใชน้ํ้าจากสตัวแ์ละจากอุปกรณ์

การผลติต่างๆ ในอุตสาหกรรมหรอืในฟารม์เลี้ยงสตัว์ อกีทัง้ การพฒันาสตัว์ให้มปีระสทิธภิาพการย่อย

อาหาร (feed efficiency)       ลดสดัส่วนของปรมิาณอาหารต่อปรมิาณผลผลติของเนื้อสตัวห์รอืนม 1 

ปอนด ์ส่งผลใหล้ดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติและจากการลดพืน้ทีป่ลูกพชือาหารสตัว์ 

หรอืการพฒันาปลาชนิด Zebra danio                        GloFish® ทีจ่ะเรอืงแสงขึน้ในน้ําทีม่มีลพษิ 

(www.glofish.com) ซึง่สามารถใชเ้ป็นเครือ่งตรวจสอบคุณภาพของน้ํา 

http://www.glofish.com/
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การพฒันาสตัว ์GM ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าสตัว ์GM มบีทบาทและเป็นประโยชน์ดา้นการ

รกัษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก  แต่นักวิทยาศาตร์ยงัต้องพัฒนาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะปญัหาหรอืขอ้กงัวลของสาธาณชนเกี่ยวกบัผลกระทบของสตัว์ GM เมื่อปล่อยสู่ธรรมชาติต่อ

ระบบนิเวศน์หรอืสายพนัธุส์ตัวช์นิดอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นธรรมชาต ิ

 

c) การปรบัปรงุสขุอนามยัของสตัว ์

สุขอนามยัของสตัว์เป็นสิ่งสําคญัอันดบัต้นสําหรบัอุตสาหกรรมเลี้ยงสตัว์หรอืปศุสตัว์   ดงันัน้ 

เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม จงึเป็นเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นการพฒันาสตัวใ์หม้คีวามต้านทานต่อโรค และมี

สุขอนามยัที่สมบูรณ์ ซึ่งการพฒันาสตัว์ให้มคีวามต้านทานต่อโรคนัน้  จะเป็นประโยชน์ทัง้กบัสตัว์และ

มนุษย ์แมว้่าในปจัจุบนั มกีารวจิยัและพฒันาสตัว ์GM                              เช่น ไก่ GM ที่

ต้านทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั Avian leukosis (Crittenden และ Salter, 1992) และแกะ GM ทีต่้านทาน

ต่อไวรสั Ovine retrovirus (Clement, 1994) แต่ไม่มกีารพฒันาสตัว ์GM ชนิดใดทีป่ระสบความสําเรจ็

อย่างแท้จรงิ อาจเป็นดว้ยการดดัแปลงพนัธุกรรมสตัว์ใหม้คีวามต้านทานต่อโรคนัน้ไม่มคีวามจาํเป็นมาก 

ถา้เกษตรกรมรีะบบการบรหิารจดัการฟารม์ใหถู้กสุขลกัษณะ ลดสภาวะแวดลอ้มทีก่่อใหเ้กดิโรค ปรบัปรุง

สวสัดภิาพของสตัว ์รวมถงึใหอ้าหารสตัวท์ีม่คีุณภาพ กจ็ะสามารถป้องกนัโรคระบาดในสตัวข์องตนเองได้

โดยไมต่อ้งใชเ้ทคโนโลยกีารดดัแปลงทางพนัธุกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อสตัวแ์ละมนุษย ์  

 

d)                       

เทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมสามารถพฒันาคุณสมบตัขิองวตัถุดบิสําหรบัอุตสาหกรรมอาหารให้

มลีกัษณะที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต  หรอืส่งเสรมิให้มคีวามสะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมอาหารที่มน้ํีานมเป็นองค์ประกอบ โดยเพิม่ปรมิาณโปรตีน β-casein ในน้ํานม จากการ

เปลีย่นโครงสรา้งทางกายภาพของโปรตนีชนิด β-casein          ซึง่จะช่วยใหโ้ปรตนี β-casein ละลาย

ในน้ํานมไดด้ขีึน้ (Brophy และคณะ, 2003) ทําใหล้ดเวลาในขัน้ตอนการจบัตวักนัเป็นก้อน (coagulation) 

                            และเพิ่มความคงตัวของการเกิด curd                          

            การผลติ      นอกจากประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารแลว้ สตัว ์GM ยงัสามารถผลติสาร

ที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นอกี เช่น แพะ GM ที่สามารถผลติเส้นใยของแมงมุมได้ โดยมชีื่อทางการค้าว่า 

BioSteel® ซึง่ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเสือ้เกราะ พฒันาโดยบรษิทั Nexia Biotechnologies ในประเทศ
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แคนาดา (Nexia Biotechnologies, 2001) ตวัอยา่งบรษิทัผูผ้ลติทีก่ําลงัพฒันาสตัว ์GM เพื่อประโยชน์ดา้น

การเกษตร และปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการพฒันา ดงัแสดงในตารางที ่28 

 

ตารางท่ี 28 แสดงตวัอยา่งการพฒันาสตัว ์GM               

ชนิดสตัว ์ ชนิดของยนี/แหล่งทีม่า

ชบีช 

ผูผ้ลติ วตัถุประสงค ์ ความเหน็ 

หม ู Growth Hormone/มนุษย ์ USDA, Beltsville เร่งการเจรญิเตบิโต สตัวบ์างตวัเตบิโตด ีแต่เป็น
หมนั ตาย หรอืพกิาร 

ไก ่ Growth Hormone/    Merck Laboratories 
เร่งการเจรญิเตบิโต/

ตา้นทานโรค 

ไก่ 2 ใน 13 เจรญิเตบิโต
รวดเรว็ และตา้นทานโรค

จากไวรสั 1 ชนิด 

ววั Insulin-growth factor/มนุษย ์ Granada 
Bioscience Inc. 

พฒันาเทคนิค สตัวม์คีวามเป็นหมนัรอ้ยละ 
13-75 

หม ู Growth Hormone/     Tufts Univ., MA เร่งการเจรญิเตบิโต 
มหีมเูพยีง 1 ตวั ประสบ

ความสาํเรจ็ แต่ตายภายใน 
9 เดอืน 

หม ู Insulin-growth factor/มนุษย ์ USDA, Beltsville 
เน้ือทีม่ไีขมนัน้อย 
(Leaner Meat) 

เน้ือหมตูวัเมยีมไีขมนัลดลง
รอ้ยละ 6 สว่นหมตูวัผูไ้ม่
แสดงลกัษณะทีต่อ้งการ 

แกะ Growth Hormone/มนุษย ์ USDA, Beltsville เร่งการเจรญิเตบิโต แกะ GM                
และโรคอื่นๆ และตายเรว็ 

แกะ Growth Hormone/มนุษย ์ Univ. of Penn. พฒันาเทคนิค 
ไดแ้กะ GM 1 ตวั จากการ
ถ่ายยนีสูต่วัอ่อนจาํนวน 

10,332       

แพะ Spider gene 
Nexia 

Biotech/Canada 
BioSteel Production 

ร่วมกบั Canada Military ใน
การพฒันา และ Spider silk 
สามารถผลติไดจ้ากยาสบู

และมนัฝรัง่ 

หม ู Phytase gene/E. Coli Guelph 
Uni./Canada 

ลดปรมิาณฟอสฟอรสั ลดฟอฟฟอรสัไดร้อ้ยละ 75 

ไก ่
Avian Sarcoma Virus 

envelope/ Avian leukosis 
virus (ALV) 

USDA ตา้นทานโรค ALV 
ไก่มคีวามตา้นทานเพิม่ขึน้ 
แต่รอ้ยละ 25 เป็นมะเรง็ 

รอ้ยละ 18 ตาย 
ท่ีมา: Rutovitz และ Mayer (2002) 
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2.3.3 ปัญหาและอปุสรรค 
แมว้่าในปจัจุบนั สตัว์ GM หลายชนิดได้รบัการวจิยัและพฒันาในด้านต่างๆ ขา้งต้น กต็าม แต่

เทคนิคการดดัแปลงทางพนัธุกรรมในสตัวย์งัมปีระสทิธภิาพทีต่ํ่า ทําใหก้ารพัฒนาสตัว ์GM ไม่ประสบผล 

สําเรจ็เท่าที่ควร (ดงัแสดงประสทิธภิาพของการพฒันาไวใ้นตารางที่ 29)  เพราะสตัว์ GM            

                                                                 หรอืยนีเหล่านัน้ไม่แสดงออก 

และประสบปญัหาความเป็นหมนัของสตัว ์GM รวมถงึการแสดงออกของยนีทีถ่่ายโอนไปยงัจโีนมของสตัว์

เป็นตวัก่อใหเ้กดิโรคในสตัว ์                         GM          เสยีชวีติจากโรค และบางส่วน

          อกีทัง้ มตี้นทุนในการพฒันาสตัว ์GM ทีสู่ง เช่น ต้นทุนในการสรา้งลูกววั GM 1            

300,000              (USDA, 1999) ในแพะหรอืแกะ GM ประมาณ 60,000 เหรยีญสหรฐัฯ (Wall 

      , 1997)                                            งเน้นการพฒันาสตัว์ GM               

                                                          ด ้            จากมลูค่าทางการตลาด

ของผลติภณัฑย์าที่สูงในปจัจุบนั (ดงัแสดงในตารางที่ 30)                                            

ขณะที่ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น การเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต การปรบัปรุงคุณค่าทางโภชนาการ

ของน้ํานม และการปรบัปรุงคุณภาพของขนสตัว์ เป็นต้น ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา เน่ืองจากปญัหาใน

ดา้นต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น ดงันัน้ สตัว ์GM ทางการเกษตรหรอืสตัว ์GM ทีจ่ะใชเ้ป็นแหล่งอาหารของ

มนุษย์  ต้อง                                                              ซึ่งต้องผ่าน

กระบวนการอีกหลายขัน้ตอนและใช้เวลานานอีกหลายปี ก่อนที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในอาหารของ

มนุษยไ์ด ้ 
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ตารางท่ี 29 แสดงประสทิธภิาพ หรอืความสาํเรจ็ของการดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัวช์นิดต่างๆ 

ชนิดของสตัว ์ ประสทิธภิาพการผลติสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (      ) 
หม ู 0.9 
แกะ 0.9 
ววั 0.7 

หนู (Rat) 4.4 
หนู (Mouse) 3 

แพะ 1 
ท่ีมา: Rutovitz และ Mayer (2002) 

 

 

ตารางท่ี 30 แสดงมลูค่าทางเศรษฐกจิของผลติภณัฑย์ารกัษาโรค 

 โปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์
F-VIII F-IX Protein C AT III Fibrinogen Albumin 

ปรมิาณทีต่อ้งการ (กก./ปี) 0.3 4 10 21 150 315,000 
มลูค่าต่อกรมั (US Dollars) 2,900,000 40,000 10,000 7,000 1,000 3.56 
มลูค่าทางการตลาดต่อปี 
(Million Dollars) 

882 160 100 150 150 1120 

จาํนวนสตัว ์GM                                     เพื่อ              ตามทีต่อ้งการ 
กระต่าย 217 2,857 7,143 15,000 107,000 225x106 
หม ู 2 15 38 81 577 1212x103 
แพะ 1 

 

3 6 12 83 175,000 
แกะ 1 1 3 6 45 93,000 
ววั 1 1 2 3 17 35,000 
ท่ีมา: Rutovitz และ Mayer, 2002 และ Wall และคณะ (1997). 
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2.3.4 สตัว ์GM           
 ในปจัจุบัน งานวิจยัที่เกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์ GM                                

                           ยงั  จาํนวนงานวจิยัทีอ่ยูใ่นช่วงปลายของขัน้ตอนการทดสอบเพื่อผลติเป็น

การค้าไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม มสีตัว์ GM 

                  จากหน่วยงาน FDA                     จาํนวน 2 ชนิด คอื        ATryn    ปลา 

Zebra fish 

 

1. ผลิตภณัฑ ์ATryn: 

ในช่วงต้นปี 2009 ทาง FDA ไดพ้จิารณาตรวจสอบความปลอดภยั และให้การรบัรองผลติภณัฑ ์

ATryn (โปรตนี antithrombin ชนิด rhAT ที่มโีครงสรา้งเช่นเดยีวกบัโปรตีน hpAT           

         ) พฒันาโดยบรษิทั GTC Biotherapeutics ณ เมอืง Framingham มลรฐั Massachusetts ให้

ผลติเป็นการค้าได้ ซึง่ถอืว่าเป็นผลติภณัฑท์างการแพทยจ์ากสตัว์ GM ชนิดแรกทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก

หน่วยงาน FDA ใหผ้ลติเป็นการค้าไดใ้นประเทศสหรฐัฯ                          ’s  enter for 

Biologic Evaluation and Research (CBER), Center for Veterinary Medicine (CVM)           GTC 

Biotherapeutics ผู้ผลติ ATryn    แพะ GM               ATryn                    CBER 

             ป้องกนัการจบัตวักนัของเมด็เลอืด (human anticoagulant) บนพืน้ฐานของความปลอดภยั

และประสทิธภิาพของผลติภณัฑเ์มื่อใชใ้นมนุษย ์                CVM                             

                 (recombinant DNA construction)       GM บนพืน้ฐานความปลอดภยัต่อสตัว ์

รวมถงึไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และความคงตวัของการผลติ AT       GM        7          

(generation) แต่มขีอ้ยกเวน้ ไม่อนุญาตใหแ้พะ GM                             GM             

ข อ ง         (http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/ucm 

190728.htm)  

ผลติภณัฑ ์ATryn ทีผ่ลติจากน้ํานมของแพะ GM สามารถนําไปใชใ้นการป้องกนัเลอืดจบัตวัเป็น

ก้อน (blood cloting) เป็นประโยชน์ต่อผูป้่วยทีม่ปีรมิาณ antithrombin ในเลอืดตํ่าทีต่้องเขา้รบัการผ่าตดั 

และการคลอดบุตร แพะ GM ชนิดนี้ จะไดร้บัการถ่ายยนีทีส่รา้งโปรตนี rhAT ในน้ํานมซึง่มปีรมิาณที่ผลติ

ไดป้ระมาณ 2 กรมัต่อลติร จากนัน้น้ํานมแพะจะเขา้กระบวนการสกดัแยกและทําใหบ้รสิุทธิ ์ (ดงักระบวน 

การผลติซึง่แสดงในภาพที ่23) (Echelard และคณะ, 2006) ซึง่จะสามารถผลติโปรตนี rhAT ไดใ้นสดัส่วน

รอ้ยละ 50 จากน้ํานมแพะ โดยทัว่ไปโปรตนี antithrombin (AT) สามารถผลติได้จากพลาสมาของมนุษย ์

http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/ucm%20190728.htm
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/ucm%20190728.htm
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แต่ผลติไดใ้นปรมิาณน้อยไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการและมรีาคาแพง ดงัตวัอย่างการเปรยีบเทยีบปรมิาณ

การผลิต antithrombin     plasma ของประชากรในประเทศสหรฐัฯ ทุกคน จะสามารถผลิต 

antithrombin           100                                     ATryn                         

จากแพะ GM เพยีง 150 ตวั นอกจากนี้    Mr. Newberry                           “               

                     human antithrombin protein ใ ล า                       lactate แ ะยนีทีถ่่ายโอน

เขา้ไปนี้จะท างานเมือ่แพะเจรญิเตบิโตเต็มที ่และเริม่การสร้าง lactate แล้วเท่านัน้ ซึง่ antithrombin 

ดดัแปลงนี้จะผสมอยู่ในน ้ านมแพะ โดยไม่แสดงออกหรอืถูกสรา้งในเซลลร์่างกายอืน่ๆ ของแพะ ” (Rowe, 

2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงกระบวนการผลติและทาํใหบ้รสิุทธิข์อง ATryn จากน้ํานมแพะ GM  

 ท่ีมา: Echelard และคณะ (2006) 
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2. GloFish® 

 
 

 
ภาพท่ี 24 ปลา GloFish® 
ท่ีมา: Hallerman (2004) 
 

สตัว ์GM อกีชนิดหนึ่งที่ไดร้บัอนุญาตให้ผลติเป็นการคา้ไดใ้นประเทศสหรฐัฯ คอื ปลา GloFish® 

(ภาพที ่24) ซึง่เป็นปลาชนิด Zebrafish (Danio rerio) ทีถู่กดดัแปลงพนัธุกรรมใหม้สีสีนัสวยงาม พฒันา

โดย National University of Singapore และให้ลขิสทิธิใ์นการผลติและจําหน่ายแก่บรษิทั Yorktown 

Technologies                 ออสทนิ   ustin)     ฐ ทก็ซสั (Texas) ในปี 2002 (Hallerman, 2004) จาก

การทีป่ลา GM ชนิดนี้ ถูกพฒันาโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อความสวยงาม โดยไม่นําไปเป็นวตัถุดบิสําหรบั

อาหารของมนุษยแ์ละไมส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ จงึไม่มกีฎหมายทีใ่ชค้วบคุมการผลติปลา GM 

        (FDA, 2003b) แต่หลายฝา่ยมคีวามกงัวลต่อการแพร่ระบาดของยาปฎชิวีนะจากปลา GM ไปสู่เชือ้

โรคทีอ่ยูใ่นธรรมชาต ิซึง่อาจจะทาํใหเ้ชือ้โรคในธรรมชาตดิือ้ต่อยา และส่งผลอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว ์ 

แนวโน้มการพฒันาปลา GM                                                             

 ละเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาปลาเพื่อความสวยงามเพิม่มากขึน้ 
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2.3.5 ความปลอดภยัของอาหารท่ีได้จากสตัว ์GM 
ผลติภณัฑอ์าหารจากสตัว ์ทัง้แบบ Heritable และ Non-heritable modification GM ยงัมคีวาม

เสีย่งต่อสุขภาพของมนุษย ์ แมว้่าตามหลกัการแลว้จะไม่พบชิน้ส่วนดเีอน็เอและผลติภณัฑโ์ปรตนีจากยนี

ในน้ํานม หรอืในเนื้อสตัวก์ต็าม แต่ยงัไมม่รีายงานทีย่นืยนัตามหลกัการดงักล่าวมาสนับสนุนอย่างเพยีงพอ 

ดงันัน้ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้น้ีเกดิจากความกงัวลของโปรตนีทีส่รา้งขึน้จากดเีอน็เอแปลกปลอมที่ถ่ายโอนเขา้

ไปยงัจโีนมของสตัว์หรอืจากพาหะ (vectors) ทีใ่ชใ้นกระบวนการดดัแปลงทางพนัธุกรรม โดยเฉพาะสตัว ์

GM แบบ Non-heritable ทีม่กีารแสดงออกของสารทีก่่อใหเ้กดิโรคเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนัในสตัว ์ซึง่

การรบัประทานอาหารจากสตัว ์GM ทีม่สีารก่อใหเ้กดิโรคนี้ จะส่งผลรา้ยแรงต่อระบบภูมคิุม้กนัโรคและการ

พฒันาการของมนุษยโ์ดยเฉพาะในเดก็ รวมถงึความกงัวลของสารทีก่่อใหเ้กดิภูมแิพ ้ (allergenic protein) 

ในน้ํานมสตัว์ จากเหตุผลดงักล่าวเราควรที่จะหลกีเลี่ยงการรบัประทานอาหารที่ได้จากสตัว์ GM โดย 

เฉพาะน้ํานมจากสัตว์  เพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะมีข้อพิสูจน์หรือการรบัรองความปลอดภัยจาก

หน่วยงานรฐับาลในผลติภณัฑอ์าหารจากสตัว ์GM  

 

2.3.6 แนวโน้มการพฒันาสตัว ์GM 
ในช่วงระยะเวลาสัน้ หรอืประมาณ 5-10 ปี ต่อจากนี้ เทคโนโลยดีดัแปลงทางพนัธุกรรมสตัว ์จะมี

แนวโน้มในการพฒันาเทคนิคใหม้ปีระสทิธภิาพในการสรา้งสตัว ์GM มากยิง่ขึน้ ซึง่จะเน้นทางการแพทย์

มากกว่าทางการเกษตร เพราะมศีกัยภาพในความสําเรจ็สูงกว่าทางการเกษตร และมคีวามคุ้มค่าต่อการ

พฒันา เนื่องจากมคีวามต้องการและมมีูลค่าทางการตลาดที่สูงต่อปี ขณะที่ทางการเกษตร ปลา จะเป็น

สตัว ์ GM              อกสู่ตลาดการคา้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพฒันาเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต 

โดยเฉพาะปลาแซลมอนทีม่กีารพฒันามาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในขัน้ตอนทีใ่กลจ้ะสามารถผลติเป็นการค้า

ไดใ้นอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้านี้   

 

2.3.7 สรปุ   
เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมสตัว ์เป็นนวตักรรมทีส่ามารถปฎริปูสุขภาพอนามยั และชวีติความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ได้อย่างมาก เราสามารถนําเทคโนโลยนีี้ไปพฒันาด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม

อาหารและด้านสิง่แวดล้อม โดยการพฒันาเทคนิคหรอืวธิกีารวนิิจฉัยโรค และยาชนิดใหม่ๆ สําหรบัการ

ป้องกนัและรกัษาโรคของมนุษย ์รวมถงึการปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดจ้ากสตัว ์เช่น เพิม่
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คุณค่าทางโภชนาการ ผลติเนื้อทีม่ไีขมนัตํ่า และเพิม่วติามนิในน้ํานม เป็นต้น อกีทัง้ การพฒันาสตัว ์GM 

        บ                                                 ที่มสีารพษิเจอืปนสู่ธรรมชาติ และ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ โดยพฒันาให้สตัว์มคีวามต้านทานต่อโรคต่างๆ ทําให้มสีุขภาพอนามยัที่

แขง็แรง แมว้่าในปจัจบุนั มงีานวจิยัและพฒันาสตัว ์GM ในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็นจาํนวนมาก

กต็าม แต่งานวจิยัเหล่านัน้ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันา และยงัไม่มผีลติภณัฑจ์ากสตัว ์GM ทีเ่ป็นประโยชน์

ดา้นอาหารของมนุษยไ์ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้ได ้มเีพยีงผลติภณัฑจ์ากปลา zebra fish ทีพ่ฒันา

สสีนัใหส้วยงาม และแพะ GM ทีผ่ลติโปรตนี ATryns เท่านัน้ ที่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน FDA ให้

สามารถผลติเป็นการคา้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสตัว์ GM จะ         นํามาใช้ประโยชน์ทางการค้าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ    ความไม่คุม้ค่าของการพฒันาทีม่ ี                   ความสําเรจ็ของการถ่ายยนี หรอื

ประสทิธภิาพของการสรา้งสตัว ์GM ตํ่า ความกงัวลดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพของสตัวแ์ละมนุษย ์จาก

ผลติภณัฑต่์างๆ ทีไ่ดจ้ากสตัว ์GM  และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม สิง่เหล่านี้เป็นอุปสรรค

ที่สําคัญต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาสัตว์ GM ดงันัน้นักวิทยาศาสตร์                    

         ที่มปีระสทิธภิาพต่อความสําเรจ็ในการถ่ายยนี เพื่อลดต้นทุนการผลติและ                   

          ซึง่จะช่วยใหส้ตัว ์GM                                                            

 

2.3.8 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ 
 เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมสตัว ์เป็นเทคโนโลยทีีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อมนุษยม์ากมาย แต่

ยงัไม่มคีวามก้าวหน้าในการพฒันาเท่าที่ควรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาพชื GM และจุลนิทรยี ์GM 

เน่ืองจากประสบปญัหาจากต้นทุนในการพฒันาสตัว ์GM ทีสู่ง ความซบัซอ้นของร่างกายของสตัว ์รวมถงึ

ประสทิธภิาพของความสําเรจ็ในการสรา้งสตัว์ GM ยงัอยู่ในระดบัตํ่า ปญัหาทัง้สองน้ีเป็นสิง่สําคญัอนัดบั

ต้นที่นักวทิยาศาสตร์ต้องศกึษาค้นคว้าและพฒันาเทคนิคให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ สิง่ที่

สําคญัที่ผู้ผลติหรอืผู้พฒันาสตัว์ GM               คอื จรยิธรรมและสวสัดภิาพของสตัว์ ซึ่งต้องมกีาร

ควบคุมการทดลองสตัว ์GM                                 GM เช่น 

 หา้มดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัวเ์ลีย้ง เช่น สุนขั แมว และมา้ เป็นตน้ 

 หา้มดดัแปลงพนัธุกรรมในสตัวท์ีส่่งผลกระทบต่อสตัวช์นิดอื่นๆ 
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 ต้องพจิารณาวธิกีารหรอืทางเลอืกอื่นที่มศีกัยภาพต่อการผลติผลติภณัฑท์ี่ต้องการก่อนที่จะ

ทดลองในสตัว ์ซึง่จะไมท่ดลองในสตัวจ์นกว่าจะพสิูจน์ไดว้่าไม่สามารถดําเนินการทดลองดว้ย

วธิกีารอื่นๆ แทนการทดลองในสตัวไ์ด้ 

 

นอกจากนี้ ต้องสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บรโิภคถึงความปลอดภยัจากภาวะโรคติดต่อจากการ

บรโิภคเนื้อสตัว์หรอืผลติภณัฑ์จากสตัว์ GM และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยการเผยแพร่ขอ้มูลหรอื

รายละเอยีดการทดลองทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัในสตัวแ์ก่

สาธารณชน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในเรื่องเทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมใน

สตัว ์เพื่อรวบรวมความคดิเหน็จดัเป็นนโยบายสาธารณะ และเป็นขอ้ปฎบิตัใินพืน้ทีน่ัน้ๆ  

อกีประเด็นหนึ่งที่ควรคํานึงก่อนที่จะพฒันาสตัว์ GM                              และคุ้มค่า

หรอืไม่                                      GM โดยเฉพาะการผลติทางการเกษตร  ทีห่ลายฝ่าย

ต้องการเพิ่มปรมิาณอาหารให้เพยีงพอต่อความต้องการของประชากรโลกที่เพิม่สูงขึ้น   โดยการเพิ่ม

ปริมาณเนื้อสัตว์จากการเร่งการเจริญเติบโตและการเพิ่มปริมาณน้ํานมดังที่ได้กล่าวข้างต้น ขณะที่

ประชากรโลกอกีหลายลา้นชวีติกําลงัประสบปญัหาความอดอยาก โดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันา ทัง้ที่

ในปจัจบุนั ปรมิาณอาหารทีผ่ลติไดม้เีพยีงพอสาํหรบัประชากรโลกทุกคน ดงันัน้ ปญัหาความอดอยากของ

ประชากรโลก อาจจะไม่ได้มาจากการขาดแคลนอาหารหรอืมอีาหารไม่เพยีงพอ แต่เกดิจากปญัหาความ

ยากจน ผู้บริโภคไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้ออาหารรบัประทานมากกว่าไม่มีอาหารเพียงพอ อีกทัง้ 

เทคโนโลยกีารดดัแปลงสตัวใ์หม้ผีลผลติทีร่วดเรว็นี้ ไม่ไดเ้กดิขึน้ในประเทศทีย่ากจน หรอืประเทศทีก่ําลงั

พฒันา กลบัเกดิขึ้นในประเทศที่พฒันาแล้วหรอืรํ่ารวย นอกจากนี้ สตัว์ GM                       

                                            ช ้              า   เป็นอาหารเลีย้งสตัว ์ซึง่ธญัญา

พชืเหล่านัน้เป็นแหล่งอาหารทีส่ําคญัของมนุษยเ์ช่นเดยีวกัน ทําใหป้รมิาณอาหารของมนุษยต์้องนําไปใช้

เลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้ ดงันัน้ เทคโนโลยสีตัว ์GM      าจจะไม่มคีวามจาํเป็นสําหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเพิม่

ปรมิาณอาหารให้แก่ประชากรโลก แต่ต้องหาทางแก้ไขปญัหาความยากจนมากกว่า ซึ่งเป็นสาเหตุของ

ปญัหาความอดอยากทีแ่ทจ้รงิ  

 จากเหตุผลดงักล่าว เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมสตัว ์ควรมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

มากกว่าทางการเกษตร เพราะเป็นหนทางทีจ่ะสามารถผลติยารกัษาโรคให้เพยีงพอต่อความต้องการที่มี

อยูม่ากในปจัจบุนั และมศีกัยภาพในการลดภาระค่าใชจ้า่ยของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งมาก  
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2.4 ตลาดการส่งออกสินค้าจีเอม็โอของประเทศสหรฐัฯ 
  

ในสถานะทีป่ระเทศสหรฐัฯ เป็นผูนํ้าดา้นเทคโนโลยจีเีอม็โอ ทัง้งานวจิยัพฒันา การนําไปใช ้และ
การผลติเป็นการค้า ทําให้ประเทศสหรฐัฯ มผีลติภณัฑส์นิค้าทีม่จีเีอม็โอเป็นส่วนประกอบ หรอืมวีตัถุดบิ
ทางการเกษตรที่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิที่ได้มาจากพชื GM เช่น ถัว่เหลอืง ฝ้าย และขา้วโพด เป็น
จาํนวนมาก สนิคา้เหล่านี้เป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ําคญัของประเทศสหรฐัฯ ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยมี
ประเทศคู่ค้าทีส่ําคญั ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเมก็ซโิก และประเทศ
จนี เป็นตน้ ประเทศเหล่านี้มนีโยบายดา้นจเีอม็โอและการยอมรบัทีแ่ตกต่างกนัโดยเฉพาะนโยบายการตดิ
ฉลากผลติภณัฑส์นิคา้ทีม่จีเีอ็มโอเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบางประเทศมนีโยบายการควบคุมที่คล้ายคลงึกบั
ประเทศสหรฐัฯ ขณะที่ประเทศอกีกลุ่มหนึ่งมขีอ้บงัคบัให้มกีารตดิฉลากระบุองค์ประกอบของจเีอ็มโอใน
ผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นอุปสรรคทีส่ําคญัต่อการส่งออกสนิคา้จเีอม็โอของประเทศสหรฐัฯอย่างมาก ทัง้นี้ ตลาด
การคา้พชื GM                                003  Marchant     Song,  00 )            
                              31 และ     ในปี 2005 ถัว่เหลอืง GM         GM         GM 
                                              74, 62 และ 48 ตามลาํดบั  

 
ตารางท่ี 31 ตลาดส่งออกสนิคา้เกษตรจเีอม็โอทีส่าํคญัของประเทศสหรฐัฯ ในปี 2003 
 

สินค้า GM ตลาดการส่งออกท่ีส าคญั ส่วนแบ่งตลาดการค้า (ร้อยละ) 
ถัว่เหลอืง จนี  U                   น 74 
ขา้วโพด ญีปุ่น่ เมก็ซโิก แคนาดา และอยีปิต์ 62 

ฝ้าย จนี ตุรก ีและเมก็ซโิก 48 
ท่ีมา: Marchant    Song   00 ) 

  
ในปี 2007 ปรมิาณการส่งออกสนิคา้ทางการเกษตร 3 อนัดบัแรกของประเทศสหรฐัฯ พบว่า 

ประเทศสหรฐัฯ ไดส้่งออกขา้วโพดจาํนวน 57 ลา้นตนั รองลงมาเป็นขา้วสาล ี33 ลา้นตนั และถัว่เหลอืง 30 
ลา้นตนั ซึง่ถอืว่าเป็นประเทศผูส้่งออกรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก และมมีลูค่าของแต่ละสนิคา้กว่า 1 หมื่นลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ (FAO, 2007) ขณะทีป่ระเทศผูนํ้าเขา้ถัว่เหลอืงและฝ้ายมากทีสุ่ดในโลก คอื ประเทศจนี 
โดยมมีลูค่ามากถงึ 1.2 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และ 3.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามลาํดบั ส่วนประเทศ
ญีปุ่น่เป็นประเทศผูนํ้าเขา้ขา้วโพดมากทีสุ่ดในโลก ซึง่มมีลูค่าถงึ 3.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (FAO, 2007) 
ในปจัจบุนั ประเทศผูนํ้าเขา้สนิคา้การเกษตรของประเทศสหรฐัฯ ทีส่าํคญั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเทศ
แคนาดา ประเทศเมก็ซโิก ประเทศจนี ประเทศญีปุ่น่ และประเทศในสหภาพยโุรป ซึง่ประเทศแคนาดาและ
ประเทศเมก็ซโิก เป็นตลาดการคา้ทีส่าํคญัทีสุ่ด โดยมมีลูค่านําเขา้สนิคา้ในปี 2009 จาํนวน 16 และ 14 
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พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามลาํดบั ขณะทีป่ระเทศจนีเป็นประเทศทีม่อีตัราการขยายตวัของตลาดสนิคา้มาก
ทีสุ่ด โดยมอีตัราการขยายตวัระหว่างปี 2000 ถงึ 2009 ถงึ 6 เท่าตวั ซึง่แตกต่างจากประเทศญีปุ่่นและ
สหภาพยโุรปทีม่อีตัราการเตบิโตเพยีงเลก็น้อยในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และ 17 ตามลําดบั (ดงัสถติปิระเทศคู่
คา้ทีส่าํคญั ซึง่แสดงไวใ้น       25)  
 

  
ภาพท่ี 25 ประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั 5 อนัดบัแรก ทีนํ่าเขา้สนิคา้การเกษตรจากประเทศสหรฐัฯ 

 ท่ีมา: USDA-FAS, 2010 
 

นอกจากน้ี ประเทศสหรฐัฯ ยงัประสบปญัหาเรื่องของส่วนแบ่งตลาดนําเขา้ของสหภาพยุโรป ซึง่มี

ปรมิาณลดลงจากรอ้ยละ 15 ในปี 2000 เป็นรอ้ยละ 7 หรอืมมีลูค่า 7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากมลูค่าการ

นําเขา้สนิคา้การเกษตรทัง้หมดของสหภาพยุโรปทีม่ากถงึ 100 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2009 (ภาพที ่

25 และ        26) จากปญัหาความเขม้งวดการนําเขา้สนิคา้ทางการเกษตรหลายชนิด เช่น นม เน้ือสตัว ์

ธญัญพชื พชืน้ํามนั และสนิคา้อื่นๆ เป็นต้น โดยเฉพาะปญัหาการยกเลกิการนําเขา้ขา้วโพด GM และการ

ลดลงของความต้องการสนิคา้ทีม่มีลูค่าเพิม่สูงขึน้ (high valued products) รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า 

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าสนิคา้ส่งออกทางการเกษตรของประเทศสหรฐัฯ ไปยงัสหภาพยโุรป  
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ภาพท่ี 26 มลูค่าการนําเขา้สนิคา้ และส่วนแบ่งตลาดสนิคา้การเกษตรของประเทศสหรฐัฯ ในสหภาพยโุรป 
ท่ีมา: USDA-FAS, 2010 

 
จากมูลค่าสนิค้าส่งออกทางการเกษตรของประเทศสหรฐัฯ ไปยงัประเทศแคนาดา และประเทศ

เมก็ซโิก ทีม่มีลูค่ามากเป็นอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง เนื่องจากประเทศแคนาดามนีโยบายไม่บงัคบัการตดิ
ฉลากผลติภณัฑ์สนิค้าที่มจีเีอ็มโอเป็นส่วนประกอบ ขณะที่ประเทศเมก็ซโิก ถึงแม้ว่าจะมรี่างกฏหมาย
ควบคุมความปลอดภยัจากสนิคา้จเีอม็โอกต็าม แต่กฎหมายฉบบันี้ยงัไม่ไดถู้กบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการ 
จากการกดดนัของภาคเอกชนผูผ้ลติสนิคา้จเีอม็โอและจากรฐับาลสหรฐัฯ ประเทศจนีเป็นประเทศผูพ้ฒันา
เทคโนโลยจีเีอม็โอที่สําคญัรองจากประเทศสหรฐัฯ (Huang และ Wang, 2002) และมมีลูค่าการนําเขา้
สนิคา้การเกษตรจากประเทศสหรฐัฯ เพิม่ขึน้อย่างมากจากปี 2000 (ภาพที ่ 25) ถงึแมว้่าประเทศจนีจะมี
กฎหมายควบคุมผลติภณัฑท์ีม่จีเีอม็โอเป็นส่วนประกอบ และกฎหมายการตดิฉลากสนิคา้จเีอม็โอออกมา
บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2001 (Chinese MOA, 2001) กต็าม ประเทศจนียงัมอีตัราการนําเขา้สนิคา้เกษตรจเีอม็
โอจากประเทศสหรฐัฯ อย่างต่อเนื่องและเพิม่ขึน้ทุกปี เนื่องจากการเจรจาต่อรองระหว่างรฐับาลประเทศ
สหรฐัฯ และประเทศจนี อกีทัง้ การจดัตัง้โครงการดา้นการศกึษาเพื่อเพิม่ความเขา้ใจในผลิตภณัฑจ์เีอม็โอ 
ทีจ่ดัโดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA educational programs) และทีส่ําคญัประเทศจนีประสบปญัหา
ภาวะขาดแคลนสนิค้าเกษตรหรอือาหาร โดยเฉพาะถัว่เหลอืงที่มกีําลงัผลติภายในประเทศไม่มาก ซึง่จะ
ส่งผลต่อภาวะราคาสนิคา้ทีส่งูขึน้ได ้จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนําเขา้ผลติภณัฑท์างการเกษตรจากประเทศ
สหรฐัฯ เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน สาํหรบัประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปมมีลูค่าและอตัรา
การเพิม่ขึน้ของการนําเขา้สนิคา้การเกษตรจากประเทศสหรฐัฯ น้อยกว่า 3 ประเทศขา้งตน้   เนื่องจากม ี 
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ภาพท่ี 27 ปรมิาณการส่งออกสนิคา้เกษตรของประเทศสหรฐัฯ ไปยงัสหภาพยโุรป ระหว่างปี 1990-2003 
ท่ีมา: Marchant     Song   00 ) 
 
 
กฎหมายควบคุมจเีอม็โอทีเ่ขม้งวด รวมถงึมกีฎหมายบงัคบัใหผ้ลติภณัฑท์ีม่จีเีอม็โอเป็นองคป์ระกอบต้อง
ระบุในฉลากผลติภณัฑ ์และประชาชนมคีวามกงัวลถงึความปลอดภยัของผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอเพิม่สูงขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศออสเตรยี ประเทศฝรัง่เศส ประเทศเยอรมนันี ประเทศกรซี ประเทศอติาล ีและ
ประเทศลกัเซมเบิร์ก ที่ปฎิเสธการนําเข้าสินค้าข้าวโพด GM             GM                  
                        (USDA-FAS, 2003) ซึง่เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศสหรฐัฯ 
อยา่งมาก โดยเฉพาะปรมิาณการส่งออกขา้วโพดทีล่ดลงอย่างรวดเรว็จากจาํนวน 1.74 ลา้นตนัในปี 1997 
เหลอืเพยีง 0.33 ลา้นตนั และ 0.09 ลา้นตนั ในปี 1998 และปี 2003 ตามลําดบัขณะทีก่ารนําเขา้ถัว่เหลอืง
ยงัอยูใ่นสถานการณ์ดกีว่าขา้วโพด แต่กม็จีาํนวนลดลงอย่างมากถึงรอ้ยละ 52 (ดงักราฟแสดงปรมิาณการ
ส่งออกสนิคา้เกษตรฯ ของสหรฐัฯ ไปยงัสหภาพยโุรป ทีแ่สดงในภาพที ่27) ซึง่สหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง
และอนุญาตนําเขา้ขา้วโพดและถัว่เหลอืงจากประเทศอารเ์จนตนิา และประเทศบราซลิ ตามลําดบั แทนที่
ประเทศสหรฐัฯ  Marchant     Song,  00 ) อย่างไรกต็าม สหภาพยุโรปไดอ้นุญาตใหนํ้าเขา้ขา้วโพด 
Bt-11 จากประเทศสหรฐัฯ ในปี 2004 (Smith, 2004) ซึ่งถอืว่าเป็นขา้วโพด GM                  
                                                             1998  
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จากตลาดส่งออกสนิค้าเกษตรของประเทศสหรฐัฯ ดงักล่าวขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่านโยบายการ
ควบคุมสนิคา้จเีอม็โอของประเทศผูนํ้าเขา้เป็นปจัจยัทีส่ําคญัต่อการส่งออกของประเทศสหรฐัฯ อย่างมาก 
ซึง่จะเหน็ไดว้่าประเทศผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรจากประเทศสหรฐัฯ ในปรมิาณมาก จะมนีโยบายการควบคุม
ที่ใกล้เคยีงประเทศสหรฐัฯ ซึ่งไม่มขีอ้บงัคบัการตดิฉลากผลติภณัฑท์ี่มจีเีอ็มโอเป็นส่วนประกอบ ขณะที่
ประเทศทีม่คีวามเขม้งวดของกฎหมายควบคุมจะเป็นอุปสรรคสําคญัของตลาดการคา้จเีอม็โอของประเทศ
สหรฐัฯ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปและประเทศญีปุ่น่ ทีม่อีตัราการเตบิโตของการนําเขา้สนิคา้
เกษตรจากประเทศสหรฐัฯ ตํ่ากว่าประเทศแคนาดา ประเทศเมก็ซโิก และประเทศจนี แมว้่าประเทศจนีจะ
มอีตัราการเติบโตของสนิค้าส่งออกทางการเกษตรสูงมากก็ตาม ประเทศสหรฐัฯยงัคงมคีวามกงัวลต่อ
สถานะการส่งออกไปยงัประเทศจนีในอนาคต เนื่องจากประเทศจนีมนีโยบายพฒันาจเีอ็มโอและส่งเสรมิ
การคา้จเีอม็โอภายในประเทศมากยิง่ขึน้ รวมถงึนโยบายการปกป้องเกษตรกรและสิง่แวดลอ้มของประเทศ
จนี   นโยบายเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกสนิค้าเกษตรของประเทศสหรฐัฯได้ใน
อนาคต 
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2.5 ประโยชน์และข้อกงัวลของผู้บริโภคต่อจีเอม็โอ 
  

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที่ได้รบัการพฒันาจนไดร้บัอนุญาตให้ผลติเป็นการคา้ได้ และทีก่ําลงั
อยูใ่นระหว่างการพฒันา ไดก่้อใหเ้กดิประโยชน์หลายดา้นต่อมนุษย ์ดงัต่อไปนี้ 

 
 ประโยชน์ต่อเกษตรกร 

 ทาํใหเ้กษตรกรมพีนัธุพ์ชืทีท่นทานต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น ทนแลง้ ตา้นทานศตัรพูชื หรอื
สามารถป้องกนัตนเองจากโรคพชืต่างๆ หรอืยาฆา่แมลง และยาปราบวชัพชื 

 เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากผลผลติต่อไร่ทีเ่พิม่ขึน้ ขนาดและรปูลกัษณ์ของผลผลติทีน่่า
รบัประทาน รวมถึงคุณภาพของผลผลติ เช่น มไีขมนัน้อยในเนื้อสตัว์ มวีิตามนิที่เป็น
ประโยชน์ในน้ํานม และเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียเร็ว เป็นต้น ล ด
ค่าใช้จ่ายของสารเคมใีนการกําจดัศตัรูพชื ซึ่งส่งผลดต่ีอสุขภาพ และความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร 
 

 ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 

 ผูบ้รโิภคไดร้บัประทานผกั ผลไม ้และเนื้อสตัว ์ที่มคีุณภาพทางโภชนาการที่เพิม่ขึน้ เช่น 
เพิม่ไขมนั และวติามนิ ทีเ่ป็นประโยชน์ และปลอดภยัจากสารพษิทีป่นเป้ือนมากบัอาหาร 

 ผูบ้รโิภคมปีรมิาณอาหารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
 

 ประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม 

 มวีตัถุดบิที่ดมีคีุณภาพ และเพยีงพอต่อความต้องการในขบวนการผลติในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหรรมผลิตน้ํามันพืชที่ใช้ถัว่เหลืองที่มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวตํ่ า 
อุตสาหกรรมผลตินม ทีไ่ดน้ํ้านมทีไ่ม่มเีอนไซม ์lactase อุตสาหกรรมผลติพลาสตกิที่ย่อย
สลายไดง้่าย เอนไซมไ์คโมซนิในการผลติเนยแขง็ การผลติวคัซนี หรอืยาชนิดต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมยา เป็นตน้ 

 ลดตน้ทุนและเวลาการผลติ เพิม่โอกาสในการแข่งขนัในตลาดได้ 
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 ประโยชน์ทางการแพทย ์

 ผลติเอนไซมห์รอืโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์แก่มนุษย ์เช่น อนิซลูนิและผลติวคัซนีป้องกนัโรค 
 ลดตน้ทุนการผลติ เช่น ผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยใ์นน้ํานมสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ย

นม เช่น โปรตนีที่ป้องกนัการจบัตวัเป็นกอ้นของเลอืด โปรตนี anti-thrombin III ใชร้กัษา
โรค intra-vascular coagulation และคอลลาเจน เป็นต้น ทาํใหไ้มต่อ้งสกดัจากวธิกีารอื่น
ทีม่ตีน้ทุนการผลติทีส่งูกว่า 

 ประโยชน์ดา้นการปลกูถ่ายอวยัวะจากหม ู (Xenotransplantation) ซึง่เป็นแนวทางที่
สาํคญัต่อการใชส้ตัวเ์ป็นแหล่งผลติอวยัวะทีส่าํคญัของมนุษย์ 
 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

 ช่วยลดการตดัไมท้ําลายปา่เพื่อการเพาะปลกู 
 การผลติพชืเพื่อทดแทนพลงังาน ช่วยลดทรพัยากรน้ํามนั และถ่านหนิ 
 ลดปรมิาณสารพษิในดนิ โดยปลกูพชืทีม่คีุณสมบตัดิดูซบัสารพษิจากดนิ 
 สรา้งแบคทเีรยีทีช่่วยในการขจดัคราบน้ํามนัในทะเล 
 ลดปรมิาณสารเคมจีากยาปราบศตัรพูชืในดนิและในอากาศ 

 
 

ข้อกงัวลจีเอม็โอต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดล้อม 
  

เทคโนโลยทีุกชนิดมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทัง้สิน้ เทคโนโลยจีเีอม็โอกเ็ช่นกนัทีป่จัจุบนัหลายฝ่ายมขีอ้

กงัวลเกี่ยวกบัการจดัการสิง่มชีวีติที่ถูกดดัแปลงพนัธุกรรม   และผลติภณัฑ์ที่ได้ให้มคีวามปลอดภยัต่อ

มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มอย่างไร แมว้่าในปจัจุบนัยงัไม่ได้รบัรายงานถงึอนัตรายทีไ่ดร้บัหลงัจากการบรโิภค

อาหารจเีอม็โอกต็าม ความกงัวลต่อความเสีย่งของการใชผ้ลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอ เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่ง

ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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 ความเสีย่งต่อผู้บริโภค 

 ความกงัวลในเรื่องของการเป็นพาหะของสารพษิ เช่น ดเีอน็เอจากไวรสัที่ใช้ในการผลติ
จเีอ็มโอ อาจจะทําให้เกดิโรค และความปลอดภยัต่อการบรโิภคอาหารที่มสีารเอนไซม ์
หรือโปรตีนอื่นใดที่มีปริมาณมากกว่าที่มอียู่ในธรรมชาติอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภค 

 ความกังวลต่อการเกิดสารภูมิแพ้ (allergen) ที่ได้มาจากยีนที่ตัดแต่ง เช่น มีคน
รบัประทานถัว่เหลอืงทีม่ยีนีของถัว่บราซลินทัอยู ่ทาํใหเ้กดิอาการแพ้ 

 ความกงัวลเกี่ยวกบัการดื้อยาปฎชิวีนะในมนุษย ์ เนื่องจากในการสรา้งสิง่ดดัแปลงทาง
พนัธุกรรม ยนีเป้าหมายจะรวมตวักับพลาสมดิที่มยีนีที่ต้านทานต่อสารปฎิชวีนะ หรอื 
marker gene ซึง่เป็นยนีที่ใชใ้นการคดัเลอืกสิง่มชีวีติทีไ่ด้รบัการถ่ายยนีเป้าหมาย ถ้า
ผู้บริโภครบัประทานอาหารจีเอ็มโอเข้าไป อาจจะทําให้การรกัษาพยาบาลไม่ได้ผล 
เน่ืองจากมสีารต้านยาปฎชิวีนะอยู่ในร่างกาย แต่ในปจัจุบนัยงัไม่มรีายงานของผลกระทบ
ดงักล่าว 

 ความกังวลต่อการดื้อยาปฎิชีวนะในเชื้อแบคทเีรยีที่มอียู่ในร่างกายของมนุษย์   โดย 
marker gene นัน้  อาจจะเขา้ไปรวมตวักบัโครโมโซมของแบคทเีรยี  ทําใหแ้บคทเีรยีมี
ความต้านทานต่อยาปฎชิวีนะได้  ซึ่งไม่เป็นผลดต่ีอการรกัษาพยาบาล จากความกงัวล
ดงักล่าวนกัวทิยาศาสตรจ์งึพยายามหาวธิทีีไ่มต่อ้งใช ้marker gene ในการสรา้งจเีอม็โอ 

 
 ความเสีย่งต่อสิง่แวดล้อม 

 พชืจเีอ็มโอ ส่วนมากจะเป็นหมนั หรอืไม่สามารถสืบพนัธุ์ต่อไปได้ จงึมคีวามกังวลว่า
ละอองเกสรของพชืจเีอ็มโอ จะปลวิไปตกในแปลงของพชืพื้นเมอืง ส่งผลให้พชืพื้นเมอืง
นัน้สญูพนัธุไ์ด ้ 

 ความกงัวลต่อความหลากหลายทางชวีภาพลดลง จากพชืจเีอ็มโอที่มคีวามต้านทานต่อ
ศตัรพูชื หรอืแมลงศตัรพูชื (พชืสามารถผลติสารพษิฆ่าแมลงไดเ้อง)  ทําใหพ้ชืและแมลง
เหล่านัน้สญูพนัธุ ์ส่งผลใหร้ะบบนิเวศน์ขาดสมดุลได้ 

 เพิม่ปรมิาณสารพษิให้กบัสิง่แวดล้อม โดยเกษตรกรต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพิม่ขึน้กบัพชืที่
ทนทานต่อยาปราบศตัรพูชืชนิดนัน้ 

 ความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของวชัพชืทีท่นทานต่อยาปราบศตัรพูชื 
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 ความเสีย่งต่อเศรษฐกิจ และสงัคม 

 การครอบครองของบรษิทัขา้มชาตเิกีย่วกบัสทิธบิตัร ถอืครองทรพัยส์นิทางปญัญาของพชื
จเีอ็มโอเหล่านัน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองของประเทศในเรื่องความมัน่คง
ทางการผลติอาหาร 

 ความกงัวลต่อการผูกขาดทางการค้าของบรษิัทที่ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืจเีอ็มโอ ที่รวมถึง
ขอ้บงัคบัต่อเกษตรกรในการซือ้ยาฆา่แมลงพรอ้มกบัเมลด็พนัธุด์ว้ย  

 ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ได้รบัประโยชน์ดา้นราคาของผลติภณัฑท์ีถู่กลงอย่างแทจ้รงิ เนื่องจาก
เกษตรกรไม่สามารถเพิม่จํานวนเมลด็พนัธุ์ได้เอง ต้องซื้อเมลด็พนัธุ์จากบรษิทัที่ผูกขาด
การค้า อกีทัง้ ปรมิาณการใชย้าฆ่าแมลงหรอืยาปราบศตัรพูชืของเกษตรกร อาจจะไม่ได้
ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัทางเศรษฐกจิ  

 

 
2.6 กฎหมาย นโยบายและหน่วยงานท่ีควบคมุจีเอม็โอ 
 
 นโยบายของรฐับาลสหรฐัฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ที่ได้จากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม 
(GMOs) นัน้ ทีผ่่านมาพบว่ารฐับาลจะมุ่งเน้นควบคุมความปลอดภยัในผลติภณัฑส์ุดทา้ย (final products) 
โดยมุ่งเน้นส่วนประกอบที่อยู่ในผลติภณัฑส์ุดท้าย โดยไม่คํานึงถงึที่มาของส่วนประกอบที่ใช้ระหว่างการ
ผลิต ตามสมมติฐานที่ว่าสารหรอืผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยดีัดแปลงทางพันธุกรรมมคีวามเสี่ยง
เทยีบเท่ากบัทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติตามธรรมชาต ิดงันัน้หน่วยงานรฐับาลจงึมุ่งเน้นการควบคุมความปลอดภยั
ในกระบวนการผลติมากกว่า ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมเช่นเดยีวกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติตาม
ธรรมชาต ิจงึไม่มหีน่วยงานใหม่จดัตัง้ขึ้นมาทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบผลติภณัฑ์ที่ได้จากจเีอ็มโอ
โดยเฉพาะ  

 
ในปจัจบุนั หน่วยงานหลกัทีค่วบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอ ม ี 3 

หน่วยงาน (McHughen, 2006) ดงัต่อไปนี้ 
 
 1) องคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ (the Food and Drug Administration; FDA)         
2) กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (U.S. Department of Agriculture; USDA)  
3) หน่วยงานป้องกนัและรกัษาสิง่แวดลอ้ม (the Environmental Protection Agency; EPA) 
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ผลติภณัฑจ์เีอ็มโอจะถูกควบคุมโดยกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะแตกต่างกนัตามประเภทของ
ผลติภณัฑ ์เช่น ยารกัษาโรค อาหารมนุษย ์ยาฆ่าแมลง อาหารสตัว์ หรอืสารเคม ีอย่างไรก็ตาม การจดั
หรอืแบ่งแยกผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมว่าอยู่ในความดูแลของหน่วยงานใดเป็น
สิง่ที่กระทําได้ยาก เพราะสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมหนึ่งอาจถูกควบคุมโดยหน่วยงานมากกว่า 1 
หน่วยงาน เช่น พชื GM ทีม่คีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื จะถูกควบคุมโดยหน่วยงาน EPA ในดา้น
ความปลอดภยัจากสารพษิที่เกดิขึน้ ขณะทีห่น่วยงาน FDA จะควบคุมในด้านความปลอดภยัเมื่อนําพชื 
GM มาเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น เนื่องจากจเีอ็มโอเป็นเทคโนโลยใีหม่ที่เกิดขึ้น 
หน่วยงานทัง้ 3 หน่วยงานน้ี จงึตอ้งมกีารพฒันาหลกัเกณฑก์ารควบคุมและแนวทางใหม่ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑ์
จากจเีอม็โอ  

 
หน่วยงานหลกัทัง้ 3 หน่วยงานนี้ บางหน่วยงานมลีกัษณะเป็นหน่วยงานยอ่ยและกฎหมายทีท่าํ

หน้าทีด่แูลผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอแต่ละชนิดโดยเฉพาะแตกต่างกนัไป ดงัรายละเอยีดของหน่วยงานและ
กฎหมายควบคุม (Pew Initiatives, 2001) ดงัต่อไปนี้ 

 
หน่วยงานท่ีควบคมุ: 
1. USDA:  

หน่วยงานยอ่ยภายใต ้USDA ประกอบดว้ย 
- The Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 
- The Food Safety and Inspection Service (FSIS)—ควบคุมผลติภณัฑจ์ากเนื้อสตัว ์

สตัวปี์ก และไข่ 
 

2. FDA: 
หน่วยงานยอ่ยภายใต ้FDA ประกอบดว้ย 

- The Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) 
- The Center for Veterinary Medicine (CVM) 
- The Center for Drug Evaluation and Research (CDER) 
- The Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) 

3. EPA:  
หน่วยงานยอ่ยภายใต ้EPA ประกอบดว้ย 

- The Office of Pollution Prevention and Toxics 
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กฎหมายท่ีใช้ควบคมุ: 
 

- The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) ภายใต้ EPA 
ควบคุมพชื GM ทีผ่ลติสารพษิฆา่แมลง เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าพชื GM นี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกําหนดระดับปริมาณสารพิษฆ่าแมลงที่มีได้ภายใน
ผลติภณัฑอ์าหารทีท่าํจากพชื GM 

- The Toxic Substances Control Act (TSCA) ภายใต ้EPA ควบคุมสารพษิ 
-  The  ood,  rug and  osmetics  ct       )        FDA ควบคุมอาหาร ยา

รกัษาโรค และเครือ่งสาํอางคว์่ามคีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรค  
- The Plant Protection Act (PPA) ภายใต้ USDA ควบคุมพชืต้านทานต่อแมลงว่ามี

ความปลอดภยัต่อผู้บรโิภคและสิง่แวดล้อม รวมถึงใช้กฎหมายนี้ควบคุมการนําเข้า 
การขนส่ง และการปลกู พชื GM  

- The Virus Serum Toxin Act (VSTA) ภายใต ้USDA 
- The Public Health Service Act (PHSA) ภายใต ้FDA 
- The Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) ภายใต ้FDA 
- The Meat Inspection Act (MIA) ภายใต ้USDA 
- The Poultry Products Inspections  ct  PPI )        USDA 
- The  gg Products Inspection  ct   PI )        USDA 
- The Animal Health Protection Act (AHPA) ภายใต ้USDA 
- The National Environment Protection Act (NEPA) 

 
 

การควบคุมผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากเทคโนโลยดีดัแปลงทางพนัธุกรรม สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คอื  
 
1) การควบคุมสิง่มชีวีติทีถู่กดดัแปลงทางพนัธุกรรม เช่น พชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์ 
2) การควบคุมผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม เช่น อาหาร และยารกัษาโรค  
 
ในการควบคุมสิง่เหล่านี้จะใชก้ฎหมายและวธิกีารควบคุมทีแ่ตกต่างกนั (ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่ 32 

และ 33) ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีส่ําคญัดงัต่อไปน้ี (CEQ-OSTP, 2001) 
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- ขัน้ตอนในการพฒันาจเีอ็มโอ โดยต้องระบุได้ว่าสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมนี้ กําลงั
อยูใ่นขัน้ตอนใด เช่น ขัน้ตอนการทดลองในหอ้งปฎบิตักิาร ขัน้ตอนการทดสอบในแปลงทดสอบ หรอือยู่ใน
ขัน้ตอนทีพ่รอ้มจะนําออกสู่ตลาดการคา้ 

- จุดมุ่งหมายในการนําไปใช้ ซึ่งต้องทราบว่านําไปใช้เป็น bioremediation      
biocontrol นําไปใชเ้ป็นยารกัษาโรคในมนุษยห์รอืสตัว ์หรอืนําไปใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์เป็นตน้ 

- ชนิดของสารที่ผลิตขึ้นมา โดยคํานึงว่าสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อพืชที่อยู่ตาม
ธรรมชาต ิหรอืมชีิน้ส่วนทางพนัธุกรรมทีจ่ะทาํใหว้ชัพชืตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชืหรอืไม่ และสารเหล่านี้
จะแพรก่ระจายเป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ 

- ชนิดของสิง่มชีวีติ เช่น พชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยี ์
 
 
ตารางท่ี 32 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมจเีอม็โอของประเทศสหรฐัฯ 
 

ประเภทของจีเอม็โอ หน่วยงานควบคมุ กฎหมายควบคมุ 
พชื   
    - พชืตา้นทานแมลงศตัรพูชื USDA-APHIS PPA 
    - พชืสรา้งสาร PIPs EPA FIFRA 
    - พชืสรา้งสารพษิ (toxic substances) EPA TSCA 
    - พชืสรา้ง Therapeutic proteins FDA FFDCA 
สตัว ์   
     - สตัว ์ FDA FFDCA 
     - สตัวส์รา้งสารพษิ (toxic substances) EPA TSCA 
จลุนิทรยี ์   
     - Bioremediation EPA TSCA 
     - Biocontrol EPA TSCA 
     - Biofertilizer EPA TSCA 
     - Therapeutic proteins FDA FFDCA 
ท่ีมา: http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and_Biotechnology/hhs_ biotech_0901.pdf  

 
 
 

http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and_Biotechnology/hhs_%20biotech_0901.pdf
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ตารางท่ี 33 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากจเีอม็โอของประเทศสหรฐัฯ 
 

ผลิตภณัฑ ์ หน่วยงานควบคมุ กฎหมาย 
อาหารของมนุษย ์   
   - จากพชื FDA-CFSAN FFDCA 
   - เนื้อสตัว ์สตัวปี์ก และไข่ USDA-FSIS MIA, PPIA, EPIA 
   - วตัถุเจอืปนอาหาร FDA-CFSAN FFDCA 
   - ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ FDA-CFAN DSHEA 
อาหารสตัว ์ FDA-CVM FFDCA 
ยารกัษาโรค และ Biologics   
   - ยารกัษาโรคของมนุษย ์ FDA-CDER FFDCA 
   - Human Biologics FDA-CBER PHSA 
   - ยารกัษาโรคสาํหรบัสตัว ์ FDA-CVM FFDCA 
   - Animal Biologics USDA-APHIS VSTA 
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ   
   - Cosmetics FDA-CFSAN FFDCA 
   - Pesticides EPA FIFRA 
   - สารเคมอีื่นๆ ทีเ่ป็นพษิ EPA TSCA 
 

ท่ีมา: http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and_Biotechnology/hhs_ biotech_0901.pdf  

 
 

2.6.1 การควบคมุตามชนิดของส่ิงมีชีวิต 
 

ดงัที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า การควบคุมจเีอ็มโอจะมคีวามแตกต่างกันตามชนิดหรอืประเภทของ
สิง่มชีวีติ  ในประเดน็น้ีสามารถสรปุใหท้ราบถงึลกัษณะการควบคุมและหน่วยงานทีด่แูลได ้ดงันี้ 

 
2.6.1.1 พืช GM: 
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมพืช GM ได้แก่  P IS                          

(USDA) ทาํหน้าทีค่วบคุมอนัตรายจากพชื GM ทีม่คีวามต้านทานต่อแมลงศตัรพูชื และ EPA ควบคุมการ
แพร่กระจายของสารฆ่าแมลงทีไ่ด้จากพชื GM รวมถงึควบคุมพชื GM ทีไ่ม่ไดส้รา้งสารฆ่าแมลงภายใต้
กฎหมาย TSCA 

http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and_Biotechnology/hhs_%20biotech_0901.pdf


- 140 - 

 

a) การควบคมุโดย APHIS 
 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) จะทาํหน้าทีค่วบคุมความปลอดภยัของการปลูกพชื GM 

ทัง้ที่ใช้เป็นอาหารสําหรบัมนุษยแ์ละอาหารสตัว์ ซึ่งหน่วยงาน APHIS เป็นหน่วยงานหลกัที่มหีน้าที่
รบัผดิชอบในการควบคุมสิง่มชีวีิตดดัแปลงทางพนัธุกรรม (GMOs) ในประเทศสหรฐัฯ ภายใต้กฎหมาย 
the Plant Protection Act (PPA)1 โดยควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม โดยเฉพาะพชืทีจ่ะนํามา
ปลกูทีจ่ะส่งผลกระทบต่อพชืทางการเกษตรและแมลงในธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พชื GM กลุ่มนี้ เรยีกว่า 
“regulated articles” หรอื “Regulated organisms” ซึง่ APHIS จะควบคุมการนําเขา้ การจดัการ การ
เคลื่อนย้าย และการปลูกในแปลงทดลอง แต่ทาง APHIS เปิดโอกาสให้ผู้ผลติหรอืผู้พฒันาพืช GM 
สามารถยื่นคํารอ้ง (petition) แก่ APHIS เพื่อพสิูจน์ว่าพชื GM ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการ 
เกษตรหรือสิ่งแวดล้อม  พืช GM หรือสิ่งมีชีวิตชนิดนั ้น   APHIS จะรับรองและจัดให้อยู่ในกลุ่ม 
“Deregulated organisms” ซึ่งสามารถใช้ในการผลติเป็นการค้าได้โดยไม่ต้องได้รบัการควบคุมจาก 
APHIS อกีต่อไป ผูท้ีย่ ื่นคํารอ้งต้องเตรยีมขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะทางชวีวทิยาของพชืชนิดนัน้ ขอ้มลูการ
ทดลอง รายละเอยีดทางพนัธุกรรม (genotype) และการแสดงออกทางสรรีวทิยา (phenotype) ของ
สิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม และรายงานผลการทดลองในแปลงทดลอง เป็นต้น (http://www.aphis. 
usda.gov/brs/) ทาง APHIS จะพจิารณาคาํรอ้ง โดยพจิารณาว่าพชื GM ชนิดนัน้ 

 
- ทาํใหพ้ชืชนิดอื่นเกดิโรคหรอืไม ่ 
- ทาํอนัตรายต่อสิง่มชีวีติชนิดอื่นทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้หรอืไม่ 
- ทาํใหว้ชัพชืชนิดอื่นต้านทานต่อยาปราบศตัรพูชืหรอืไม่ 
- ส่งผลกระทบต่อการจดัการ การเกบ็รกัษาผลผลติหรอืไม่ 
- ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพหรอืไม่ 
 
ภายหลงัจากการพจิารณา  P IS       ให้              ทราบ รวมถึงประกาศผลการ

พจิารณาแก่สาธารณะ รายละเอยีดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการยื่นคํารอ้งสามารถดูได้ที ่http://www.aphis.usda. 
gov/brs/ และ APHIS ไดส้รา้งฐานขอ้มลูพชื GM ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ดลองปลูกในแปลงทดลองในประเทศ
สหรฐัฯ ซึง่จะแสดงรายละเอยีดการขอจดทะเบยีนอนุญาตการนําพชื GM ออกสู่สิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนี้ยงัเป็นฐานขอ้มูลที่เกี่ยวกบักฎเกณฑต่์างๆ ในการควบคุมและการขอ
อนุญาตนําพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทดลองปลูกในแปลงทดลอง (field trials) สามารถสบืค้นได้จาก 
Information System for Biotechnology (ISB)2 ภายใต้การควบคุมของ USDA ซึง่เราสามารถนําขอ้มลู
เหล่านี้มาวเิคราะหแ์นวโน้มการพฒันาพชืดดัแปลงทางพนัธุกรรมเชงิการคา้ไดใ้นอนาคต 
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b) การควบคมุโดย EPA 
ภายใต้กฎหมายปี 1972 ที่ชื่อว่า The Federal Insecticide, Fungicide and 

Rodenticide Act (FIFRA)3 หน่วยงาน EPA มอีํานาจในการควบคุมกระบวนการผลติ การขาย และการใช้
ยาฆ่าแมลง เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ สารฆ่าแมลงที่ถูกผลติหรอืใช้ในพชืทัง้ที่ได้จาก
การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ (conventional breeding) และทีไ่ดจ้ากการดดัแปลงทางพนัธุกรรม จะถูก
ควบคุมโดย EPA สารฆ่าแมลงทีผ่ลติไดจ้ากพชื GM ทางหน่วยงาน EPA จะเรยีกว่า plant-incorporated 
protectants (PIPs) โดย EPA จะตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนีทีเ่ป็นสารพษิฆ่าแมลง (pesticide) ที่
สรา้งจากยนีทีถ่่ายโอนมายงัพชื GM ว่าส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ แต่ในกรณีของพชืทีต่้านทาน
แมลง  plant pests)                USDA-APHIS ความหมายของยาฆ่าแมลงตามกฎหมาย  I R  
                        มนุษย์และสิง่แวดล้อม หน่วยงาน EPA ควบคุม PIPs                  
                             รมิาณทีป่ลอดภยัในอาหาร (McHugen, 2006) 

          ก่อนที่พชื GM                                     P                       
                        notification      xperimental Use Permits   UPs) สําหรบัการควบคุม
สารฆ่าแมลงที่ได้จากพชื GM ทีป่ลูกในพืน้ที่ไม่มากหรอืน้อยกว่า 10 เอเคอร ์ผูผ้ลติเพยีงแต่ทําเรื่องแจง้ 
หรอื notification ถงึ EPA ถ้าพื้นที่มขีนาดใหญ่แต่ไม่เกนิ 5,000         ผู้ผลติต้องยื่น EUP พรอ้มกบั
ขอ้มลูเกีย่วกบัพชื GM เพื่อสนบัสนุนในกระบวนการจดทะเบยีน และถ้าพืน้ทีป่ลูกมากกว่า 5,000 เอเคอร ์
ตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีน (full registration) เท่านัน้ เมือ่พชื GM ไดร้บัการจดทะเบยีนความปลอดภยัของสาร
ฆ่าแมลงที่พชื GM สร้างขึ้นต่อสิง่แวดล้อม ผู้ผลติสามารถปลูกและขายพชื GM ชนิดนัน้ได้ในประเทศ
สหรฐัฯ ซึ่งหน่วยงาน EPA จะตรวจสอบการจดทะเบียนนี้ทุก 15 ปี เพื่อให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ยงัได้
มาตรฐานตามขอ้กําหนด อย่างไรกต็าม พชื GM ทีพ่บว่ามคีวามเสี่ยงหรอืเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมตํ่า 
สามารถขอยกเวน้การจดทะเบยีนได ้ในกรณทีีส่ารฆา่แมลงเป็นส่วนประกอบในอาหารของมนุษย ์ต้องมใีน
ปรมิาณทีไ่ม่เกนิมาตรฐานภายใต้กฎหมาย the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA)4 ซึ่ง
แสดงถงึระดบัความปลอดภยัของอาหาร จงึจะสามารถขอยกเว้นการจดทะเบยีนได้ ในเรื่องนี้ สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides นอกจากนี้             อํานาจ 
 P       ยกเวน้สารฆา่แมลงทีไ่มต่อ้งผ่านขอ้กําหนดระดบัปรมิาณสารฆ่าแมลงในอาหาร ถ้า EPA เหน็
ว่าสารฆา่แมลงชนิดนัน้ไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  

  สําหรบัการควบคุม PIPs           P                                         เอ็นเอ
นัน้เป็น PIPs สารพนัธุกรรมนัน้จะเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของพชืและจะได้รบัการยกเว้นตามกฎหมาย 
 I R             PIPs                                        conventional breeding)               
         ระหว่างเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยี 

 
 

http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides
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2.6.1.2  สตัว ์GM: 
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลสัตว์ GM ได้แก่ หน่วยงาน FDA และ EPA ดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
a) FDA 
หน่วยงาน    ’s  enter for Veterinary Medicine   VM) มหีน้าที ่                  GM 

                    ทีช่ื่อว่า the Food, Drug and Cosmetics Act (FFDCA) ซึง่ตามกฎหมายนี้ถอื
ว่าสตัว ์GM เป็น “ยาชนิดหนึ่ง” เพราะชิน้ส่วนดเีอน็เอทีถ่่ายโอนไปยงัสตัว ์แลว้ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างหรอืการแสดงออกของเซลล์ในร่างกายสตัว์ เป็นไปตามคําจํากัดความที่กําหนดของ FDA 
ขณะทีใ่นความเป็นจรงิสตัว์ GM ไม่ใช่ยา แต่ CVM ควบคุมสตัว์ GM ในลกัษณะเป็นยาชนิดใหม่ตาม
กฎหมาย FDCA (FDA, 2008b) และในวนัที ่15 มกราคม 2009 หน่วยงาน FDA ได้ออกแนวทางการ
ควบคุมสตัว์ GM ชนิด Heritable Recombinant DNA Structure (Regulation of Genetically 
Engineered Animals Containing Heritable Recombinant DNA Constructs) ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
สามารถใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาสตัว ์GM ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ FDA (FDA, 2009d) 

 
นอกจากนี้  หน่วยงาน FDA ยงั                    สตัว์ GM จํานวน 3 ด้าน         

(Pew Initiative, 2001) ไดแ้ก่ 
 
-                       สรา้งยารกัษาโรคในสตัว ์                  
- การตรวจสอบว่าผลติภณัฑจ์ากยนีหรอืดเีอน็เอทีนํ่ามาตดัแต่งพนัธุกรรมมผีลกระทบหรอื

เป็นอนัตรายต่อสตัวห์รอืไม่ เช่น Growth Hormone หรอื ยารกัษาโรค ดงันัน้ ผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้ รวมถงึ
สตัว ์GM                    จาก FDA ในสถานะ           โรค                 (a new animal 
drug) เนื่องจากยนีทีส่รา้งผลติภณัฑส์ามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากสตัว ์GM         นลกูได ้

- ตรวจสอบผลกระทบหรอือนัตรายต่อสตัว์ GM เมื่อนํามาใช้เป็นแหล่งผลติชวีภาพ 
(Bioreactor) เช่น            โปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์    เอนไซม์หรอืสารที่ใช้ใน
กระบวนการผลติ                

 
ผลติภณัฑป์ระเภทยารกัษาโรคทีไ่ดจ้ากสตัว ์ GM ตอ้งไดร้บัการรบัรองและอนุญาตจาก     

                       ได ้                     และ            คลนีิค (clinical trials)             
        กบัหน่วยงาน CVM          New Animal Drug (INAD) (Cowan และ Becker,  0 0) 
                     clinical trials                                                      
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ผูผ้ลติสามารถยืน่ a New  nimal  rug  pplication  N   )                                      
ขอ้มลูทีต่อ้งเสนอไปพรอ้มกบั NADA ไดแ้ก่ 

 
- ข้อมูลความปลอดภยัต่อสตัว์ที่ได้รบัยาชนิดใหม่นี้  และมคีวามปลอดภยัต่อมนุษย์เมื่อ

บรโิภคสตัวท์ีไ่ดร้บัยารกัษาโรคชนิดนี้ 
- ขอ้มลูแสดงประสทิธภิาพของยารกัษาโรค 
- วธิกีารตรวจสอบสารตกค้างจากยารกัษาโรคนี้ ในสตัว์ก่อนนําไปแปรรูปเป็นอาหารของ

มนุษย ์
- ขอ้มลูความปลอดภยัดา้น Good Manufacturing Practices (GMPs) สาํหรบัสตัว ์ GM 

                                          GM                                            
- ขอ้มลูการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
 

 นอกจากนี้ หน่วยงาน CVM ได้มกีารกําหนดขอ้กําหนด 7 ขัน้ตอน สําหรบัการประเมนิ
ความปลอดภยั และประสทิธภิาพของสตัว ์GM                       (FDA, 2008b) ดงัต่อไปนี้ 
 
  -อธบิายลกัษณะของโครงสรา้งของดเีอน็เอทีถู่กดดัแปลงพนัธุกรรม (Describes the 
rDNA construct) และวตัถุประสงคข์องการดดัแปลงพนัธุกรรมนี้ 
  -ประเมินความเสี่ยงหรืออันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อสัตว์จากโครงสร้างดีเอ็นเอ
เป้าหมาย (rDNA construct) ทีจ่ะถูกถ่ายโอนเขา้ไปในจโีนมของสตัว ์หรอืต่อมนุษยเ์มื่อรบัประทานอาหาร
ทีม่ดีเีอน็เอแปลกปลอม  
 - ประเมนิความเสีย่งเมือ่ถ่ายโอน rDNA construct ไปยงัสตัว ์ว่าจะไมเ่กดิการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งของ r N                                                       Stability)     r N  
            ในตําแหน่งเดมิ โครงสรา้งไมเ่ปลีย่นแปลงตลอดชวีติของสตัว ์และใน           ต่อๆ ไป  
 -ประเมนิลกัษณะทางกายภาพ  และการแสดงออกของสตัว์ GM  ว่ามอีาการป่วยหรอื
ลกัษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะต่างๆ ที่แตกต่างจากธรรมชาตหิรอืไม่ เช่น อตัราการ
เจรญิเตบิโต การสบืพนัธุ ์และพฤตกิรรม เป็นตน้  

- ประเมนิความคงตวัทางพนัธุกรรม ในลกัษณะการถ่ายทอด r N           รุน่ลกู 
- ประเมนิความปลอดภยัของอาหารและสิง่แวดลอ้ม 

 - ตรวจสอบการแสดงออก หรอืผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้ ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่เช่น 
สตัว ์ GM                       ทีต่อ้งการหรอืไม่ ผลติสารหรอืผลติภณัฑต์รงตามทีต่อ้งการหรอืไม ่
และผลติภณัฑย์าทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพต่อการรกัษาโรค เป็นตน้ 
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b) EPA 
 หน่วยงาน EPA มหีน้าที่ควบคุมสตัว์ GM ที่ผลิตสารที่เป็นพษิ (toxic substances) 
ภายใต้กฎหมายชื่อว่า the Toxic Substances Control Act (TSCA)5 โดยประเมนิผลกระทบของสารพษิ
ต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
 

2.6.1.3  จลิุนทรีย ์GM 
 

EPA ทําหน้าที่ควบคุมจุลนิทรยี ์GM              TS   โดย      การใชแ้ละการ
พฒันา        (chemical substances) ทัง้ทีเ่ป็นสารอนิทรยีแ์ละสารอนินทรยี ์           จากกระบวนการ
ทางเคมหีรอืกระบวนการทางชีวภาพ                                                     
          แต่กฎหมาย TSCA ไม่ครอบคลุมถงึสารเคมปีระเภทสารฆ่าแมลง เนื่องจากมกีารควบคุมโดย
กฎหมาย  I R                                  FFDCA  

 
ในการควบคุมจุลนิทรยี ์GM        TS     คลอบคลุมจุลนิทรยี ์GM ที่ถูกดดัแปลง

พนัธุกรรมเพื่อทาํหน้าทีต่่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 สรา้งผลติภณัฑส์ารเคมแีละเอนไซมช์นิดต่างๆ  
 ตวับาํบดัสารปนเป้ือนในธรรมชาต ิ(bioremediators) 
 ตวั                                (biosensors) 
 ปุ๋ ยชวีภาพ (biofertilizer)  

 
โรงงานผูผ้ลติสารเคมต่ีางๆ จากจลุนิทรยี ์GM                ตการผลติต่อ EPA ในเอกสาร 

a premanufacture notification (PMN) และเอกสารขออนุญาตผลติเป็นการคา้ทีเ่รยีกว่า the Microbial 
Commercial Activity Notice (MCAN) โดยผูผ้ลติตอ้งยืน่ M  N      P                       GM 
   ชใ้นกระบวนการผลติเป็นการคา้อย่างน้อย 90 วนั ในระหว่างทีท่าง  P                          
 0     ทาง  P   ะสัง่หา้มการผลติหรอืจาํกดัการผลติ รวมถงึกระบวนการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย 
การใช ้ หรอืการกําจดัจลุนิทรยี ์ GM    จะส่งผลต่อการ                                       อยา่งไรก็
ตาม ทาง EPA มขีอ้ยกเวน้ทีผู่ผ้ลติไมต่อ้งยืน่ M  N                                 GM     สารเคมี
ประเภทเอนไซมท์ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม (Pew Initiative, 2001) 

หน่วยงาน  P                                                                   
                                        ถ้า  P                                    GM         
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นําจลุนิทรยี ์GM                                 ไม่ว่าจะนําเขา้มา          จยัหรอืพฒันา รวมไปถงึ
นําไปผลติในระดบัการค้ากต็าม ในกรณีทีจ่ะนําจุลนิทรยี ์GM ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นตวับําบดัสาร
ปนเป้ือนในสภาพแวดลอ้มและใชเ้ป็นปุ๋ ยชวีภาพ ปทดสอบในสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิผูว้จิยัและพฒันา
ต้องยื่นเอกสาร  xperimental Release  pplication  T R )      P             0     ก่อนการ
ทดสอบในธรรมชาต ิหน่วยงาน  P                    T R      EPA ใน 2 กรณี คอื               
GM                   จยัที่อยู่ในสภาพปิด และถ้าจุลินทรยี์ GM       มีรายงานถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมในระดบัตํ่าเมื่อ                ในครัง้แรก ไม่ต้องรายงานต่อ  P       นําไปทดสอบ
ในแปลงทดลองครัง้ต่อไป (http://www.epa.gov/oppt/biotech/pubs/pdf/fs-002.pdf) 

 
 
2.6.2 การควบคมุผลิตภณัฑท่ี์ได้จากจีเอม็โอ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากจเีอม็โอแต่ละชนิด จะถูกควบคุมดว้ยกฎหมายและหน่วยงานทีแ่ตกต่างกนัไป 

ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคก์ารนําไปใชข้องผลติภณัฑ ์ เช่น ผลติภณัฑช์นิดหนึ่งถา้ผูผ้ลติมวีตัถุประสงคเ์พื่อใช้
ในการรกัษาโรค จะถูกควบคุมดว้ยกฎหมาย FFDCA แต่ถา้ผลติภณัฑน์ี้ใชเ้พื่อส่งเสรมิสุขภาพ กจ็ะถูก
ควบคุมดว้ยกฎหมายชื่อ the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) ดงัตวัอยา่งการ
ควบคุมผลติภณัฑด์ว้ยกฎหมายทีต่่างกนัดงัแสดงในภาพที ่28 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 28 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอ 

 ท่ีมา:www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and  
_Biotechnology/hhs_biotech_0901pdf 

 

http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and%20%20_Biotechnology/hhs_biotech_0901pdf
http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and%20%20_Biotechnology/hhs_biotech_0901pdf
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ทัง้นี้ ผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอ             การควบคุมความปลอดภยัตามหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
เป็น    มใหญ่ๆ ได ้3 กลุ่ม คอื 
 
 2.6.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร 
 ในผลติภณัฑอ์าหาร หน่วยงาน                                                      
                      อาหาร อาหารประเภทสารปรุงแต่ง และอาหารเสรมิชนิดต่างๆ ซึ่งอํานาจใน
การควบคุมนี้เช่นเดยีวกบัทีใ่ชค้วบคุมอาหารสตัว์ ขณะที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ US  ’s 
 ood Safety and Inspection Service   SIS)                                             
                                               รายละเอียดการควบคุมของอาหารประเภทต่างๆ มี
ดงัต่อไปนี้ 
 

a) ผลิตภณัฑอ์าหารและสารปรงุแต่ง 
องคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ มหีน้าทีค่วบคุมความปลอดภยัของผลติภณัฑอ์าหารของมนุษยแ์ละ

สุขภาพของสตัวท์ีก่นิพชื GM ที่ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์และการตดิฉลากผลติภณัฑส์นิคา้ทีร่วมถึงผลติภณัฑ์
จากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม ภายใต้พระราชบญัญตัิชื่อ The Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act (FFDCA)4 ซึง่ระบุว่าอาหารทุกชนิดต้องมมีาตรฐานความปลอดภยัเหมอืนกนั โดยไม่คํานึง
ว่าอาหารเหล่านัน้มาจากพชืที่ได้พฒันาด้วยวธิใีดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพชืที่ ได้ปรบัปรุงพนัธุ์ด้วยวธิแีบบ
ดัง้เดมิ (Conventional breeding) หรอืไดจ้ากการดดัแปลงทางพนัธุกรรม (GM) แต่ถ้าพชื GM ทีไ่ดจ้าก
การผสมระหว่างพชื GM ที่ไดร้บัการรบัรองมาก่อนแลว้ไม่จําเป็นต้องได้รบัการรบัรองจาก FDA อกีครัง้ 
หน่วยงานภายใน FDA 2 หน่วยงานทีส่ําคญั คอื Center for Food Safety and Nutrition (CFSAN) และ 
Center for Veterinary Medicine (CVM) ทัง้สองหน่วยงานนี้มุ่งเน้นควบคุมสารที่ก่อให้เกดิภูมแิพ ้
(allegens) และสารพษิอื่นๆ (toxins) ที่มใีนพชื GM รวมถงึการตรวจสอบสารอาหารและองค์ประกอบ
ภายในผลผลติจากพชื GM ทีเ่ปลีย่นแปลง (www.fda.gov) 

 
สําหรบัสาร  substances)                                                สารให้ความ

หวาน เป็นต้น ทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบอาหารทีผู่้ผลติยื่นเรื่อง
เสนอต่อ FDA เพื่อพจิารณาจดัให้อยู่ในกลุ่มมคีวามปลอดภยั หรอื generally recognized as safe 
(GRAS)6 และไม่ไดถู้กจดัใหเ้ป็นวตัถุเจอืปนอาหาร หรอื food additives เมื่อ FDA พจิารณาและระบุว่า
สารประกอบอาหารชนิดนัน้อยู่ในกลุ่ม GRAS แลว้ ผูผ้ลติสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลติไดโ้ดยไม่
ต้องไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัจาก FDA ภายใต้กฎหมาย FFDCA อกี ขณะทีว่ตัถุเจอืปนอาหาร 
(Food Additives) เป็นสารซึ่งปกตมิไิดใ้ช้เป็นส่วนประกอบหลกัของอาหาร แต่เตมิลงไปในอาหารเพื่อ
วตัถุประสงคด์้านประสาทสมัผสั และดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ การแปรรปู การบรรจุ และการเกบ็รกัษา
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อาหาร เช่น สารกดับูด สารให้กลิน่รส ผงชูรส สผีสมอาหาร สารกนัหนื  B        B T)            
                                                                                               
                                                         ถูก                                
                ตามขอ้กําหนดของ FFDCA   อยา่งไรกต็าม ผูผ้ลติสามารถยื่นเอกสารต่อ FDA ขอการ
พจิารณา food additives ของตนเองว่ามคีวามปลอดภยั และสามารถจดัอยูใ่นกลุ่ม GR S     

 
ในปี 1992 FDA7 ไดก้ําหนดนโยบายใหม้กีารจดทะเบยีนอาหารทีไ่ดจ้ากพชืชนิดใหม่หรอืพชื GM 

(Consultant Procedure Food Derived from New Plant Varieties) นโยบายนี้เกี่ยวพนักบักระบวนการ
ยื่นขอการพจิารณาของผู้พฒันาพชื GM เรื่องความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการของผลติภณัฑ์
อาหารทีไ่ดจ้ากพชื GM ซึง่ทาง FDA จะพจิารณาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
- คุณลกัษณะของผลติภณัฑอ์าหาร โดยไม่คํานึงถงึวธิกีารพฒันา แต่จะมุ่งเน้นถงึผลกระทบที่

อาจจะเกดิขึน้จากการดดัแปลงพนัธุกรรมของสิง่มชีวีตินัน้ ซึง่ผลกระทบนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของปรมิาณสารพษิ การเปลี่ยนแปลงปรมิาณของสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิด
ภมูแิพ ้เป็นตน้  

- การรวบรวมขอ้มูลสรุปรายละเอยีดเกี่ยวกบัพชื GM ทัง้หมดโดยผูพ้ฒันาพชื GM ส่งให้แก่
หน่วยงาน CFSAN และ CVM ของ FDA เพื่อใชใ้นการพจิารณา หน่วยงานทัง้สองนี้จะพจิารณาว่าพชื 
GM ชนิดใหมน่ี้มคีวามแตกต่างจากพชืปกตทิัว่ไปหรอืไม่ ถ้าผลการพจิารณาระบุว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั 
หน่วยงาน CFSAN กบั CVM จะออกจดหมายชีแ้จงว่าผลการพจิารณาไดเ้สรจ็สมบูรณ์สําหรบัพชื GM ใน
แต่ละชนิด 

 
นอกจากนี้ข ัน้ตอนการควบคุมที่สําคัญ คือ การขอความร่วมมือ หรือ “Voluntary” จาก

ผู้ประกอบการอาหารที่ใช้ว ัตถุดิบจากพืช GM ยื่นคําร้องต่อ FDA เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Consultant Process) ว่ามคีวามแตกต่างหรอืมสีารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสตัว์หรอืไม่ โดย
เปรยีบเทยีบกบัอาหารทีไ่ด้จากพชืทัว่ไป (non-GM Plants) ดงันัน้ FDA จะพจิารณาผลติภณัฑจ์ากพชื 
GM ในลกัษณะ Consultant มากกว่าการรบัรองหรอือนุญาตอย่างเป็นทางการ ในปจัจุบนัผลติภณัฑ์
อาหารของมนุษย์และอาหารสตัว์ที่จําหน่ายอยู่ในประเทศสหรฐัฯ  ต่างได้ผ่านกระบวนการพิจารณา
ดงักล่าวมาแลว้ทัง้สิน้ ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิของกระบวนการพจิารณาอนุญาต (Consultant process) ได้
ที ่http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html  และนโยบายของ FDA ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารที่ได้จาก 
GMOs สามารถอ่านรายละเอยีดไดท้ี ่www.fda.gov/oc/biotech/default.htm 

 

 

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html
http://www.fda.gov/oc/biotech/default.htm
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b) เน้ือสตัว ์
 

จากที่ได้กล่าวมาขา้งต้น เกี่ยวกบัสตัว์ GM ทีส่ามารถสรา้งผลติภณัฑย์ารกัษาโรคได้ (a new 
animal drug) และต้องได้รบัการรบัรองจาก                          ซึง่                   จาก
เนื้อสตัว ์                   ถ้า                                                                
ดงันัน้ สตัว ์GM                                                   

ในขัน้ตอนการฆา่สตัว ์GM                                         the  ood Safety and 
Inspection Service   SIS)                        US  )                   the Meat 
Inspection Act (Cowan และ Becker, 2010) ซึง่ USDA มอีํานาจในการสัง่หา้มขายเนื้อสตัว ์GM ถ้าเหน็
ว่าเนื้อสตัวม์สีารทีเ่ป็นพษิและไมป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

 
c) ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Dietary supplement)  

 
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิจดัเป็นอาหารชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ยา โดยเป็นอาหารเสรมิเพิม่เตมิจากอาหาร

ปกตมิใิช่เป็นอาหารหลกั ถูกควบคุมโดยกฎหมาย the Dietary Supplement Health and Education Act 
(DSHEA) ผู้ผลติไม่จาํเป็นต้องขออนุญาตผ่าน FDA เพยีงแต่ผูผ้ลติต้องมขีอ้มลูความปลอดภยัสนับสนุน 
และไมต่อ้งส่งรายงานผลขา้งเคยีงหรอืการเจบ็ปว่ยของผูบ้รโิภคภายหลงัจากบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
ไปยงั FDA ดงันัน้ จงึเป็นอุปสรรคสําคญัในการควบคุมความปลอดภยั ตวัอย่างเช่น ผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิที่ได้จากน้ํานมของสตัว์ GM ไม่ต้องผ่านการรบัรองจาก DSHEA ก่อนการจําหน่าย             
                               ซึ่งการควบคุมของ                        S              
                                                                                     จะไดม้า
จากการดดัแปลงพนัธุกรรมหรอืจากวธิทีางธรรมชาต ิ(Pew Initiative, 2001) 

 
2.6.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑย์า และ Biologics 
หน่วยงาน             ภายใต้กฎหมาย                                             

 ป็นยารกัษาโรคในมนุษยแ์ละสตัว์ เช่น Insulin, glucagon และ human growth hormones เป็นต้น และ
ภายใต้กฎหมาย the Public Health Service Act (PHSA) ใช้                           
              ขณะที ่                                         USDA ผลติภณัฑด์งักล่าวประกอบดว้ย 

 
a) ยารกัษาโรคของมนุษยแ์ละสตัว ์และ Human Biologics (ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติ หรอืจาก

องคป์ระกอบของสิง่มชีวีติ เช่น เซรุ่ม เลอืด หรอืโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์ ทีส่ามารถนํามา
ผลติเป็นวคัซนีหรอืผลติภณัฑย์ารกัษาโรคสาํหรบัมนุษย์) 
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ผลติภณัฑย์ารกัษาโรคของมนุษย์ ยารกัษาโรคของสตัว ์และ Human Biologics อยู่ภายใต้การ

ดูแลของหน่วยงาน    ’s the  enter for  rug  valuation and Research     R)    ’s the  enter 
for Veterinary Medicine (CVM)  และ    ’s the  enter for Biologics  valuation and Research 
(CBER) ตามลําดบั กลุ่มของยารกัษาโรคทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของ CDER ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตนีที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทยท์ีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์GM ดงัต่อไปนี้ 
 

 Monoclonal antibodies 
 Interferons 
 Enzymes 
 Growth factors 

 
หน่วยงาน CDER ภายใต้กฎหมาย FFDCA ให้อํานาจในการพิสูจน์ความปลอดภยัและ

ประสทิธภิาพของยารกัษาโรคสําหรบัมนุษยแ์ละสตัว ์      ก่อนทีย่ารกัษาโรคเหล่านัน้จะสามารถนําออก 
จําหน่ายในตลาดประเทศสหรฐัฯ เช่นเดยีวกบั Human Biologics ที่ถูกควบคุมโดย  B R        
       P S        งพิสูจน์ถึงความปลอดภยัและความบรสิุทธิข์องวคัซีน   (Human Biologics 
หมายถงึ ผลติภณัฑจ์ากไวรสั เซรุ่ม antitoxin, vaccine, เลอืด อนุพนัธข์องเลอืด สารป้องกนัภูมแิพ ้ทีใ่ช้
ในการรกัษาป้องกนัโรคในมนุษย)์  

 
การรบัรองผลติภณัฑย์ารกัษาโรค หรอื human biologics         ต้องตรวจสอบกระบวนการ

ผลติ                                                               ซึง่ผูผ้ลติต้องดําเนินการผลติ
ภายใต้ Good Manufacturing Practices (GMPs) นอกจากนี้ FDA ยงั                     
                                                                                

 
เมื่อผู้ผลิตต้องการนํายารกัษาโรคชนิดใหม่นี้จําหน่ายในท้องตลาด ต้องนําไปทดสอบความ

ปลอดภยักบัสตัวก่์อน ถา้พบว่ามคีวามปลอดภยัจงึนําไปทดลองกบัมนุษยใ์นขัน้ตอน clinical trial หลงัจาก
ทดสอบกบัมนุษยแ์ล้วมปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคและปลอดภยั   ผูผ้ลติต้องรวบรวมขอ้มูลผลการ
ทดสอบยื่นขออนุญาตผลติเป็นการค้าตามข้อกฎหมายควบคุม                                
biologic products                     a biological license application  BL )              
PHSA ก่อนนําออกจาํหน่ายในทอ้งตลาด (Pew Initiative, 2001)  
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ทัง้นี้ กฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุมการผลติยารกัษาโรคของมนุษย ์ สตัว ์ และ  uman Biologics 
                                

 
การควบคุมการผลติในสตัว ์GM:  
 
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ใช้ในการตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์ต้องได้ร ับการรบัรองโดย            

             จากทีไ่ด้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เกณฑก์ารรบัรองยารกัษาโรคสัตว์ขึน้อยู่กบัจุดประสงค์
การนําไปใช ้ดงันัน้ การควบคุมยารกัษาโรคและ Human Biologics ของ      ะคลอบคลุมไปถงึการ
ควบคุมสตัว ์GM                                                                                
            

 
การควบคุมการผลติในพชื GM: 
 
ถ้าพืช GM ถูกสร้างเพื่อผลิตโปรตีนสําหรบัเป็นยารกัษาโรคในมนุษย์และสัตว์ หรอื human 

biologics ผลิตภณัฑ์เหล่านี้จะต้องถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของ                           
                            อยา่งไรกต็าม ชิน้ส่วนดเีอน็เอทีใ่ชส้รา้งพชื GM                   FDA 

 
การควบคุมการผลติในจลุนิทรยี ์GM:  
 
จลุนิทรยี ์GM                                                               ซึง่ภาย 

หลงัจากกระบวนการหมกัเสร็จสิ้น สารที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ therapeutic protein และ 
hormones                                                    GM                ธิต่์อไป ซึ่ง
ผลติภณัฑส์ุดท้ายจากกระบวนการผลติจะไม่มกีารปนเป้ือนของจุลนิทรยี ์GM เพยีงแต่ยื่น GRAS ต่อ 
FDA เท่านัน้                                                                                
                                และผ่านการรบัรองจาก FDA ในขัน้ตอนเดยีวกบัการผลติยา
ทัว่ไป    นํา                

 
b) Animal Biologics: 
ผลติภณัฑ ์ nimal Biologics      virus, serum, toxin ทีใ่ช้ในการรกัษาโรคในสตัวเ์ลีย้งจะถูก

ควบคุมโดยหน่วยงาน US  - P IS             ชื่อ The Virus Serum Toxin Act (VSTA)  
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 2.6.2.3                              (High-Value Products) 
 
 สิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมนอกจากผลติสารที่ใช้ในผลติภณัฑอ์าหารแลว้ ยงัสามารถนําไป
ผลติในดา้นอื่นๆ เช่น ยารกัษาโรค รวมถงึสารเคมทีีไ่ม่ใช่อาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง สารหล่อลื่น สารเคมใีน
อุตสาหกรรม เครื่องสําอางค ์และผลติภณัฑอ์ื่นๆ จากพชื สตัว ์และจุลนิทรยี ์GM การควบคุมผลติภณัฑ์
เหล่านี้ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

a) ยาฆ่าแมลง 
จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ หน่วยงาน  P                                          จากพชื

และจลุนิทรยี ์GM              FIFRA และ TSCA 
 
ในกรณีทีส่ารฆ่าแมลงทีส่รา้งขึน้ภายในพชื GM เพื่อช่วยในการป้องกนัพชืจากแมลงศตัรพูชื

ขณะที่พืชกําลงัเจรญิเติบโต สารฆ่าแมลงนี้เรยีกว่า Plant Incorporated Protectants (PIPs) ซึ่งถูก
ควบคุมโดย EPA และ USDA-APHIS ถา้สารเคมทีีถู่กสรา้งขึน้มาแลว้ไม่ไดใ้ชเ้ป็นสารฆ่าแมลง หน่วยงาน 
EPA จะไม่มอีํานาจในการควบคุมสารเคมชีนิดนัน้ภายใต้กฎหมาย FIFRA แต่ถ้าสารเคมเีป็นพษิและเป็น
อนัตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน EPA จะเข้ามาควบคุมสารพษิชนิดนัน้ภายใต้กฎหมาย 
TSCA ขณะทีห่น่วยงาน USDA-APHIS จะควบคุมพชื GM ทีส่รา้งสารฆ่าแมลงภายใต้กฎหมายทีช่ื่อ the 
Plant Pest Protection Act และหน่วยงาน                                            GM 
               

 
b) สารเคมทีางอุตสาหกรรม 

สารเคมทีางอุตสาหกรรมทีถู่กผลติขึน้จากพชืหรอืสตัว ์ GM                       
TSCA5 

 
 จากนโยบายและกฎหมายหรอืขอ้กําหนดต่างๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการควบคุมการทดลองหรอืการผลติ
สิง่มชีวีิตดดัแปลงพนัธุกรรมภายใต้การกํากบัดูแลจากหน่วยงานรฐับาลที่มคีวามแตกต่างกันดงักล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรฐัฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการควบคุมดูแลการผลติหรอืการทดลอง
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในการบรโิภคอาหารทีม่สี ิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรมเป็นส่วนประกอบ รวมถงึป้องกนัผลกระทบต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาต ิ
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1the Plant Protection Act (PPA) 
 เว๊ปไซด:์ http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/PlantProtAct2000.pdf 
 2Information System for Biotechnology (ISB)  
  เว๊ปไซด:์ http://www.Isb.vt.edu/ 
3The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) 
 เว๊ปไซด:์ http://www.epa.gov/lawsregs/laws/fifra.html 
4The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) 
  เว๊ปไซด:์ http://www.epa.gov/lawsregs/laws/ffdca.html)  
5the Toxic Substance Control Act. (TSCA) 
 เว๊ปไซด:์ http://www.epa.gov/lawsregs/laws/tsca.html 
6Generally Regognized as Safe (GRAS) 
เว๊ปไซด:์ http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ default.htm. 
7FDA-1992: Consultant Procedure Food Derived from New Plant Varieties 
 เว๊ปไซด:์http://www.fda.gov/food/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidancedocuments/biotechnology/  
 ucm096126.html/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/PlantProtAct2000.pdf
http://www.isb.vt.edu/
http://www.epa.gov/lawsregs/laws/fifra.html
http://www.epa.gov/lawsregs/laws/ffdca.html
http://www.epa.gov/lawsregs/laws/ffdca.html
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/
http://www.fda.gov/food/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidancedocuments%20/
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2.7 การรบัรู้และการยอมรบัจีเอม็โอของประชาชน 
  

ในประเดน็การรบัรู ้  awareness)                                                       
          )     ำ                                  )                                   
                     3)                                                                    

 
2.7.1 การส ารวจการรบัรู้และการยอมรบัจีเอม็โอ 
 
เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติในประเทศสหรฐัฯ ได้รบัการพฒันามานานหลายทศวรรษ 

ตัง้แต่การพฒันาจุลนิทรยี ์(ซึ่งเป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดแรก จนกระทัง่ไดป้ระสบความสําเรจ็
อย่างมากในพืช) จนถึงในสตัว์ ซึ่งได้มงีานวจิยัและพฒันามากมายแต่ยงัอยู่ในช่วงแรกของการพฒันา 
ถงึแมว้่าประเทศสหรฐัฯ จะเป็นประเทศผูนํ้าดา้นเทคโนโลยจีเีอม็โอ      แต่การรบัรูถ้งึความก้าวหน้าและ
สถานะการพฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอของ                  ยงัอยู่ในระดบัตํ่า โดยมหีลกัฐานจาก
รายงานการสาํรวจการรบัรูข้องประชาชนต่อพชืและสตัว ์GM (ดงัแสดงในตารางที่34) ซึง่พบว่า ประชาชน
ทีร่บัทราบถงึเทคโนโลยจีเีอ็มโอเป็นอย่างด ีมเีพยีงรอ้ยละ 37 ในพชื GM  และรอ้ยละ 22 ในสตัว์ GM 
(IFIC, 2007) แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดร้บัการประชาสมัพนัธ์ถงึเทคโนโลยนีี้เท่าทีค่วร 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของประชาชนจํานวนเพียงร้อยละ 30  ที่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รบัจาก
เทคโนโลยจีเีอม็โอ (ภาพที ่29)  นอกจากนี้ มเีพยีงผูบ้รโิภคชาวอเมรกินัจาํนวนรอ้ยละ 23 ทีท่ราบว่ามี
ผลติภณัฑจ์เีอม็โอ        ในตลาดการคา้ และผูบ้รโิภคกว่าร้อยละ 76 มคีวามเหน็ว่ายงัไม่มหีรอืไม่ทราบ
ว่ามผีลติภณัฑจ์เีอม็โอวาง                   (ภาพที ่30)  

 
ตารางท่ี 34 แสดงการรบัรูข้องประชาชนชาวอเมรกินัต่อพชื GM          GM 
 พืช GM สตัว ์GM 

การรบัทราบ หรือ มีความรู้ 
มาก 37 22 
เลก็น้อย หรอืไมม่ ี 63 78 
ท่ีมา: (IFIC, 2007) 
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ภาพท่ี 29  ความคดิเหน็ของประชาชนถงึประโยชน์ของเทคโนโลยจีเีอม็โอ 

   ท่ีมา: IFIC (2008) 
 

 
ภาพท่ี 30 การรบัรูถ้งึผลติภณัฑจ์เีอม็โอทีว่างขายในทอ้งตลาด 

    ท่ีมา: IFIC (2008) 

 
 การรบัรูห้รอืรบัทราบถงึเทคโนโลยจีเีอ็มโอของประชาชน ส่วนมากประชาชนได้ร ับทราบข้อมูล
ผ่านทางสื่อหนังสอืพมิพ์มากที่สุดในสดัส่วนร้อยละ 74-77 รองลงมาผ่านทางสื่ออนิเตอรเ์นตในสดัส่วน 
รอ้ยละ 58 (ตารางที ่35) (Fritz และคณะ, 2003) นอกจากนี้ ประชาชนใหค้วามเชื่อถอืขอ้มลูเทคโนโลยี
จเีอ็มโอที่พฒันาโดย                          ย  กที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มบรษิทัทางเทคโนโลย ี
ชีวภาพและกลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรมอาหาร เจ้าหน้าที่รฐับาล และบุคคลที่มชีื่อเสียง ตามลําดับ 
          36) 
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ตารางท่ี 35 แสดงแหล่งขา่วสารสาํคญัทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการรบัทราบหรอืเรยีนรูถ้งึเทคโนโลยจีเีอม็โอ  
 

แหล่งข่าวสาร 
ผูใ้หญ่ 
       ) 

นักศึกษา 
(ร้อยละ) 

หนังสือพิมพ ์ 74 77 
วารสารวทิยาศาสตร ์ 40 32 
Technical Publications 47 17 
นิตยสาร 45 44 
อินเตอรเ์นต 59 58 
ท่ีมา:  ritz         2003) 

 
 
ตารางท่ี 36  แสดงการเปรยีบเทยีบการเชื่อถอืของประชาชนต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เกีย่วกบัจเีอม็โอ 
 

กลุ่มบคุคล ระดบัความเช่ือถือ* 
บรษิทัผลติอาหาร 3 
บรษิทัเทคโนโลยชีวีภาพ 2 
เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานรฐับาล 3 
กลุ่มเกษตรกร 2 
นกัวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั 1 
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 4 
*1            2=มาก    3                     
ท่ีมา:  ritz         2003) 

 
 
เมื่อสอบถามถงึความคดิเหน็ของประชาชนในดา้นการยอมรบัการดดัแปลงพนัธุกรรมในสิง่มชีวีติ

ชนิดต่างๆ พบว่า ประชาชนมกีารยอมรบัทีแ่ตกต่างกนัไป โดยประชาชนใหก้ารยอมรบัการพฒันาพชื GM 
                                                (ตารางที ่37) เนื่องจากพชืเป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่มขีอ้จาํกดั
ในเรื่องจรยิธรรมหรอืศลีธรรมดงัเช่นในสตัวห์รอืในมนุษย ์สามารถควบคุมได้ง่ายและไม่เป็นอนัตรายต่อ
มนุษยโ์ดยเฉพาะอนัตรายจากการแพรร่ะบาดของโรคเหมอืนเช่นในจลุนิทรยี ์
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ตารางท่ี 37   แสดงการเปรยีบเทยีบการยอมรบัของผูบ้รโิภคต่อสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดต่างๆ             
ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรม อนัดบัการยอมรบั 

พชื มากทีสุ่ด 
จลุนิทรยี ์ มาก 

สตัว ์ น้อย 
มนุษย ์ น้อยทีสุ่ด 

ท่ีมา: Fritz และคณะ (2003) 

 
สําหรบัการเปรยีบเทยีบการยอมรบัของประชาชนระหว่างพชืและสตัว์ GM นัน้ พบว่า        

        มคีวามเหน็ว่าการทดลองในสตัวจ์ะผดิศลีธรรมมากกว่าในพชื  ทําใหก้ารยอมรบัสตัว ์GM    
ประชาชนม ี             GM และเมือ่จาํแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา (ตารางที ่38) จะเหน็ได้
ว่าผู้หญงิไม่เหน็ด้วยกบัการทดลองสตัว์ GM               ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัระดบัอายุและ
การศกึษา  (Thomson และคณะ, 2010) นอกจากนี้ ประชาชนยงัใหก้ารยอมรบัต่อการพฒันาพชื GM 
                                       GM           รอ้ยละ 41 ใหก้ารยอมรบั มเีพยีงรอ้ยละ 9 
เท่านัน้ที่ไม่เหน็ด้วย          31) อย่างไรก็ตาม                                 GM           
                                            GM โดยรอ้ยละ 62 มคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอสตัว ์GM ในดา้น
ปรบัปรงุสุขภาพของสตัว ์หรอืปรบัปรงุคุณภาพอาหาร ในดา้นประโยชน์การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ  

 

 
 

 

ภาพท่ี 31  การยอมรบัของประชาชนต่อพชื GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์(PMPs) 

    ท่ีมา: IFIC (2008) 
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ตารางท่ี 38 การยอมรบัของผูบ้รโิภคต่อพชื GM และสตัว ์GM จาํแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา 
 ยอมรบั 

       ) 
ไม่ยอมรบั 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
       ) 

พืช สตัว ์ พืช สตัว ์ พืช สตัว ์
เพศ 

เพศชาย 65 36 32 59 4 5 
เพศหญงิ 53 21 40 74 7 5 

อายุ 
<35 63 31 34 65 3 4 

35-54 56 27 38 67 6 6 
55+ 55 21 37 71 8 8 

ระดบัการศึกษา 
มธัยม 51 24 43 73 6 3 

ปรญิญาตร ี 65 27 31 66 4 8 
ปรญิญาโท+ 64 36 29 59 7 5 
ท่ีมา: Thomson         2010) 

 
 
ฟารม์ (Farm efficiency) รอ้ยละ 55 และประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้มรอ้ยละ 52 ขณะทีป่ระชาชนรอ้ยละ 38 
ยอมรบัสตัว ์GM      ใช ้                  (IFIC, 2008) 
 

เมื่อจําแนกตามวตัถุประสงค์การนําไปใช้ประโยชน์ของจเีอ็มโอ  พบว่า                       
                                                     ดงัตวัอย่างทีแ่สดงใน   ที ่32 ผูบ้รโิภคใหก้าร
ยอมรบัพชื GM                                                  51) หรอืรอ้ยละ 64 (ตามรายงาน
ของ IFIC, 2005) รองลงมาเป็นสตัว์ GM                        (รอ้ยละ 38) และปลา GM ทีม่อีตัรา
การเตบิโตทีร่วดเรว็ (รอ้ยละ 23) (Hoban, 2004) 
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ภาพท่ี 32  ตวัอยา่งแนวโน้มการยอมรบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

    ท่ีมา: Hoban (2004) 

 
ผลติภณัฑ์จากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที่มคีวามสําคญัต่อมนุษย์ และวางจําหน่ายในตลาด

การคา้ในประเทศสหรฐัฯมากทีสุ่ด คอื ผลติภณัฑอ์าหาร ซึง่จาํนวนมากกว่าครึง่มสี่วนประกอบของจเีอม็โอ 
           มาจากพชื GM  

 
 จากการสํารวจการรบัรู ้(awareness) ในประเดน็เรื่องอาหาร GM ของประชาชนชาวอเมรกินั 

ระหว่างปี 2001-2006 พบว่าในปี 2001 ประชาชนกว่ารอ้ยละ 54 ไม่ทราบว่ามอีาหารทีท่ํามาจากสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม (GM Food) วางขายในทอ้งตลาด (โดยรอ้ยละ 29 ทราบเพยีงเลก็น้อย และรอ้ยละ 25 
ไม่ทราบเลย) และร้อยละ 45 ทราบหรอืเคยได้ยนิเกี่ยวกบัอาหาร GM (ร้อยละ 9 ทราบชดัเจน แต่กว่า 
รอ้ยละ 35 ทราบไม่มาก) การรบัรูข้องประชาชนเพิม่มากขึน้เป็นรอ้ยละ 58 ในปี 2006 (ภาพที ่33) อกีทัง้ 
ประชาชนรอ้ยละ 26 เชื่อว่าพวกเขาได้รบัประทานอาหาร GM ขณะที่รอ้ยละ 60 เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้
รบัประทานอาหาร GM สําหรบัในกลุ่มผูซ้ือ้อาหารอนิทรยี ์ organic)        38 กล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่า
เคยได้รบัประทานอาหาร GM หรอื                     GM        54 (Mellman group, 2006) 
สําหรบัประเด็นเรื่องการควบคุมอาหาร GM ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรบัว่าพวกเขามคีวามรู้เรื่องการ
ควบคุมอาหาร GM ของรฐับาลน้อยมาก โดยมเีพยีงรอ้ยละ 18 เท่านัน้ที่ทราบ (โดยสามารถจําแนกเป็น
สดัส่วนของผูท้ีท่ราบเป็นอยา่งดรีอ้ยละ 3 และทราบบา้งรอ้ยละ 15) 
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 ภาพท่ี 33   แนวโน้มการรบัรูถ้งึอาหาร GM                       
 ท่ีมา: Mellman group (2006) 
 

 
 

  ภาพท่ี 34  ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการควบคุมอาหาร GM ของหน่วยงาน FDA 

     ท่ีมา: Mellman group (2006) 
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และมปีระชาชนอกีกว่ารอ้ยละ 74 จะไม่ทราบเรื่องนี้เลย  (รอ้ยละ 42)  หรอืทราบเลก็น้อย (รอ้ยละ 32) 
หรอืแมแ้ต่กลุ่มนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั มเีพยีงรอ้ยละ 22 เท่านัน้ทีท่ราบถงึกฎเกณฑก์ารควบคุมอาหาร 
GM                           (Mellman, 2006) เนื่องจากการควบคุมอาหาร GM โดยรฐับาลในปจัจุบนั 
ค่อนขา้งไม่เขม้งวด อาศยัความสมคัรใจ (volunteer) ของผูผ้ลติในการส่งผลติภณัฑอ์าหาร GM ให้แก่ 
FDA ตรวจสอบความปลอดภยัเท่านัน้ ทําใหป้ระชาชนรอ้ยละ 41 มคีวามเหน็ว่ามขีอ้บงัคบัในการควบคุม
ที่น้อยเกินไป เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประชาชนที่เหน็ว่ามคีวามเข้มงวดมากเกินไปซึ่งมสีดัส่วนร้อยละ 16 
(ภาพที่ 34) ซึ่งถ้ารฐับาลมคีวามเข้    ในการควบคุมอาหาร GM ก่อนจําหน่ายในตลาดมากขึน้ จะ
                      ช่วยเพิม่ความมัน่ใจให้กบัผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืรบัประทานอาหาร 
GM โดยมผีูบ้รโิภครอ้ยละ 43 ยนิดทีีจ่ะซือ้อาหาร GM ประชาชนรอ้ยละ 14 ไม่ซือ้อาหาร GM และ รอ้ยละ 
35 มคีวามเหน็ไมแ่ตกต่างจากการควบคุมแบบไมเ่ขม้งวดในปจัจบุนั  
 

นอกจากนี้ ตัง้แต่ปี 2001 ได้มกีารสนับสนุนของผู้บรโิภคมากขึ้นและมกีารต่อต้านลดลง โดยมี
สดัส่วนการยอมรบัรอ้ยละ 27 และการต่อต้านรอ้ยละ 46 ในปี 2006 ดงัแสดงในภาพที่ 35 และพบว่ามี
รายงานหนึ่งไดแ้สดงว่า มผีูบ้รโิภครอ้ยละ 47 ยอมรบัการใช้พชื GM เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Hallman, 2004) เมื่อจําแนกสดัส่วนการสนับสนุนให้มอีาหาร GM            ได้พบว่าในปี 2006 
ผู้หญงิให้การสนับสนุนร้อยละ 21 ขณะที่ผู้ชายให้การสนับสนุนรอ้ยละ 33 (Mellman group, 2006) 
สําหรบัการรบัประทานอาหาร GM ของชาวอเมรกินั พบว่าร้อยละ 38 จะรบัประทานอาหาร GM และไม่
รบัประทานอาหาร GM ในสดัส่วนรอ้ยละ 54 เมื่อแบ่งการยอมรบัการรบัประทานอาหาร GM ตามเพศ จะ
พบว่า เพศหญงิจะรบัประทานอาหาร GM ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 และไม่รบัประทานอาหาร GM รอ้ยละ 61
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเพศชายทีจ่ะรบัประทานอาหาร GM ในสดัส่วนรอ้ยละ 47 และมผีูท้ี่ไม่รบัประทานใน
สดัส่วนรอ้ยละ 46         36)  

 
เมือ่ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลู หรอืไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพิม่ขึน้ว่ามี

การพฒันาได้อย่างไร และมคีวามปลอดภัยหรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากการสํารวจพบว่า มี
ประชาชนใหก้ารยอมรบัเพิม่ขึน้ โดยมผีู้บรโิภครอ้ยละ 45 มคีวามรูส้กึปลอดภยัเมื่อซือ้สนิค้าจากรา้นขาย
ของชํา และมเีพยีงรอ้ยละ 29 มคีวามรูส้กึไม่ปลอดภยั (ภาพที ่37) และเมื่อพจิารณาแหล่งขอ้มลูเกี่ยวกบั
อาหาร GM ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจยอมรบัหรอืซื้ออาหาร GM พบว่า ผู้บรโิภครอ้ยละ 37 มคีวาม
เชื่อถอืในขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากครอบครวั รองลงมารอ้ยละ 33 มคีวามเชื่อถอืในขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเกษตรกร และ
จากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรอือาจารย์มหาวิทยาลยัร้อยละ 32 ปจัจยัสําคญัที่ทําให้ผู้บรโิภคใช้ในการ
ตดัสนิใจสนับสนุนหรอืคดัค้านเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมคอื ครอบครวั ซึ่งผู้บรโิภคกว่ารอ้ยละ 59 มี
ความเหน็ว่าครอบครวัเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีสุ่ดทีช่่วยในการตดัสนิใจมากกว่า  
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ภาพท่ี 35  การสนับสนุนของประชาชนชาวอเมรกินัต่ออาหาร GM 
ท่ีมา: Mellman group (2006) 

 

 
  ภาพท่ี 36  แสดงขอ้มลูการตดัสนิใจบรโิภคอาหาร GM                          

       ท่ีมา: Mellman group (2006) 
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ภาพท่ี 37  แสดงจาํนวนรอ้ยละความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคถงึความปลอดภยัของอาหาร GM 

ท่ีมา: Mellman group (2006) 

 
ความเชื่อดา้นจรยิธรรมส่วนตวั หลกัการทางวทิยาศาสตร ์หรอืศาสนา แสดงใหเ้หน็ว่าครอบครวัเป็นปจัจยั
หลกัของการยอมรบั การตดัสนิใจซือ้ และการสนบัสนุนการพฒันาอาหาร GM  
 

2.7.2 ความคิดเหน็ของประชาชนต่อนโยบายการติดฉลากผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์อาหาร (processed foods) ที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 70-85 มี
ส่วนประกอบของถัว่เหลอืงหรอืขา้วโพด GM เช่น แป้งขา้วโพด น้ําตาลเดก็โทรส (dextrose) น้ําตาล high 
fructose corn syrup     มนัข้าวโพด โปรตีนจากถัว่เหลอืง น้ํามนัถัว่เหลือง เลซทินิ  lecithin)  ละ        
di-glycerides                                                                                  
GM                                         ซึง่ยากทีจ่ะตดิตามแหล่งทีม่า อกีทัง้ พชืทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ
ในการผลติในประเทศสหรฐัฯ ส่วนใหญ่เป็นพชื GM ซึ่งมรีาคาถูกกว่าพชืที่ไม่ใช่ GM และผู้ผลติมคีวาม
เชื่อมัน่ถงึความปลอดภยัของการควบคุมจเีอ็มโอของหน่วยงานรฐับาล (Harlander, 2002) นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนยงัขาดระบบการแยกวตัถุดบิจเีอม็โอออกจากวตัถุดบิทีไ่ม่ใช่จเีอม็โอ เช่น แหล่งเก็บวตัถุดบิ 
กระบวนการผลติ การขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ องค์ประกอบเหล่านี้ทําให้ม ี             
                     ร้อยละ 82 มคีวามเหน็ว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องระบุขอ้มูลเพิ่มเตมิว่าเป็นสนิค้าจาก 
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จเีอม็โอและมผีูบ้รโิภคเพยีงรอ้ยละ 1 เท่านัน้ ทีอ่ยากใหร้ะบุว่าเป็นอาหาร GM (Harlander, 2002) สําหรบั
นโยบายการตดิฉลากผลติภณัฑอ์าหารของหน่วยงาน FDA ในปจัจุบนั ยงัไม่มขีอ้บงัคบัให้ผู้ผลติระบุใน
ฉลากสนิค้าว่าเป็นอาหาร GM แต่มขีอ้บงัคบัให้ตดิฉลากผลติภณัฑส์นิค้าเมื่อผลติภณัฑท์ีไ่ด้จากจเีอม็โอ
ก่อใหเ้กดิภาวะภูมแิพ ้หรอื เกดิการเปลีย่นแปลงคุณค่าทางอาหารทีเ่ป็นองคป์ระกอบเท่านัน้ ซึง่นโยบาย
ดงักล่าวมปีระชาชนร้อยละ 64 ให้การสนับสนุน ประชาชนร้อยละ 24 มคีวามเหน็เฉยๆ และประชาชน 
รอ้ยละ 12 ไม่เหน็ดว้ย (Harlander, 2002) จากการสอบถามกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีวามต้องการใหเ้พิม่ขอ้มลู
จเีอม็โอในฉลากผลติภณัฑ ์พบว่ามผีู้บรโิภคเพยีงรอ้ยละ 17 เท่านัน้ ที่ยอมรบัภาระค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 10 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อปี ขณะทีผู่บ้รโิภคจาํนวนมากกว่ารอ้ยละ 44 ไม่ยอมรบัภาระค่าใชจ้่ายของราคาสนิคา้ที่
เพิม่สงูขึน้ (CSPI, 2001) จากปจัจยัดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัผูผ้ลติสนิคา้ไม่ตดิฉลากระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ถงึส่วนประกอบทีม่าจากจเีอม็โอ แต่จะผลติสนิคา้ non-GMOs เมือ่ตลาดมคีวามต้องการและผูบ้รโิภคยนิดี
ทีจ่ะรบัภาระค่าใชจ้่ายของผลติภณัฑท์ีสู่งขึน้เท่านัน้ (Harlander, 2002) อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูบ้รโิภคที่มี
ความตอ้งการใหร้ะบุรายละเอยีดส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีม่จีเีอม็โอ                                
                                                         ความปลอดภยั                    และ
เปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคมขีอ้มลูเพยีงพอในการเลอืกผลติภณัฑท์ีต่นเองต้องการได้  (ความคดิเหน็ดงักล่าว
ไดส้รปุไวใ้น         39) 

 

ตารางท่ี 39 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการให ้FDA ออกขอ้บงัคบัการตดิฉลากผลติภณัฑจ์เีอม็โอ  
ความคิดเหน็ ร้อยละ 

ผูบ้รโิภคควรทราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มูลทุกอยา่ง 21 
ตอ้งการทราบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครวั 12 

ความกงัวลถงึความปลอดภยั 6 
ความกงัวลถงึสารก่อใหเ้กดิภมูแิพ้ 4 

ผูบ้รโิภคควรมทีางเลอืก 3 
ฉลากควรเปิดเผยขอ้มลูทุกอยา่ง 3 

อื่นๆ 7 
ไมม่ขีอ้คดิเหน็ 6 

ท่ีมา: IFIC (2006) 
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2.7.3 การยอมรบัในผลิตภณัฑจี์เอม็โอ               

 ไดม้กีารสํารวจการยอมรบัในเทคโนโลยชีวีภาพการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติของประชาชนใน 
แต่ละประเทศและพบว่า มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั (ดงัแสดงในภาพที่ 38) โดยกลุ่มประเทศทีย่อมรบั
หรอืเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของจเีอม็โอ           ไดแ้ก่ ประเทศอนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 81) ประเทศควิบา 
(รอ้ยละ 79) ประเทศจนี (รอ้ยละ 72) ประเทศไทย (รอ้ยละ 72) ประเทศอนิเดยี (รอ้ยละ 69) ประเทศ
โคลมัเบยี (รอ้ยละ 66) และ ประเทศสหรฐัฯ (รอ้ยละ 66) ซึง่ประชาชนของประเทศเหล่านี้ประมาณรอ้ยละ 
60 ใหก้ารยอมรบัจเีอม็โอ ขณะทีอ่กีกลุ่มประเทศทีม่สีดัส่วนการยอมรบัจเีอม็โอประมาณรอ้ยละ 40 ไดแ้ก่ 
ประเทศฝรัง่เศส ประเทศกรซี และประเทศสเปน   สําหรบัประเทศอื่นๆ ในทวปียุโรป ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลใีต้ จะเป็นกลุ่มประเทศทีม่คีวามเหน็เกี่ยวกบัจเีอม็โอ  ดา้น                 (Hoban, 
2004) จะเหน็ไดว้่าประเทศกําลงัพฒันาใหก้ารยอมรบัมากกว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ นอกจากนี้ ผูบ้รโิภค
ยงัมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการยอมรบัแตกต่างกนั โดยขึน้อยู่กบัประโยชน์หรอืการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
จเีอ็มโอ            (ดงัแสดงในภาพที่ 39) ซึ่งจะพบว่าผู้บรโิภคกว่ารอ้ยละ 85 ให้การสนับสนุนการ
พฒันาจเีอ็มโอ                                                                          
              จ      GM และการใช้แบคทเีรยี GM                                         
                   แต่มผีูส้นับสนุนสตัว์ GM เพื่อเพิม่ผลผลติเพยีงรอ้ยละ 35 หรอืมผีูไ้ม่เหน็ดว้ยกว่า
รอ้ยละ 65 ขณะทีเ่ทคโนโลยกีารโคลนสตัว ์ผูบ้รโิภคใหก้ารสนับสนุนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์(รอ้ยละ 
42) มากกว่าใชเ้ป็นอาหารของมนุษย์ และเมื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภคในแต่ละประเทศ 
ภายหลงัทราบว่าอาหารมสีิง่มชีวีติ GM เป็นองคป์ระกอบ ไดพ้บว่าในประเทศจนีมผีูบ้รโิภครอ้ยละ 66 ยงั
ซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ต่อไป รองลงมาเป็นประเทศอนิเดยี ประเทศบราซลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศ
แคนาดา ในสดัส่วนรอ้ยละ 56, 31, 25 และ 21 ตามลําดบั ซึง่ตรงกนัขา้มกบัประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี 
และประเทศเยอรมนั ทีผู่บ้รโิภคในประเทศดงักล่าวไดเ้ลกิซือ้ผลติภณัฑด์งักล่าว (ดงัแสดงในภาพที ่40)  

 
จากการสาํรวจการรบัรูแ้ละความคดิเหน็ของประชาชนชาวอเมรกินัเกี่ยวกบัผลติภณัฑจ์ากจเีอม็โอ 

ได ้                      ว่า                                                                
                                                                                            
                            จากจเีอม็โอ                           จเีอม็โอ             รบัรู ้  
ยิง่                    เลง็                                                                         
                     ไมเ่ฉพาะแต่ในประเทศสหรฐัฯ เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทีจ่ะ        
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ภาพท่ี 38  การสนับสนุนเทคโนโลยจีเีอม็โอ              

     ท่ีมา: Hoban (2004) 

                 และยอมรบั                            จีเอ็มโอ        ซึ่งจีเอ็มโอจะเป็น
เทคโนโลยทีีม่บีทบาทสําคญัในการสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารของมนุษย ์เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา
โรค และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่อไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 39  แสดงความเหน็การสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยจีเีอม็โอเพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของ
ประเทศอื่นๆ ทัว่โลก  
ท่ีมา: Hoban (2004) 
 

 
ภาพท่ี 40  แสดงรอ้ยละการตดัสนิใจซือ้อาหาร GM                                        ประเทศ 

ท่ีมา: Hoban (2004) 
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2.8 การคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาและสิทธิบตัร 
 
วตัถุประสงคก์ารพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติ คอืการสรา้งสิง่มชีวีติที่

มลีกัษณะพเิศษที่แตกต่างจากธรรมชาตเิพื่อเป็นสิง่มชีวีติสายพนัธุใ์หม่ ซึง่เปรยีบไดเ้ป็นสิง่ประดษิฐ์หรอื
นวตักรรมใหมท่ีเ่กดิจากความรูค้วามสามารถเฉพาะบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ซึง่บุคคลเหล่านี้มคีวามต้องการ
ปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญาของตนเอง เพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลอื่นนําไปใชป้ระโยชน์โดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต
จากเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ การปกป้องทรพัย์สินทางปญัญานัน้ ผู้ประดิษฐ์สามารถขอความคุ้มครองใน
ทรพัยส์นิทางปญัญาไดท้ีส่าํนกังานเครือ่งหมายการคา้และสทิธบิตัรประเทศสหรฐัฯ หรอื U.S. Patent and 
Trademark Office (USPTO) ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์สหรฐัฯ ทัง้นี้ การคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปญัญาสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท (http://www.uspto.gov/) คอื 

 
1. เครือ่งหมายการคา้ 
2. สทิธบิตัร 
3. ลขิสทิธิ ์

 
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมจะไดร้บัความคุม้ครองในรปูแบบของสทิธบิตัร สิง่ประดษิฐ์ทีไ่ดร้บัการ

จดสทิธบิตัรมรีะยะเวลาความคุม้ครอง 20 ปี ในประเทศสหรฐัฯ และประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของ
ประเทศสหรฐัฯ (U.S. territories and U.S. possessions)  

 
ทัง้นี้  สทิธบิตัรทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ สามารถแบ่งได ้3 ประเภท* คอื 

1. สทิธบิตัรผลติภณัฑ ์ (Utility Patents): สาํหรบัผูท้ีส่รา้งนวตักรรม หรอืการคน้พบกระบวนการ 
(process) เครือ่งมอื เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ (machine) ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการผลติ ทีไ่ด้
พฒันาใหมห่รอืเป็นเทคโนโลยใีนรปูแบบใหม่และเป็นประโยชน์ สิง่เหล่านี้ต้องทาํงานไดจ้รงิจงึ
จะขอจดสทิธบิตัรได้ 

2. สทิธบิตัรในแบบผลติภณัฑ ์ (Design Patents): สาํหรบัผูท้ีอ่อกแบบเครือ่งมอื กระบวนการ 
และสิง่ประดษิฐต่์างๆ สาํหรบักระบวนการผลติแบบใหม่ หรอืผลติภณัฑแ์บบใหมท่ัง้ทีเ่ป็นงาน
สรา้งสรรคแ์ละเพื่อความสวยงาม 

3. สทิธบิตัรในพนัธุพ์ชื (Plant Patents): สาํหรบัผูท้ีป่ระดษิฐ ์พฒันา และคน้พบพนัธุพ์ชืทีม่ ี
ลกัษณะแบบใหม่ (new variety of plants) 

_______________________________________ 
*http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/patdesc.htm 
 

http://www.uspto.gov/
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เง่ือนไขการขอจดสิทธิบตัร 
  

สิง่ประดษิฐใ์หมน่ัน้จะตอ้งเป็นชนิดใหมท่ีไ่มเ่คยมมีาก่อน หรอืไดร้บัการพฒันาโดยผูอ้ื่นในประเทศ
สหรฐัฯ หรอืไดร้บัสทิธบิตัร หรอืมรีายละเอยีดของสิง่มชีวีติใหม่ในสิง่ตพีมิพใ์นประเทศสหรฐัฯ ก่อนหน้าที่
ผูข้อจดสทิธบิตัรจะพฒันาสิง่มชีวีติชนิดนัน้ และสิง่มชีวีติใหม่นี้ต้องไม่ไดถู้กนําออกจาํหน่าย นําไปใช ้หรอื
นําไปเพาะปลูกในประเทศสหรฐัฯ ในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ก่อนขอจดสทิธบิตัร และต้องเป็นสิง่มชีวีติ
ใหมท่ีไ่มเ่คยพบมาก่อนหรอืไมม่บีุคคลใดทีส่ามารถระบุชนิดของสิง่มชีวีตินัน้ไดโ้ดยงา่ย 
 
ขัน้ตอนการขอจดสิทธิบตัร 
  

การขอจดสทิธบิตัรจะตอ้งกระทาํโดยผูพ้ฒันาเทคโนโลยหีรอืสิง่ประดษิฐ ์และเจา้ของสิง่มชีวีติ GM 
เท่านัน้ แต่สามารถจดร่วมกบัผูอ้ื่นทีร่่วมกันพฒันาไดใ้นฐานะเป็นผู้พฒันาร่วม  การยื่นคําขอจดสทิธบิตัร 
หรอืแบบ non-provisional application ผู้พฒันาต้องเตรยีมเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร ดงัต่อไปนี้ 
(http://www.uspto.gov/patents/resources/types/utility.jsp#non) 
 

- รายละเอยีดของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetic engineering variety descriptions) 
- ชื่อเจา้ของสิง่มชีวีติ GM 
- ขอ้ถอืสทิธ ิ(claims): เป็นส่วนสาํคญัของการยื่นขอจดสทิธบิตัร เพราะเป็นขอบเขตทีจ่ะไดร้บั

ความคุม้ครองจากสทิธบิตัร 
- คาํสาบาน  oath      declaration) 
- ค่าธรรมเนียม (application fee) 

 
 เมื่อสํานักงานสิทธิบตัรและเครื่องหมายการค้าได้รบัเอกสารคําขอครบถ้วน จะออกเลขหมาย 
(application number)                                           แต่ผูข้อจดสทิธบิตัรอาจจะไม่ต้องยื่นขอ้ถอื
สทิธแิละคําสาบานมาพรอ้มคําขอในรูปแบบทีเ่รยีกว่า Provisional application (http://www.uspto.gov/ 
patents/resources/types/provapp.jsp) ซึง่ทางสํานักงานฯ จะออกใบอนุญาตทีเ่รยีกว่า Patent Pending 
ใหแ้ก่ผู้ยื่นคํารอ้ง ซึง่ผูย้ ื่นคํารอ้งต้องยื่นเอกสารที่เหลอื (ขอ้ถอืสทิธแิละคําสาบาน) ตามรายละเอยีดแบบ 
non-provisional application ขา้งตน้ ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัทีไ่ด ้Patent Pending ถ้าผูย้ ื่นคํารอ้งไม่
สามารถยื่นเอกสารได้ครบถ้วนตามเวลาที่กําหนด     คําขอแบบ Provisional application หรอื Patent 
Pending จะถือว่าการขอจดสทิธิบตัรเป็นอนัสิ้นสุด หากคําขอถูกต้องครบถ้วน ทางสํานักงานฯ จะส่ง
เอกสารไปตรวจสอบที่ศูนย์เทคโนโลย ี Technology  enter  T )                             ง       
         เพื่อ                                                                        

http://www.uspto.gov/patents/
http://www.uspto.gov/%20patents/resources/types/provapp.jsp
http://www.uspto.gov/%20patents/resources/types/provapp.jsp
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                                   า                                                       
               พบ                                                                    
                                     ในกรณีทีม่ผีูย้ ื่นขอจดสทิธบิตัรในสิง่เดยีวกนั แต่ละฝ่ายต้องเสนอ
หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิ เพื่อพสิจูน์ว่าใครเป็นผูพ้ฒันาคนแรกและพฒันาเมื่อใด หากยงัไม่สามารถสรุปได ้ทาง
สํานักงานฯ จะใช้วนัที่ยื่นขอเป็นเกณฑต์ดัสนิ ซึ่งฝ่ายที่ถูกตดัสนิแพ้ไม่ยอมรบัในการตดัสนิสามารถยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลได ้
 

ภายหลงัจากทีร่ฐับาลออกกฎหมายคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา ทําใหก้ารพฒันาจเีอม็โอเกดิขึน้
ในภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะพชื GM โดยมงีบประมาณการลงทุนเพิม่สูงขึน้ 14 เท่าในช่วงปี 
1960-1996 และระหว่างปี 1996-2000   มผีลให้สิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มี
แนวโน้มสูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสทิธบิตัรทัง้หมดในประเทศสหรฐัฯ (ภาพที ่ 41) ซึง่ในจาํนวนดงักล่าว  
ภาคเอกชนมจีํานวนสทิธบิตัร 4,200 สทิธบิตัร หรอืรอ้ยละ 75 ของสทิธบิตัรด้านเทคโนโลยชีวีภาพทาง
การเกษตรทัง้หมด เมือ่พจิารณาจาํแนกตามสาขาเทคโนโลย ีจะพบว่าเทคโนโลยกีารปรบัปรงุพนัธุพ์ชืม ี

 

      
 

ภาพท่ี 41 แนวโน้มการจดสทิธบิตัรดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรใน ปี 1976-2000 
        ท่ีมา: King      eisey,  003  
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จํานวนการได้รบัสทิธบิตัรสูงสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลยอีื่นๆ (ภาพที่ 42) และเมื่อแบ่งตาม
หน่วยงานทีข่อจดสทิธบิตัร พบว่าบรษิทัเอกชนในประเทศสหรฐัฯ มกีารยืน่ขอจดสทิธบิตัรมากทีสุ่ด  
รองลงมาคือ บรษิัทเอกชนต่างชาติ และมหาวทิยาลยัของรฐัหรอืสถาบนัที่ไม่หวงัผลกําไรในประเทศ
สหรฐัฯ (ภาพที่ 43) จากข้อมูลขา้งต้นจะพบว่าจํานวนสทิธบิตัรจากพชื GM มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ใน
อนาคต ขอ้มลูเกี่ยวกบัการยื่นคําขอจดทะเบยีนแบบชัว่คราว (Provisional Application) ซึง่ไม่ต้องยื่นขอ้
ถอืสทิธ ิ(claim) และคําสาบานมาพรอ้มกบัคําขอไดท้ีเ่ว๊ปไซด ์http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/ 
olia/oed/grb.pdf สทิธบิตัรทางเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม โดยเฉพาะพชื GM ในประเทศสหรฐัฯ ทีไ่ด้
จดทะเบยีนแล้ว สามารถสบืค้นได้ที่เว๊ปไซด์ http://patft.uspto.gov/ หรอืรายละเอยีดต่างๆที่เกี่ยวกบั
สทิธิบตัร เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรพัย์สินทางปญัญา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊ปไซด ์ 
http://www.uspto.gov/index.jsp 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 42: เทคโนโลยต่ีางๆ ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร ทีไ่ดข้อจดสทิธบิตัร 
 ท่ีมา: King      eisey,  003  
 

http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/%20olia/oed/grb.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/%20olia/oed/grb.pdf
http://patft.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/index.jsp
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  ภาพท่ี 43: การแบ่งตามหน่วยงานทีจ่ดสทิธบิตัรดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร 
 ท่ีมา: King      eisey,  003  
  
 

จากการที่พชื GM                                                                        
            ก              GM          GM   อีกทัง้เป็นสิง่มชีวีติที่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิของ
ประเทศสหรฐัฯ อยา่งมาก เนื่องจากมปีรมิาณและมลูค่าการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ในจาํนวนมหาศาล
ในแต่ละปี อาจนับได้ว่าประเทศสหรฐัฯเป็นตลาดการค้าเมล็ดพนัธุ์พชืที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองลงมาคือ
ประเทศจนีและประเทศญี่ปุ่น   สาเหตุที่ตลาดการค้าเมล็ดพนัธุ์ในประเทศสหรฐัฯเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากเกษตรกรสามารถซือ้เมลด็พนัธุ์จากบรษิทัผูผ้ลติมากกว่าใชเ้มลด็พนัธุจ์ากการเกบ็เกี่ยวผลผลติ
ครัง้ก่อน (save seeds) ซึง่เมลด็พนัธุท์ีส่าํคญัในตลาดการคา้ ไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ฝ้าย และขา้วสาล ี 

 
ตลาดเมลด็พนัธุ์ในประเทศสหรฐัฯ เริม่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 1930 เมื่อเมลด็

พนัธุล์กูผสม (hybrid) ทีใ่หผ้ลผลติสงูไดอ้อกสู่ตลาดการคา้ ซึง่เมลด็พนัธุช์นิดนี้เกษตรกรไม่สามารถนํามา
ปลกูใหมไ่ด ้ดงันัน้เกษตรกรจาํเป็นตอ้งซือ้เมลด็พนัธุใ์หม่ทุกครัง้ทีป่ลูกเพื่อรกัษาผลผลติทีสู่ง นอกจากนัน้ 
การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual property right: IPR) ยงัช่วยกระตุ้นการวจิยัและพฒันาใน
ภาคเอกชนมากขึน้ โดยการออกเอกสารสทิธหิลกัทีคุ่ม้ครองพนัธุพ์ชื GM จาํนวน 2 แบบ คอื สทิธบิตัร 
(Patent) ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น และ พระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection 
Act: PVPA) ออกโดย Plant Variety Protection Office ภายใต้สํานักงานบรกิารการตลาดของพชืทาง
การเกษตร (Agricultural Marketing Service) ของ USDA  (Erker และ Brick, 2006) พระราชบญัญตัิ
ฉบบันี้ได้ออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้พฒันา ผู้ปรบัปรุงพนัธุ์ และเจ้าของพนัธุ์พืชชนิดใหม่ ส่วนพระราช 
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บญัญตัทิีแ่ก้ไขปีใหม่ปี 1994 จะรวมความคุม้ครองแก่มนัฝรัง่และพชืหวัชนิดต่างๆ วตัถุประสงคห์ลกัของ
เอกสารสทิธนิี้ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้พฒันาพนัธุ์พชืในด้านผลประโยชน์ต่างๆ จากพนัธุ์พชืที่ได้
พฒันาใหม่ ซึ่งเจ้าของสามารถขายหรอืโฆษณาเมล็ดพนัธุ์ของพืชชนิดใหม่ได้แต่เพียงผู้เดยีว ยกเว้น
เจา้ของจะอนุญาตให้ผูอ้ื่นขายหรอืโฆษณาเมลด็พนัธุ์แทนตนเอง นอกจากนี้เจา้ของเอกสารสทิธสิามารถ
ฟ้องร้องต่อผู้ที่ละเมดิสิทธิ  และสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อออกคําสัง่ห้ามบุคคลอื่นใดละเมิดสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปญัญาน้ี แต่พระราชบญัญตัน้ีิจะไม่คุม้ครองแก่พนัธุ์พชืใดกต็าม ทีไ่ด้ขายหรอืใช้ในประเทศ
สหรฐัฯมาแลว้มากกว่า 1 ปี หรอืในต่างประเทศมากกว่า 4 ปี (Strachan, 1992) ซึง่เจา้ของพนัธุพ์ชืไม่มี
สทิธยิื่นขอความคุ้มครองพนัธุ์พชืดงักล่าวได้ เอกสารสทิธนิี้มรีะยะเวลาคุ้มครองพนัธุ์พชืชนิดใหม่ 18 ปี 
ภายหลงัจากที่ได้ออกเอกสารสทิธคิุ้มครองตามพระราชบญัญตัปีิ 1970 และระยะเวลาคุ้มครองพนัธุ์พชื
ชนิดใหม ่20 ปีตามพระราชบญัญตัปีิ 1994 นอกจากนี้พระราชบญัญตั ิPVPA สามารถแบ่งความคุม้ครอง
ได ้2 ประเภท (Erker และ Brick, 2006) คอื  

 
1. ประเภทแรก ผู้พฒันาและเจ้าของผู้ถือเอกสารสทิธสิามารถขายเมล็ดพนัธุ์ทัง้ที่จดทะเบยีน

หรอืไม่จดทะเบยีนได้ ผู้ที่ถือเอกสารสทิธปิระเภทน้ีต้องยื่นเรื่องฟ้องร้องในคดแีพ่งด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือ

เอกสารสทิธถิูกละเมดิสทิธภิายในระยะเวลาที่ได้รบัความคุม้ครอง ซึ่งขอ้กําหนดหรอืสทิธต่ิางๆ จะคลา้ย

กบัผู้ที่ถือสทิธบิตัร (Patent) โดยผู้ถือเอกสารสทิธสิามารถใช้พนัธุ์พชืใหม่ของตนอย่างไรก็ได้ตามที่

ต้องการ แต่ผู้ที่ถือเอกสารสทิธปิระเภทนี้ไม่ได้รบัความคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญตัิเมล็ดพนัธุ์ของ

รฐับาลกลางในหวัขอ้ที ่5 (Title V of the Federal Seed Act) และใน Section 35-27-113 ของพระราช 

บญัญตัเิมลด็พนัธุข์องมลรฐัโคโลราโด 

2. ประเภทที่สอง ใหก้ารคุม้ครองพนัธุพ์ชืโดยการออกเฉพาะเอกสารสทิธิเ์ท่านัน้ ซึ่งได้รบัความ

คุม้ครองจากพระราชบญัญตัเิมลด็พนัธุข์องรฐับาลกลางในมาตรา 5 (Title V of the Federal Seed Act) 

และใน Section 35-27-113 ของพระราชบญัญตัเิมลด็พนัธุข์องรฐัโคโลราโด  

ผูล้ะเมดิกฎหมายทัง้สองประเภทขา้งตน้น้ีอาจจะถูกฟ้องรอ้งโดยรฐับาลกลางหรอืรฐับาลของมลรฐั
โคโลราโด พนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการคุม้ครองประเภทนี้อาจจะถูกขายไดใ้นลกัษณะของเอกสารจดทะเบยีนเมลด็
พนัธุ ์ดงันัน้การขายเมลด็พนัธุท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนโดยใชช้ื่อพนัธุจ์ะถอืว่าละเมดิสทิธขิองทัง้เจา้ของเอกสาร
สทิธิ ์และกฎหมายของรฐับาลกลางและกฎหมายของมลรฐัโคโลราโด 
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หน่วยงานของรฐับาลและบรษิทัเอกชนส่วนมากจะเลอืกความคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ของตนภายใต้
กฎหมาย Title V หรอืแบบทีส่อง ซึง่ผูล้ะเมดิจะไดร้บัโทษปรบัไม่เกนิ 2,000 เหรยีญสหรฐัฯ ตามกฎหมาย
ของรฐับาลกลาง และไม่เกนิ 2,500 เหรยีญสหรฐัฯ ตามกฎหมายของรฐัโคโลราโด (Erker และ Brick, 
2006) 

 
ทัง้นี้การกระทาํทีเ่ป็นการละเมดิหรอืไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของเอกสารสทิธ ิไดแ้ก่ 
 
- การขาย การเสนอ การขนยา้ย การแลกเปลีย่น หรอืการโฆษณาสําหรบัการขายเมลด็พนัธุ์ที่

ไดร้บัความคุม้ครอง 
- การเผยแพรพ่นัธุพ์ชืไปยงับุคคลอื่นโดยไมไ่ดแ้จง้ต่อผูท้ีถ่อืสทิธคิุม้ครองอยู่ 
- การนําเขา้พนัธุพ์ชืเขา้ประเทศสหรฐัฯ หรอืส่งออกพนัธุพ์ชืออกนอกประเทศสหรฐัฯ 
- การส่งเสรมิใหบุ้คคลทีส่าม กระทาํการในขอ้หนึ่งขอ้ใดขา้งตน้ 
 
นอกจากขอ้ละเมดิขา้งตน้แลว้ การขายพนัธุพ์ชืซึง่ไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัทิีแ่ก้ไข

ในปี 1994 จะมขีอ้กําหนดเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 
 
- เมลด็พนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตอ้งจาํหน่ายภายใตช้ื่อพนัธุพ์ชืเท่านัน้ 
- จาํนวนเมลด็พนัธุท์ีเ่กษตรกรนําไปใชต้้องไม่มากไปกว่าจํานวนเมลด็พนัธุท์ีเ่กษตรกรต้องการ

ใชใ้นการปลกูในพืน้ทีแ่ปลงปลกู 
- ถ้าเมล็ดพนัธุ์พชืที่ได้รบัความคุ้มครองสามารถปลูกขยายพนัธุ์ได้ต้องแจง้ให้แก่เจ้าของสทิธิ

ทราบ 
 
ดงันัน้ในการระบุว่าเมลด็พนัธุใ์ดอยู่ภายใต้ความคุม้ครองของกฎหมาย ผูข้ายต้องเป็นผูแ้จง้ใหก้บั

ผูซ้ือ้ทราบว่าเมลด็พนัธุพ์ชืนัน้เป็นเมลด็พนัธุท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง นอกจากน้ีเมลด็พนัธุท์ีบ่รรจุในกระป๋อง
หรอืภาชนะอื่นใด ตอ้งตดิฉลากทีร่ะบุว่าเป็น “พนัธุท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองหา้มเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนุญาต” 
อย่างไรกต็าม ความคุ้มครองนี้มขีอ้ยกเว้น ถ้าเกษตรกรต้องการเก็บเมลด็พนัธุไ์ว้ปลูกในปีต่อไปในพื้นที่
เท่าเดมิและห้ามขาย และยกเว้นเมลด็พนัธุ์ที่ใช้ในงานวจิยัและพฒันาพนัธุ์พชืใหม่ (Erker และ Brick, 
2006) 
 ตัง้แต่ปี 1971 เป็นต้นมา สํานักงานคุม้ครองพนัธุพ์ชื (Plant Variety Protection Office) ไดอ้อก
เอกสารสทิธิให้แก่พนัธุ์พชืใหม่มาแล้วประมาณ 2,700 เอกสารสทิธิ ในพชืกว่า 100 ชนิด ในจํานวนนี้  
รอ้ยละ 75 จะได้รบัเอกสารสทิธิภายใน 2 ปี หลงัจากยื่นเรื่องขอรบัความคุ้มครอง (Strachan, 1992)         
(ดงัตวัอยา่งพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทีแ่สดงในตารางที ่40)  
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    ตารางท่ี 40 ตวัอยา่งพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
 

พนัธุพื์ช ชนิดพืช ผูผ้ลิต/ผูพ้ฒันา 

Horizon ถัว่ (Field bean) Asgrow Seed Co. 
Wax216 และ Bush 
Romano350 

ถัว่ (Garden Bean) Rogers NK Seed Co. 

Primo ถัว่ (Garden Bean) Ferry-Morse Seed Co. 

Limousine Kentucky Bluegrass 
Deutsche Saatveredelung 

Lippstadt 
LH191, LH197 และLH215 ขา้วโพด Holden's Foundation Seeds, Inc. 
Lp215D ขา้วโพด Wilson Seeds, Inc. 
PHJ90, PHK93, 
PHM81,PHN66 ขา้วโพด 

Pioneer Hi-Bred International, Inc. 

MBSJ, MBUB, MM402A, 
31BZ2 

ขา้วโพด DeKalb Plant Genetics 

Gemini ผกักาดขาว (Lettuce) Sakata Seed America, Inc. 
Bautista ผกักาดขาว (Lettuce) Royal Sluis 
XP5034 มะเขอืเทศ Asgrow Seed Co. 
W2501 และW2502 ขา้วสาล ี AgriPro Biosciences 

      ท่ีมา: Strachan, (1992) 

  
ขัน้ตอนการย่ืนขอความคุ้มครองพนัธุพื์ช 
 
 ผู้ผลติหรอืผู้พฒันาพนัธุ์พชืใหม่ต้องเตรยีมรายละเอยีดเกี่ยวกบัพนัธุ์พชืใหม่ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ก่อนยืน่ต่อสาํนกังานคุม้ครองพนัธุพ์ชื ดงัต่อไปนี้ (Strachan, 1992) 
 

1.                                                                     วธิกีารปรบัปรุงพนัธุ ์
วธิกีารคดัเลอืก หลกัฐานเกี่ยวกบัความคงตวัทางพนัธุกรรม และความแตกต่างจากพนัธุป์กตทิี่มี
อยู ่

2. รายละเอยีดของลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากพนัธุอ์ื่นๆ 
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3. รายละเอยีดของวตัถุประสงคข์องการพฒันาพนัธุใ์หม่ 
4. รายละเอยีดทีแ่สดงความเป็นเจา้ของ 
5. ตวัอยา่งเมลด็พนัธุ:์                                  , 00                             ก        

       85  
6. ค่าธรรมเนียมจาํนวน 250 เหรยีญสหรฐัฯ และค่าทดสอบจาํนวน 1,900 เหรยีญสหรฐัฯ  

 
 นอกจากนี้ ทางสาํนกังานคุม้ครองพนัธุพ์ชืไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูพนัธุพ์ชืทีไ่ดจ้ดทะเบยีน และเจา้ของ
เอกสารสทิธสิามารสบืคน้ได้ทีเ่ว๊ปไซด์ http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/pvplist.pl หรอืที่เว๊ป
ไซด ์ http://www.ars-grin.gov/npgs/acc/acc_queries.html ขอ้มลูเพิม่เตมิของสํานักงานคุม้ครองพนัธุพ์ชื
เกี่ยวกบัการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนพนัธุ์พชื ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขต่างๆ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/science และพระราชบญัญัติคุ้มครองพนัธุ์พชืและข้อกําหนดของ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว๊ปไซด์ http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV 
3002796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/pvplist.pl
http://www.ars-grin.gov/npgs/acc/acc_queries.html
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/science
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV%203002796
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV%203002796
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2.9 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาจีเอม็โอ 
 
2.9.1 หน่วยงานรฐับาล สมาคม และองคก์รอิสระต่างๆ 
 
American Enterprise Institute 
สถานทีต่ดิต่อ: 1150 17st., N.W. 
 Washington, DC 20036 
โทรศพัท:์ (202)-862-5800  โทรสาร:   (202)-862-7177 
Website: www.aei.org  
American Society of Animal Science 
สถานทีต่ดิต่อ: 2441 Village Green Place,  
 Champiagn, IL 61822 
โทรศพัท:์ (217)-356-9050  โทรสาร:   (217)-398-4119 
Website: http://www.asas.org/index.asp?autotry=true 
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 

หน่วยงาน APHIS เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ                         
                                               ให้สามารถแข่งขนัในตลาดการค้าทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมถงึเสรมิสรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูบ้รโิภคชาวอเมรกินัทีบ่รโิภคสนิคา้ทางการเกษตร 
สถานทีต่ดิต่อ: 1400 Independence Ave., S.W. 
 Washington, DC 20250 
โทรศพัท:์ (202)-720-2511  โทรสาร:   (202)-720-3982 
Website: http://www.aphis.usda.gov/ 
Agricultural Research Service (ARS) 
  หน่วยงาน ARS เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ทําหน้าที่ศกึษาวจิยัและพฒันา
ทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปญัหาทางการเกษตรต่างๆ ให้มคีวามปลอดภยั ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ และ
ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัฯ  
สถานทีต่ดิต่อ:  Jamie L. Whitten Building 
 1400 Independence Ave., S.W. 
 Washington, DC 20250 
โทรศพัท:์ -   โทรสาร:   - 
Website: http://www.ars.usda.gov/ 

http://www.aphis.usda.gov/
http://www.ars.usda.gov/
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Beltsville Agricultural Research Center, ARS USDA  
สถานทีต่ดิต่อ: 10300 Baltimore Blvd., 
 Building 003, Room 223, BARC-West 
 Beltsville, MD 20705 
โทรศพัท:์ (301)-504-6078  โทรสาร:   - 
Website: http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=12-00-00-00 
Biotechnology Research Institute of the National Research Council, Canada 
สถานทีต่ดิต่อ: 1200 Montreal Road, Bldg. M-58 

Ottawa, Ontario 
Canada K1A 0R6 

โทรศพัท:์ (613)-993-9101  โทรสาร: (613)-952-9907 
Website: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/bri.html 
Biotechnology Regulatory Service (USDA-BRS) 
 หน่วยงาน BRS ทําหน้าที่ควบคุมดูแลพชื โดยเฉพาะการดดัแปลงพนัธุกรรมพชื หรอืสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดอื่นๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพชื ซึง่ BRS               APHIS ในการ
ควบคุมดแูลพชื GM ดงักล่าว 
สถานทีต่ดิต่อ: USDA-APHIS BRS 
 4700 River Road, Unit 147 
 Riverdale, MD 20737 
โทรศพัท:์ (301)-734-7324  โทรสาร:   - 
Website: http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/brs_main.shtml 
E-mail: biotechquery@aphis.usda.gov, BRSCompliance@aphis.usda.gov 
Biotechnology Industry Organization (Bio) 
สถานทีต่ดิต่อ: 1201 Maryland Ave, SW, Ste.900 

Washington, D.C. 20024 
โทรศพัท:์ (202)-962-9200  โทรสาร: (202)-488-6301 
Website: www.bio.org   E-mail: info@bio.org   
California Biomedical Research Association 
สถานทีต่ดิต่อ: PO. Box 19340 

Sacramento, CA. 95819 
โทรศพัท:์ (916)-558-1515  โทรสาร: (916)-558-1523 
Website: http://www.ca-biomed.org 

http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/brs_main.shtml
mailto:biotechquery@aphis.usda.gov
http://www.bio.org/
mailto:info@bio.org
http://www.ca-biomed.org/
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Center for Food Safety (CFS) 
สถานทีต่ดิต่อ: 660 Pennsylvania Ave, SE, #302 

Washington, DC. 20003 
โทรศพัท:์ (202)-547-9359 โทรสาร: (202)-547-9429 
Website: http://truefoodnow.org/ 
E-mail: info@truefoodnow.org 
Council for Agricultural Science and Technology (CAST) 
สถานทีต่ดิต่อ: CAST 

Ames, IA  
โทรศพัท:์ (515)-292-2125 โทรสาร: (515)-292-4512 
Website:  http://www.cast-science.org/  
Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) 
 CFSAN เป็นหน่ึงในหกหน่วยงานภายใตห้น่วยงาน                                           
                                                                                      
สถานทีต่ดิต่อ: 5100 Paint Branch Parkway 
 College Park, MD 20740 
โทรศพัท:์ 1-888-723-3366 โทรสาร:   - 
Website: http://www.fda.gov/Food/default.htm/ 
E-mail: consumer@fda.gov, industry@fda.gov 
Center for Drug Evaluation and Research (CDER) 

 หน่วยงาน CDER อยู่ภายใต้การดูแลของ FDA ทําหน้าที่วจิยั พฒันา และควบคุมดูแล ความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑย์ารกัษาโรคทุกชนิด 
สถานทีต่ดิต่อ:  Division of Drug Information 
 10903 New Hampshire Avenue 
 W051-2201, Silver Spring, MD 20993 
โทรศพัท:์ (301)-796-3400  โทรสาร:   - 
Website: http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CDER/default.htm 
Center for Veterinary Medicine (CVM) 
 หน่ยงาน CVM เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอาหารและยาของสหรฐัฯ ทําหน้าที่รบัผดิชอบใน
การควบคุมและดแูลความปลอดภยั และสุขภาพของสตัว ์รวมถงึผลติภณัฑจ์ากสตัว ์ 
สถานทีต่ดิต่อ:  7519 Standish Place, HFV-12 
 Rockville, MD 20855 

mailto:info@truefoodnow.org
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โทรศพัท:์ (240)-276-9300  โทรสาร:   - 
Website: http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/default.htm 
E-mail: AskCVM@fda.hhs.gov 
Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) for human biologics 
 หน่วยงาน CBER เป็นหน่วยงานภายใน FDA ทําหน้าทีว่จิยัและพฒันาผลติภณัฑย์ารกัษาโรคที่
เป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์รวมถงึการควบคุมความปลอดภยัของผลติภณัฑย์าสาํหรบัมนุษย์ 
สถานทีต่ดิต่อ:   Division of Communication And Consumer Affairs 
  Outreach and Development 
  Food and Drug Administration 

1401 Rockville Pike 
 Suite 200N/HFM-47 
 Rockville, MD 20852 
โทรศพัท:์ (800)-835-4709  โทรสาร:  (301)-827-1800 
Website: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/default.htm 
E-mail: ocod@fda.hhs.gov 
Enzyme Technical Association 
สถานทีต่ดิต่อ:  1601 K Street, NW 

Second Floor 
Washington, D.C., 20006 

โทรศพัท:์ -   โทรสาร: (202)-778-9100 
Website: http://www.enzymetechnicalassoc.org/ 
Federation of Animal Science Societies (FASS) 

 สมาคม FASS เป็นการรวมตวักนัของนักวทิยาศาสตร์หรอืองค์กรทางด้านสตัว์ หรอืผู้ที่สนใจ
ทางดา้นการวจิยัและพฒันาสตัว ์ร่วมกนัส่งเสรมิและพฒันาการวจิยัทางดา้นสตัว ์ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์และ
ผลติภณัฑอ์าหารจากสตัว ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
สถานทีต่ดิต่อ:  2441 Village Green Place 
 Champaign, IL 61822 
โทรศพัท:์ (217)-356-3182  โทรสาร:  (217)-398-4119 
Website: http://www.animalbiotechnology.org 
E-mail: fass@assochq.org 
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Food and Drug Administration (FDA) 
 องค์การอาหารและยาสหรฐัฯ มหีน้าที่ควบคุมและดูแลผลติภณัฑ์อาหารและยารกัษาโรค เพื่อ
ความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละสตัว ์ 
สถานทีต่ดิต่อ: 10903 New Hamphire Ave., 
 Silver Spring, MD 20993 
โทรศพัท:์ 1-888-463-6332 โทรสาร:   - 
Website: http://www.epa.gov/ 
Food Safety and Inspection Service (FSIS): 
 หน่วยงาน FSIS เป็นหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข ประจาํกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ มภีาระหน้าที่
รบัผิดชอบความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ และการตรวจสอบการติดฉลาก
ผลติภณัฑ ์และบรรจภุณัฑ ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด 
สถานทีต่ดิต่อ: Food Safety and Inspection Service 
          U.S. Department of Agriculture 
                   1400 Independence Ave., S.W. 
          Washington, DC 20250 
โทรศพัท:์ (402)-344-5000   โทรสาร: (402)-344-5005 
Website: http://www.fsis.usda.gov/ 
Information System for Biotechnology (ISB)  
 ISB                                                                           รวมถงึ
ฐานขอ้มลูการตรวจสอบ การพฒันา และการควบคุมพชื GM       GM    จุลนิทรยี ์GM          
                       
สถานทีต่ดิต่อ: 1900 Kraft Dr.  
              Virginia Tech. #13 
              Blacksburg, VA 24061 
โทรศพัท:์ (540)-231-3747  โทรสาร:   - 
E-mail: isb@vt.edu 
Website: www.Isb.vt.edu/ 
Iowa Biotechnology Association 
สถานทีต่ดิต่อ:  - 
โทรศพัท:์ - โทรสาร: - 
Website: www.iowabiotech.com/ 
 

http://www.epa.gov/
http://www.fsis.usda.gov/
mailto:isb@vt.edu
http://www.isb.vt.edu/


- 181 - 

 

Institute of Science in Society 
สถานทีต่ดิต่อ:  - 
โทรศพัท:์ - โทรสาร: - 
Website: http://www.i-sis.org.uk/index.php 

International Center for Technology Assessment (ICTA) 
สถานทีต่ดิต่อ: 660 Pennsylvania Ave., SE  

Suite 302 
Washington, DC 20003 

โทรศพัท:์ (202)-547-9359 โทรสาร: (202)-547-9429 
E-mail: info@icta.org 
Website: http://www.icta.org/template/index.cfm  

International Food Information Council    
สถานทีต่ดิต่อ: 1100 Connecticut Avenue NW Suite 430 

Washington, DC 20036 
โทรศพัท:์ (202)-296-6540 โทรสาร: - 
Website: http://www.foodinsight.org/ 
E-mail: info@foodinsight.org 

International Food Policy Research Institiute (IFRPI) 

 สถาบนั I RPI          วจิยัและพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรส์าขาการเกษตร ประมง ปศุสตัว ์
นโยบาย และการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อ                                                   
                      
สถานทีต่ดิต่อ:  2033 K St., N.W. 
 Washington, DC 20006 
โทรศพัท:์ (202)-862-5600  โทรสาร: (202)-467-4439 
Website: http://www.ifpri.org/ 
E-mail: ifpri@cgiar.org 
 
International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application (ISAAA) 
 ISAAA เป็นองคก์รทีส่นบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรไปยงัประเทศทีก่ําลงั
พฒันา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิม่ความมัน่คงด้านอาหาร ลดปญัหาความอดอยาก และ
ความยากจน 

http://www.ifpri.org/
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สถานทีต่ดิต่อ:  417 Bradfield Hall 
 Cornell University, Ithaca, New York 14853 
โทรศพัท:์ (607)-255-1724  โทรสาร:  (607)-255-1215 
Website: http://www.isaaa.org/ 
E-mail: americenter@isaaa.org 
International Dairy Foods Association:  
ประกอบดว้ยองคก์รดา้นอาหารอกี 3 องคก์ร ไดแ้ก่ Milk Industry Foundation, the International Ice 
Cream Association และ the National Cheese Institute. 
สถานทีต่ดิต่อ:  1250 H Street, NW, Suite 900 

Washington, DC 20005 
โทรศพัท:์ (202)-737-4332  โทรสาร:  (202)-331-7820 
Website: http://www.idfa.org/ 
E-mail: membership@idfa.org 
Livestock and Poultry Science Institute, ARS USDA 
สถานทีต่ดิต่อ:  10300 Baltimore Avenue 

Beltsville, MD 20705-2350 
โทรศพัท:์  -  โทรสาร:    - 
Website: http://www.anri.barc.usda.gov/index.asp 
National Academy of Sciences (NAS) 
 NAS เป็นองคก์รอสิระไมแ่สวงหาผลกําไร ทีเ่กดิจากการรวมตวัของนกัวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิา
ต่างๆ รว่มกนัทาํงานเพื่อแกไ้ขปญัหาทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสถาบนั และระดบัชาต ิ
อกีทัง้ จดัทาํรา่งนโยบายทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา เสนอต่อสาํนกังานนโยบายดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (Office of Science and Technology Policy) เพื่อจดัทาํนโยบายดา้น
วทิยาศาสตรแ์ห่งชาตต่ิอไป  
สถานทีต่ดิต่อ: 500 Fifth St., N.W. 
 Washington, DC 20001 
โทรศพัท:์ (202)-334-2000  โทรสาร:   - 
Website: http://www.nationalacademies.org 
National Food Processors Association (NFPA) 
 สมาคม N P                มอุตสาหกรรมอาหาร รว่มกนักําหนดแนวทางดา้นความปลอดภยั
ของอาหาร คุณค่าของอาหาร การควบคุม และการวจิยัและพฒันา 
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สถานทีต่ดิต่อ: 1350 I Street, N.W. 
 Suite 300 
 Washington, DC 20005 
โทรศพัท:์ (202)-639-5900  โทรสาร: (202)-639-5932 
Website: http://www.nfpa-food.org 
Oak Ridge National Laboratory 
สถานทีต่ดิต่อ: Oak Ridge National Laboratory 

P.O. Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831 

โทรศพัท:์  (865)-574-7199 โทรสาร:  - 
Website: http://www.ornl.gov/ 

Pew Initiative on Food and Biotechnology 
 องคก์ร Pew Initiative on Food and Biotechnology รว่มกบัองคก์รสาธารณะ และองคก์ร
ภาคเอกชนต่างๆ ช่วยกนัวจิยัและพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร ์ เพื่อแกไ้ขปญัหาทางสงัคมดา้นต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อสงัคมชาวอเมรกินัและสงัคมของประชาชนทัว่โลก ในดา้นสิง่แวดลอ้ม การศกึษา และ
สาธารณสุข เป็นตน้  
สถานทีต่ดิต่อ:  One Commerce Square 
 2005 Market Street, Suite 1700 
 Philadelphia, PA 19103 
โทรศพัท:์ (215)-575-9050  โทรสาร:  (215)-575-4939 
Website: http://www.pewtrusts.org/ 
E-mail: info@pewtrusts.org 
United States Environmental Protection Agency (EPA) 
  หน่วยงาน EPA เป็นหน่วยงานหลกัที่ทําหน้าที่ปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษย์และปกป้อง
สิง่แวดลอ้ม                         )                                                   
สถานทีต่ดิต่อ: 1200 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20460 
โทรศพัท:์ (202)-272-0167  โทรสาร:   - 
Website: http://www.epa.gov/ 
Union of Concerned Scientists 
 Union of Concerned Scientists เป็นองคก์รอสิระทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีไ่ม่แสวงหาผลกําไร เกดิ
จากการรวมกลุ่มของนักวทิยาศาสตร ์นักคดิค้นผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทํางานร่วมกนั เพื่อปกป้องสิง่แวดล้อม 
และปกป้องโลกของเรา 

http://www.epa.gov/
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สถานทีต่ดิต่อ: 2 Brattle Square,  
 Cambridge, MA 02238-9105 
โทรศพัท:์ (617)-547-5552  โทรสาร:  (617)-864-9405 
Website: http://www.ucsusa.org/ 
US Department of Agriculture (USDA) 

กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา เป็นหน่วนงานหลกัทีท่ําหน้าที่ควบคุมการเพาะปลูกพชื และการ
เลี้ยงสตัว์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความปลอดภยัที่กําหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนมคีวามปลอดภยั รวม
ถงึสวสัดภิาพของปศุสตัว์ มหีน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ หลายหน่วยงานทีท่ําหน้าที่เฉพาะ
ดา้น เช่น APHIS, Biotechnology Regulatory Service (BRS), Economic Research Service (ERS), 
Foreign Agricultural Service (FAS) และ Food Safety และ Inspection Sevice (FSIS) เป็นตน้ 
สถานทีต่ดิต่อ: 1400 Independence Ave., S.W. 
 Washington, DC 20250 
โทรศพัท:์ (202)-720-2791  โทรสาร:   - 
Website: http://www.usda.gov/ 
U.S. Department of Agriculture, Farm Service Agency (USDA FSA) 
Biomass Crop Assistance Program (BCAP) 
 โปรแกรม BCAP เป็นแหล่งเงนิทุนสําหรบัช่วยเหลอืภาคเอกชน ผูท้ีนํ่ามวลชวีภาพ (Biomass) 
                                  
สถานทีต่ดิต่อ: USDA Farm Service Agency, 
          Public Affairs Staff, Stop 0506 

 1400 Independence Ave., S.W. 
                    Washington, DC 20250 
โทรศพัท:์ (202)-720-2791   โทรสาร: (202)-720-4034 
Website: www.fsa.usda.gov/ 
U.S. Department of Agriculture, Forest Service (USDA FS) 
 หน่วยงาน USDA FS                                                                
                                                                          
สถานทีต่ดิต่อ: Office of Communication 
                   Mailstop: 1111 
                   1400 Independence Ave., SW 
                   Washington, DC 20250 
 

http://www.usda.gov/
http://www.fsa.usda.gov/


- 185 - 

 

โทรศพัท:์ (800)-832-1355   โทรสาร   - 
Website: www.fs.fed.us/ 
E-mail: info@fs.fed.us 
USDA’s Center for Veterinary Biologics  CVB) for animal biologics 
 หน่วยงาน CVB เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ทําหน้าที่วิจยัและพฒันาวธิกีาร
วนิิจฉยัโรค การป้องกนัโรค และยารกัษาโรค สําหรบัสตัว ์และควบคุมความปลอดภยั คุณภาพ มาตรฐาน 
และความบรสิุทธิข์องยาเหล่านัน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย 
สถานทีต่ดิต่อ: Center for Veterinary Biologics 
 1920 Dayton Avenue 
 P.O. Box 844 
 Ames, Iowa 50010 
โทรศพัท:์ (515)-337-6100  โทรสาร: (515)-337-6120 
Website: http://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_biologics/vb_contact.shtml 
E-mail: cvb@aphis.usda.gov 
USDA-Economic Research Service (ERS) 
 หน่วยงาน ERS เป็นแหล่งขอ้มูลทางเศรษฐกจิ และขอ้มูลงานวจิยั ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 
ทางดา้นอาหาร การเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและการพฒันาชนบท 
สถานทีต่ดิต่อ: Economic Research Service 
 1800 M Street N.W. 
 Washington, DC 20036 
โทรศพัท:์ (202)-694-5050  โทรสาร: (202)-694-5757 
Website: http://www.ers.usda.gov/ 
E-mail: infoCenter@ers.usda.gov 
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2.9.2 สถาบนัวิจยัและพฒันาในสถาบนัการศึกษา 

Brown Medical School, Brown Alpert Medical School 
เมอืง Providence  มลรฐั Rhode lsland 02903 
Website: http://www.brownmedicine.org/ 
Center for Microbial Ecology, 
Michigan State University, 
เมอืง East Lansing   มลรฐั Michigan 48824 
Website: http://www.cme.msu.edu/ 
Cornell University 
เมอืง Ithaca   มลรฐั New York 14853 
Website: http://www.cornell.edu/ 
Dairy Science Departments, Virginia Polytechnic and State University 
เมอืง Blacksburg   มลรฐั Virginia  24061 
Website: http://www.dasc.vt.edu/ 
Dalhousie University in Nova Scotia, Canada 
เมอืง Halifax มลรฐั Nova Scotia                
Website: http://www.dal.ca/ 
Department of Anesthesia, University of Colorado Health Sciences Center 
เมอืง Aurora         Colorado  80045 
Website: http://anitaedge.com/CUanes/clinicalfaculty.php 
Department of Animal Science, University of California, Davis 
เมอืง  avis         California  95616 
Website: http://animalscience.ucdavis.edu/ 
Department of Agronomy and Range Science,  
University of California,  
เมอืง  avis         California  95616 
Website: http://www.agronomy.ucdavis.edu/calrng/range1.htm 
Department of Biology,  
University of Nebraska at Omaha 
เมอืง Omaha   มลรฐั   Nebraska  68182 
Website: http://www.unomaha.edu/biology/ 

http://www.brownmedicine.org/
http://www.cme.msu.edu/
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Department of Biological Science 
Dartmouth College 
เมอืง Hanover   มลรฐั   New Hampshire 03755 
Website: http://www.dartmouth.edu/~biology/ 
Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, 
Ohio State University,  
เมอืง  Columbus   มลรฐั   Ohio 43210 
Website: http://eeob.osu.edu/ 
Department of Entomology  
University of Minnesota,  
เมอืง  St. Paul   มลรฐั Minnesota 55108 
Website: http://www.entomology.umn.edu/ 
Department of Fisheries and Wildlife Science 
Virginia Polytechnic Institute and State University, 
เมอืง  Blacksburg   มลรฐั Virginia 24061 
Website: http://www.fishwild.vt.edu/ 
Department of Genetics, Cell Biology and Development 
University of Minnesota,  
เมอืง St. Paul   มลรฐั   Minnesota 55108 
Website: http://www.gcd.umn.edu/ 
Department of Immunology, Holland Laboratory, George Washington University  
เมอืง Washington         District of Columbia 20037 
Website: http://www.gwumc.edu/immunology/research/holland.htm 
Department of Veterinary and Biomedical Sciences, University of Minnesota  
เมอืง St. Paul  มลรฐั  Minnesota  55108 
Website: http://www.cvm.umn.edu/vbs/  
Department of Veterinary Population Medicine, University of Minnesota 
เมอืง St. Paul  มลรฐั  Minnesota  55108 
Website: http://www.cvm.umn.edu/vpm/ 
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Howard Huges Medical Institute 
เมอืง Chevy Chase   มลรฐั   Maryland  20815 
Website: http://www.hhmi.org/ 
Diabetes Institute for Immunology and Transplantation, Department of Surgery,  
University of Minnesota,  
เมอืง Minneapolis   มลรฐั Minnesota  55455 
Website: http://www.diabetes.umn.edu/ 
Division of Cardiovascular Surgery, 
Department of Surgery, Mayo Clinic, 
and the Mayo Clinic William J. von Liebig 
Transplant Center 
เมอืง Scottsdale   มลรฐั Arizona  85259 
Website: http://www.mayoclinic.org/cardiovascular-surgery-rst/ 
Guleph University, Canada  
เมอืง Guleph  มลรฐั Ontario  ประเทศแคนาดา 
Website: http://www.uoguelph.ca/ 
Institute for Agro-Environmental Research and Development (IRDA), Quebec, Atlantic  
เมอืง Quebec              
Website: http://www.irda.qc.ca 
Institute for Genomic Biology, University of Illinois at Champaign-Urbana 
เมอืง Urbana  มลรฐั Illinois  61801 
Website: http://www.igb.illinois.edu/ 
Institute of Science in Society-Wine 
Website: http://i-sis.org/ 
Iowa State University 
เมอืง Ames  มลรฐั Iowa 50011 
Website: http://www.iastate.edu/ 
Laboratory of Viral Disease, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institutes of Health, 
เมอืง Bethesda   มลรฐั MD 208892 
Website: http://www.niaid.nih.gov/labsandresources/labs/aboutlabs/lvd/Pages/default.aspx 

http://www.hhmi.org/
http://www.irda.qc.ca/
http://i-sis.org/
http://www.iastate.edu/
http://www.niaid.nih.gov/labsandresources/labs/aboutlabs/lvd/Pages/default.aspx
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Lawrence Berekeley National Laboratory 
เมอืง Berkeley        California 
Website: http://www.lbl.gov/ 
Louisiana State University 
เมอืง Baton Rouge   มลรฐั Louisiana 
Website: http://www.lsu.edu/ 
Michigan State University 
เมอืง East Lansing  มลรฐั  Michigan  48824 
Website: http://www.msu.edu/ 
MIT-Biological Engineering 
เมอืง Cambridge  มลรฐั Massachusetts  02139 
Website: http://web.mit.edu/be/index.shtml 
National Cancer Institute 
เมอืง Bethesda   มลรฐั Maryland  20892 
Website: http://www.cancer.gov/ 
North Carolina Biotechnology Center 
เมอืง Research Triangle Park  มลรฐั North Carolina  27709 
Website: http://www.ncbiotech.org/ 
Office of Biotechnology at Iowa State University 
เมอืง Ames  มลรฐั  Iowa  50011 
Website: http://www.biotech.iastate.edu/ 
Organic Consumers Association 
เมอืง Finland  มลรฐั Minnesota  55603 
Website: http://www.organicconsumers.org/ 
Pennsylvania State University 
เมอืง University Park  มลรฐั Pennsylvania  16802 
Website: http://www.psu.edu/ 
Purdue University 
เมอืง West Lafayette  มลรฐั  Indiana  47907 
Website: http://www.purdue.edu/ 
 

http://www.lbl.gov/
http://web.mit.edu/be/index.shtml
http://www.cancer.gov/
http://www.biotech.iastate.edu/
http://www.organicconsumers.org/
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The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, 
The John Hopkins University School of Medicine,  
เมอืง Baltimore   มลรฐั   Maryland  21231 
Website: http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/ 
Transplantation Biology Research Center, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical 
School,  
เมอืง Boston  มลรฐั Massachusetts  02129 
Website: http://www.mghtbrc.org/ 
Tufts University, Massaseuchette  
เมอืง Medford   มลรฐั Massachusetts 
Website: http://www.tufts.edu/  02155 
University of California, Berkeley-Molecular and Cell Biology 
เมอืง Berkeley   มลรฐั California  94720 
Website: http://mcb.berkeley.edu/ 
University of California, Davis, Technology Transfer Center 
เมอืง Tulare   มลรฐั California  93274 
Website: http://www.vmtrc.ucdavis.edu/cdtc/findout.html 
University of California, Los Angeles 
เมอืง Los Angeles  มลรฐั California  90095 
Website: http://www.ucla.edu/ 
University of California, Riverside 
เมอืง Riverside  มลรฐั California  92521 
Website: http://www.ucr.edu/ 
University of Colorado at Boulder 
เมอืง Boulder  มลรฐั Colorado  80309 
Website: http://www.colorado.edu/ 
University of Florida 
เมอืง Gainesville  มลรฐั  Florida  32611 
Website: http://www.ufl.edu/ 
 
 

http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/
http://www.tufts.edu/
http://mcb.berkeley.edu/
http://www.ucla.edu/
http://www.ucr.edu/
http://www.colorado.edu/
http://www.ufl.edu/
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University of Illinois, Department of Natural Resources and Environmental Sciences 
เมอืง Urbana   มลรฐั Illinois  61801 
Website: http://nres.illinois.edu/ 
University of Minnesota, Biotechnology Institute 
เมอืง St. Paul  มลรฐั Minnesota  55108 
Website: http://www.bti.umn.edu/ 
University of Missouri 
เมอืง St. Louis  มลรฐั Missouri  63121 
Website: http://www.umsl.edu/ 
University of Nebraska-Lincoln,  
เมอืง Lincoln  มลรฐั Nebraska  68588 
Website: http://www.unl.edu/ 
University of North Carolina at Chapel Hill 
เมอืง Chapel Hill   มลรฐั  North Carolina  27599 
Website: http://www.unc.edu/ 
University of Tennessie,  
เมอืง Knoxville   มลรฐั Tennessie  37996 
Website: http://www.utk.edu/ 
University of Texas Medical School 
เมอืง Houston  มลรฐั Texas  77030 
Website: http://www.uth.tmc.edu/med/ 
University of Texas 
เมอืง Austin  มลรฐั Texas 78712 
Website: http://www.utexas.edu/ 
University of Wisconsin, Madison 
เมอืง Madison         Wisconsin 53706 
Website: http://www.wisc.edu/ 
 

 

 

 

http://nres.illinois.edu/
http://www.unc.edu/
http://www.utk.edu/
http://www.uth.tmc.edu/med/
http://www.utexas.edu/
http://www.wisc.edu/
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2.9.3 บริษทัและภาคเอกชน 

Advanced Cell Technology 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Advanced Cell Technology เป็นบรษิทัทีด่ําเนินงานวจิยัและพฒันาโปรตนีที่

เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยชีวีภาพ เช่น เทคโนโลยี 
สเตม็เซลล ์และเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม 

สถานทีต่ดิต่อ: P.O. Box 1700 
 Santa Monica, CA 90406 
โทรศพัท:์ (310)-576-0611  โทรสาร: (310)-576-0662 
E-mail: info@advancedcell.com 
Website: http://www.advancedcell.com/ 
 
Agarigen, Inc 
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Agarigen พฒันาเห็ดดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อเป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่เป็น

ประโยชน์ทางการแพทย ์ 
สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 14088 

Research Triangle Park, NC 27709 
หรอื 
104 T.W. Alexander Dr. 4A 
Research Triangle Park, NC 27709 

โทรศพัท:์ (919) 314-5530 โทรสาร: - 
E-mail: info@agarigen.com 

Website: http://www.agarigen.com/home/Home/tabid/36/Default.aspx 
ความรว่มมอื:  รษิทั  garigen                              ๆ กบัหน่วยงานรฐับาลและเอกชน ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

- The Pennsylvania State University  
(ใหก้ารสนับสนุนสายพนัธุเ์หด็ดดัแปลงพนัธุกรรม) 

- University of South Carolina  
(สนบัสนุนเทคโนโลยชีวีภาพระดบัสงู) 

- Penn State Hershey Medical Center  
(ใหค้วามช่วยเหลอืประสทิธภิาพทางเทคโนโลยชีวีภาพ) 
 

mailto:info@agairgen.com
http://www.agarigen.com/home/Home/tabid/36/Default.aspx
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- Lambert Spawn  
(ใหค้าํแนะนําในการผลติโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทยใ์นระดบัอุตสาหกรรม) 

- บรษิทั BioPharm Development 
                                                   ร                   ) 

- บรษิทั GenScript Corp 
                                   ) 

 
Agritope 
รายละเอยีดของบรษิทั: วจิยัและพฒันาพชื GM โดยเฉพาะผกัและผลไม้ โดยลดอตัราการเน่าเสยีทีเ่กดิ

จากปรมิาณ ethylene ในผกัและผลไม ้รวมถงึพฒันาพนัธุอ์งุ่นทีม่คีวามต้านทาน
ต่อโรคอกีดว้ย 

สถานทีต่ดิต่อ: 16160 SW Uppers Boones Ferry Road 
Portland, Oregon  97224-7744 

โทรศพัท:์ (503)-670-7702  โทรสาร: (503)-670-7703 
E-mail: - 
Website: http://www.agritope.com 
ตวัอยา่งผลติภณัฑ:์ มะเขอืเทศและเชอรร์ี(่ใหผ้ลสุกชา้) องุน่ (ตา้นทานต่อโรค) 

Algenix 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั  lgenix                                                         
สถานทีต่ดิต่อ: 1479 Gortner Avenue 

 Suite 240 
 St. Paul, MN 55108 

โทรศพัท:์ (612)-624-1269  โทรสาร: (612)-624-1269 
E-mail:  - 
Website: http://www.algenix.com 
 
AltaGen Bioscience 

รายละเอยีดของบรษิทั: วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพดา้นจเีอม็โอ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น 
biopharming โปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ (Therapeutic protein) 
Monoclonal antibodies และโปรตนีทีไ่ดจ้ากการดดัแปลงพนัธุกรรม เป็นตน้  

 

http://www.agritope.com/
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สถานทีต่ดิต่อ: 380 Woodview Avenue  
Morgan Hill, CA 95037 

โทรศพัท:์ (408)-779-4533 โทรสาร:  - 
E-mail: - 
Website: http://www.altagenbioscience.com  
 

Alellyx Applied Genomics.  
รายละเอยีดบรษิทั: เป็นหนึ่งในกลุ่มบรษิทั Monsanto และมคีวามร่วมมอืกบับรษิทั Canavialis ทําการ

วจิยัและพฒันาพนัธุ์พชื ซึ่งเน้นลกัษณะเพิม่มูลค่า โดยเฉพาะอ้อย ด้วยเทคนิคทาง
พนัธุวศิวกรรม 

สถานทีต่ดิต่อ: บรษิทัในเครอื Monsanto  
Techno Park, Km 104 Rod. Anhangüera 
Rua James Clerk Maxwell 320 
13069-380 - Campinas, SP, Brazil 

โทรศพัท:์ +55 (19) 3512 4100  โทรสาร: - 
Website: http://www.alellyx.com.br/ 

ตวัอยา่งพชื GM: ออ้ย ยคูาลปิตสั 

Alexion Pharmaceuticals 
รายละเอียดบรษิทั: บรษิทั Alexion Pharmaceuticals วจิยัและพฒันาผลติภณัฑย์ารกัษาโรคชวีภาพ 

(Biopharmaceuticals) เพื่อรกัษาโรคมะเรง็ โรคลวิคเิมยี และโรคไต เป็นตน้ 
สถานทีต่ดิต่อ: 352 Knotter Drive 
 Cheshire, CT 06410 
โทรศพัท:์ (203)-272-2596 โทรสาร: (203)-271-8198 
E-mail: PNHregistry@iconplc.com 
Website: http://www.alxn.com/ 
 
Amgen, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั:         mgen      สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม โดยเฉพาะจากจุลนิทรียเ์พื่อสรา้ง

                                 
 

http://www.linksv.com/compSummary/288/frmRedirect.aspx?go=http://www.altagenbioscience.com
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สถานทีต่ดิต่อ: Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 
91320-1799 

โทรศพัท:์ (805)-447-1000 โทรสาร: 805-447-1010 
E-mail: - 
Website: http://www.amgen.com/ 
 
AquaBounty Farm, Inc. 
รายละเอียดบริษัท: บรษิัท AquaBounty Farm ดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์น้ํา โดยใช้

เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม ผลติภณัฑท์ีส่ําคญัของบรษิทั ได้แก่ ปลาแซลมอนที่มี
การเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ นอกจากนี้ ยงัไดพ้ฒันาในปลาเทราท ์และกุง้ ดว้ยเช่นกนั 

สถานทีต่ดิต่อ: AquaBounty Technologies 
Waltham, MA 02451 

โทรศพัท:์ (781)-899-7755 โทรสาร:  - 
E-mail:  - 
Website: http://www.aquabounty.com 
Product: transgenic Atlantic salmon in 1999 
 
Aventis Cropscience 

รายละเอยีดบรษิทั: วจิยัและพฒันาพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญั ใหม้คีวามตา้นทานต่อโรคและยาฆ่าแมลง และได้

ขยายกิจการของบรษิัท โดยรวมกบับรษิทั Rhone-Poulenc Ag Company และ 

AgrEvo ทําใหบ้รษิทั Aventis Cropscience มกีําลงัการผลติทีสู่งขึน้เพยีงพอต่อความ 

ตอ้งการของเกษตรกร แต่ในปจัจบุนั บรษิทั Bayer Cropscience เขา้มาบรหิารกจิการ 

ของบรษิทั Aventis Cropscience  

สถานทีต่ดิต่อ: T.W. Alexander Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 
United States  

โทรศพัท:์ (919)-549-2000 โทรสาร: - 
Website: http://www.bayercropscience.us/bayer/cropscience/bcsus.nsf/id/Intp_Home  
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ตวัอยา่งพชื GM: ฝ้าย HT ขา้วโพด ธญัญพชื และ canola 

ชื่อทางการคา้: Liberty, Balance, Coverge, Puma, Starlink, Libertylink และ Regent 

Baxter 
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Baxter                                                   วคัซีน 

โปรตนีดดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์                         
สถานทีต่ดิต่อ: One Baxter Parkway 

Deerfield, IL 60015-4625 
โทรศพัท:์ (847)-948-2000, (800)-422-9837 โทรสาร: (800)-568-5020 
E-mail:  - 
Website: http://www.baxter.com 
 

Bayer Cropscience 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Bayer Cropscience เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ทีท่ําการวจิยัและพฒันาพืชดดัแปลง

พนัธุกรรมให้มีความต้านทานโรค แมลงศัตรูพืช พัฒนาด้านคุณภาพโดยการเพิ่ม

คุณค่าทางอาหาร 

สถานทีต่ดิต่อ: TW Alexander Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 

โทรศพัท:์ (919)-549-2000 โทรสาร: - 
E-mail: - 
Website: http://www.bayercropscience.us/bayer/cropscience/bcsus.nsf/id/Intp_Home  

ตวัอยา่งพชื GM: คารโ์นลา HT, ขา้วโพด HT, ขา้ว HT, ถัว่เหลอืง HT, Sugar Beet HT 

ชื่อทางการคา้: LibertyLink, SeedLink, StarLink 

Becker-Underwood, Inc  
สถานทีต่ดิต่อ: 801 Dayton Avenue 

Ames, IA 50010 
โทรศพัท:์ (800)-232-5907  โทรสาร:  - 
E-mail: request@beckerunderwood.com 
Website: www.beckerunderwood.com 
 

mailto:request@beckerunderwood.com
http://www.beckerunderwood.com/
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BioLex Therapeutic, Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั BioLex ทํางานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑย์ารกัษาโรคจากสิง่มชีวีติโดยเฉพาะ

จากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม   
สถานทีต่ดิต่อ: 158 Credle Street 

Pittsboro, NC 27312  
โทรศพัท:์ (919)-542-9901 โทรสาร: (919)-542-9910 
E-mail: info@biolex.com 
Website: www.biolex.com 
 
BioScientific Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั BioScientific          ทขนาดเลก็ทีผ่ลติและพฒันาจลุนิทรยี ์GM 

                                      biofertilizer  
สถานทีต่ดิต่อ: 2999 N 44th St., Ste. 100,  

Phoenix, AZ 85018 
โทรศพัท:์ (623)-932-4588 โทรสาร: - 
E-mail: john.olivas@biosci.com 
Website: www.biosci.com  
 
Biological Targets Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั:        Biological Targets พฒันาผลติภณัฑจ์ากจุลนิทรยีเ์พื่อประโยชน์ทางการ 

เกษตรหลายประเภท เช่น biopesticides, Insecticide ปรบัปรุงสภาพของดนิ และ
เทคโนโลยปีรบัปรงุคุณภาพน้ํา 

 
สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 1529, Pilot Point,  

 TX 76258-1529. 
โทรศพัท:์ -  โทรสาร: - 
Email: info@biologicaltargets.com 
Website: http://www.biologicaltargets.com/index_3.htm  

 

 

mailto:info@biolex.com
http://www.biolex.com/index.html
mailto:john.olivas@biosci.com
http://www.biosci.com/
mailto:info@biologicaltargets.com
http://www.biologicaltargets.com/index_3.htm


- 198 - 

 

BioEnergy International 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั BioEnergy International พฒันาเทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมจุลนิทรยี ์

เพื่อประโยชน์ในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นพลงังาน และการผลติพลาสตกิชวีภาพ ใน
จุลนิทรยี ์Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium glutamicum, 
Streptomyces    ยสีต ์

สถานทีต่ดิต่อ: 1 Pine Hill Drive 
Batterymarch Park II, Suite 301 
Quincy, MA 02169 

โทรศพัท:์ (617)-657-5200   โทรสาร: (617)-657-5210 
E-mail:  info@bioenergyllc.com 
Website: http://www.bioenergyllc.com/index.htm  
 

Calgene 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Calgene ก่อตัง้ในปี 1980 ทําวจิยัและพฒันาพชืทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ
โดยใช้เทคโนโลยชีวีภาพด้านการดดัแปลงพนัธุกรรม แต่ในปี 1996 บรษิทั Calgene 
ไดถู้กบรษิทั Monsanto ซือ้กจิการ ผลติภณัฑส์ําคญัทีท่างบรษิทั Calgene ไดพ้ฒันา 
คอื มะเขอืเทศชนิด Flavr Savr แต่มะเขอืเทศพนัธุน์ี้ไมไ่ดว้างขายในตลาดการคา้ 

สถานทีต่ดิต่อ: 1920 5th st, Davis, CA 95616 
โทรศพัท:์ (530)-753-6313 โทรสาร: - 
Website: http://www.monsanto.com/  

ตวัอยา่งพชื GM: มะเขอืเทศ (ใหผ้ลสุกชา้) canola และฝ้าย 

 
CanaVialis S.A  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Cana Vialis เป็นบรษิทัในเครอืบรษิทั Monsanto สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ใน

ประเทศบราซลิ ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื การพฒันาอ้อย GM ซึ่งถอืว่าเป็น 
แหล่งพฒันาสายพนัธุอ์อ้ยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

สถานทีต่ดิต่อ: Rua James Clerk Maxwell 360  
Condomínio Techno Park  
Campinas | São Paulo - Brazil 
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โทรศพัท:์ (55 19)-3512-4000 โทรสาร: (55 19)-3512-4194 
E-mail: contato@canavialis.com.br 
Website: http://www.canavialis.com.br/en/index.html 
ตวัอยา่งพชื GM: ออ้ย 
 
Cargrill 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Cargrill เป็นผู้ผลติผลติภณัฑอ์าหารทีส่ําคญั ทัง้อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์

รวมถงึการพฒันาพลงังานชวีภาพ และผลติภณัฑจ์ากสิง่มชีวีติ เช่น เอนไซม ์วติามนิ 
สารใหค้วามหวาน และส่วนประกอบอื่นๆ ในอาหาร 

สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 9300 
Minneapolis, MN 
55440-9300  

โทรศพัท:์ (952)-742-7575  โทรสาร: - 
Website: http://www.cargill.com/index.jsp 
 
Cerus Corp. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Cerus Corp. พฒันาการผลติเลอืดและน้ําเลอืด จากจุลนิทรยีท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิโรค 

เพื่อให้มปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการ มสีํานักงานอยู่ในหลายประเทศทัง้ในทวปี
อเมรกิาเหนือและทวปียโุรป 

สถานทีต่ดิต่อ: 2411 Stanwell Drive  
Concord, California USA 94520 

โทรศพัท:์ (925)-288-6000  โทรสาร: (925)-288-6001 
Website: http://www.cerus.com/ 
 
Chlorogen, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Chlorogen ทําวจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชืเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์นอกจากนี้

ยงัไดพ้ฒันาผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ยาง และสารเคม ี
สถานทีต่ดิต่อ: 893 N Warson Road 

Saint Louis, MO 63141-7926 
โทรศพัท:์ (314)-812-8047 โทรสาร: (314)-812-8080 
Website: http://www.chlorogen.com 

http://www.chlorogen.com/
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Chiron Corporation 
รายละเอยีดบรษิทั:         hiron  orporation                            Novatis 

                                                     ร ้                   และ
โรคไวรสัตบัอกัเสบ-บ ี

สถานทีต่ดิต่อ: Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA.94608-2916 

โทรศพัท:์ (800) 524-4766 โทรสาร: - 
E-mail: investor.relations@novartis.com 
Website: http://www.chiron.com/index.shtml 
 
Circe Biomedical 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Circe Biomedical วจิยัและพฒันาอวยัวะเทยีม และโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทาง  

การแพทย ์
สถานทีต่ดิต่อ: 99 Hayden Avenue 
 Lexington, Massachusetts, 02421 
โทรศพัท:์ (781)-863-8720  โทรสาร: (781)-861-7936 
E-mail: info@circebio.com 
Website: http://www.circebio.com 
 
Diacrin 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Diacrin วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารปลกูถ่ายอวยัวะของมนุษย ์เพื่อรกัษา

โรครา้ยแรงต่างๆ  
สถานทีต่ดิต่อ: 13th Street Charlestown Navy Yard 

Charlestown, MASSACHUSETTS 02129 
โทรศพัท:์ (617)-242-9100 โทรสาร:  - 
Website: http://www.diacrin.com 
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DNA Plant Technology 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั DNA Plant Technology ก่อตัง้ในปี 1991 ทําการวจิยัและพฒันาพชื GM เพื่อ
แก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปลูกพืช โดยเฉพาะการพัฒนามะเขือเทศที่มี
ลกัษณะทนทานต่ออากาศเย็น และแม้ว่าจะสามารถพฒันามะเขอืเทศให้มลีกัษณะ
ดังกล่าวได้ก็ตาม ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขัน้ตอนทดลองในแปลงทดลอง ยังไม่นํา
ออกจาํหน่ายในตลาดการคา้  

สถานทีต่ดิต่อ: 6701 San Pablo Avenue 
Oakland,  California  94608    

โทรศพัท:์ (510)-547-2395 โทรสาร: (510)-450-9395 
Website: www.plan-a.com/ 
ตวัอยา่งพชื GM: มะเขอืเทศ  
ชื่อทางการคา้: Endless Summer 

 

5-D Tropical  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั  -  Tropical                               โดยเฉพาะปลาสวยงาม นอกจากนี้ 

ยงัเป็นผูพ้ฒันาปลา GloFishTM 
สถานทีต่ดิต่อ: 6507 Bob Head Road 

Plant City, FL 33565-4839 
โทรศพัท:์ (813)-986-4560   โทรสาร:  - 
E-mail: fish@5dtropical.com 
Website: http://www.5dtropical.com/index.htm  
 

Dow AgroScience LLC 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิัท Dow AgroScience ได้พฒันาสายพนัธุ์พชืเพื่อให้ได้ลกัษณะที่เป็นประโยชน์

ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการดดัแปลงพนัธุกรรม เช่น ความต้านทานโรคและ

แมลง การเพิม่คุณค่าทางอาหาร (เพิม่กรดไขมนัชนิด Omega-3)  

สถานทีต่ดิต่อ: 9330 Zionsville Road 
Indianapolis, IN 46268 

โทรศพัท:์ 1-(800)-258-3033 โทรสาร: - 
Website: http://www.dowagro.com/pgb/ 

http://www.plan-a.com/
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ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด Bt, ฝ้าย Bt 

ชื่อทางการคา้: Nature Guard, Herculex, Herculex I, Bollgard II, Herculex T I, PhytoGen Cotton 
Seed 
 

DuPont 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั DuPont เป็นหนึ่งในบรษิทัยกัษ์ใหญ่ที่พฒันาเมลด็พนัธุ์พชืที่ได้จากการดดั 

แปลงพนัธุกรรมใหม้ลีกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ทัง้ดา้นคุณภาพและปรมิาณ 

สถานทีต่ดิต่อ: DuPont Ag & Nutrition 
7000 NW 62nd Avenue 
PO Box 1000 
Johnston, IA 50131  

โทรศพัท:์ (515)-334-6884, 1-800-247-6803 ext. 6884 (โทรฟร)ี โทรสาร: (515)-270-4112 
Website: http://www2.dupont.com/Biotechnology/en_US/index.html 

ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด Bt, ขา้วโพด HT, ถัว่เหลอืง (high oleic acid, reduced fatty acid) 

ชื่อทางการคา้: Herculex RW, Herculex XTRA 

DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั DuPont Danisco Cellulosic Ethanol มเีป้าหมายในการพฒันาเทคโนโลยกีาร

ผลติเอทานอลจากเซลลโูลส ทัง้ทางเคมแีละจากสิง่มชีวีติ เช่น พชื และจลุนิทรยี ์
สถานทีต่ดิต่อ: 500 Park Blvd., Suite 545 

 Itasca, IL 60143 
โทรศพัท:์ (630)-250-9300   โทรสาร: - 
E-mail: info@ddce.com 
Website: http://www.ddce.com/ 
 
Dyadic International (USA), Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Dyadic International, Inc เป็นบรษิทัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพระดบั

โลก ทีพ่ฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อสรา้งโปรตนี เอนไซม ์และผลติภณัฑอ์ื่น 
ที่จะเ ป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเครื่อง นุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมทางการแพทย ์ 
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สถานทีต่ดิต่อ: 140 Intracoastal Pointe Drive, Suite 404, 

 Jupiter, Florida 33477 
โทรศพัท:์ (561)-743-8333   โทรสาร: (561)-743-8343 
Website: http://www.dyadic.com 
 
Dyax Corp.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Dyax Corp. ทาํการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์างการแพทย ์หรอื   

biopharmaceutical จากจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
สถานทีต่ดิต่อ: 300 Technology Square  

Cambridge, MA 02139  
โทรศพัท:์ (617)-225-2500 โทรสาร: (617)-225-2501 

Website: http://www.dyax.com  
 
Eli Lilly, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Eli Lilly เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์างการแพทยร์ายใหญ่ของโลก มหีน่วยงานวจิยั

และพฒันาที่สําคญัอยู่ 2 แห่งในประเทศสหรฐัฯ ได้แก่ มลรฐัอินเดียนา และมลรฐั
แคลิฟอร์เนีย และในอีกหลายประเทศทัว่โลก นอกจากนี้  บริษัทฯ กําลังพัฒนา
ผลติภณัฑย์ารกัษาโรคชนิดใหมจ่ากจลุนิทรยี ์GM และสตัว ์GM  

สถานทีต่ดิต่อ: Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  

โทรศพัท:์ (317)-276-2000  โทรสาร: - 
Website: http://www.lilly.com 
 
Enzyme Bio-Systems, Ltd. 
สถานทีต่ดิต่อ: 2600 Kennedy Drive, 
 Beloit, Wisconsin 53511 
โทรศพัท:์ (608)-365-1112, โทรสาร: (608)-365-4526 
Website: - 
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Epicyte Pharmaceutical Inc. 

รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Epicyte เป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีด่ําเนินกจิการดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ  ตัง้อยู่ใน

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีงานวิจัยและพัฒนาพืช GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

โดยเฉพาะขา้วโพด GM ซึง่ไดพ้ฒันารว่มกบับรษิทั Dupont และบรษิทั Syngenta   

สถานทีต่ดิต่อ: 5810 Nancy Ridge Drive, Suite 150 
San Diego, California  92121  

โทรศพัท:์ (858)-554-0281 โทรสาร: (858)-554-0288 
E-mail: contact@epicyte.com 
Website: http://www.epicyte.com  
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด 
ชื่อทางการคา้: Locteron (รกัษาโรค hepatitis B), BLX-155 (รกัษาโรคเสน้เลอืดอุดตนั) 
 
Fungi perfecti, LLC 
รายละเอียดบรษิทั: บรษิทั  ungi perfecti                                                       

                          เพื่อใหม้นุษยแ์ละพชืมสีุขภาพทีด่ ี
สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 7634,  

Olympia, WA 98507, 
โทรศพัท:์ (360)-426-9292   โทรสาร: (360)-426-9377 
E-mail: info@fungi.com 
Website: http://www.fungi.com 
 
Genencor 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Genencor เป็นผูนํ้าการวจิยัและพฒันาด้านเทคโนโลยชีวีภาพที่สําคญั 1 ใน 

10     ของโลก ผลติภณัฑท์ีส่ําคญั ได้แก่ เอนไซม ์ยารกัษาโรค  และโปรตนี จาก
จลุนิทรยี ์GM 

สถานทีต่ดิต่อ: Danisco US Inc., Genencor Division 
3490 Winton Place 
Rochester, NY 14623 

โทรศพัท:์ (585)-256-5200  1-(800)-847-5311   โทรสาร: (585)-256-5265  
Website: http://www.genencor.com/wps/wcm/connect/genencor/genencor 

http://www.fungi.com/
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Genentech 
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Genentech มุ่งเน้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์โปรตีนที่เป็นประโยชน์ทาง

การแพทยจ์ากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม  
สถานทีต่ดิต่อ: 1 DNA Way 

South San Francisco, CA 94080  
โทรศพัท:์ (650)-225-1000 โทรสาร:  - 
Website: http://www.gene.com 
 
Genzymes Corporation 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Genzymes วจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์างการแพทยจ์ากสิง่มชีวีติ

(Biopharming) 
สถานทีต่ดิต่อ: 500 Kendall Street 

Cambridge, MA 02142 
โทรศพัท:์ (617)-252-7500 โทรสาร: (617)-252-7600 
Website: http://www.genzyme.com 
 
Glycos Biotechnologies, Inc. 
สถานทีต่ดิต่อ: 711 Leverkuhn Street,  

 Houston, TX 77007 
โทรศพัท:์ (713)-869-9377   โทรสาร:  -  
E-mail: info@glycosbio.com 
Website: http://www.glycosbio.com/    
 
GlycoFi, Inc., 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Glyco i                                                 รแพทย ์เช่น 

growth hormones, monoclonal antibodies และเอนไซม ์จากการดดัแปลงพนัธุกรรม
ยสีต์ เนื่องจากยีสต์ทัว่ไปไม่สามารถสร้างโปรตีนที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโดยการเติมโมเลกุลของน้ําตาลในโครงสร้างของโปรตีน หรอื เรียกว่า
กระบวนการ glycosylation ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญของการเกิดโปรตีนที่เป็น
ประโยชน์ทางการแพทย ์
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สถานทีต่ดิต่อ: 21 Lafayette Street. Suite 200 
Lebanon, NH, 03766 

โทรศพัท:์ (603)-643-8186 ต่อ 122    โทรสาร:  (603)-643-8194 

E-mail: jlaberge@glycofi.com (Jennifer LaBerge) 
Website: http://www.glycofi.com 
 
GreenTech America 
รายละเอยีดบรษิทั:        GreenTech  merica                                   ใหม้ี

ประสทิธภิาพในการยอ่ยสลายเซลลโูลสไปเป็นเอทานอล                           
(biofuels) 

สถานทีต่ดิต่อ: 3495 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 

โทรศพัท:์ (765)-588-3834, (765)-409-3067 
E-mail: nwyho@greentechamerica.com 
Website: http://www.greentechamerica.com/index.html  
 
GTC Biotherapeutics, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั GTC Biotherapeutics ดําเนินการวจิยัและพฒันาโปรตนีที่เป็นประโยชน์ทาง  

การแพทยจ์ากสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
สถานทีต่ดิต่อ: 175 Crossing Blvd., 
 Framingham, MA 01702 
โทรศพัท:์ (508)-620-9700 โทรสาร: (508)-370-3797 
Website: http://www.transgenic.com 
ผลติภณัฑ:์ Transgenic goat, Bc6 rDNA construct in GTC155-92 
      ATryn treating rare clotting disorder 
 
Horticultural Alliance, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Horticultural Alliance ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการเกษตร พฒันาผลติภณัฑจ์าก

จุลนิทรยีช์นิดทีเ่ป็นประโยชน์ทางการเกษตร เช่น Trichoderma ซึง่เป็นจุลนิทรยีห์ลกั
ทีม่อียูใ่นผลติภณัฑข์องบรษิทั 
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สถานทีต่ดิต่อ: 1550 66th Ave Drive East 
 Sarasota, Florida 34243 

โทรศพัท:์ (941)-739-9121   โทรสาร: (941)-752-1890 
E-mail: jamesq@horticulturalalliance.com 
Website: http://www.horticulturalalliance.com  
 
Immerge BioTherapeutics, Inc.,  
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Immerge BioTherapeutics เกิดขึ้นจากความร่วมมอืระหว่างบรษิัท Bio 

Transplant กบับรษิทั Novartis Pharma เพื่อดําเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
การปลกูถ่ายอวยัวะจากสตัวส์ู่มนุษย ์(Xenotransplantation) 

สถานทีต่ดิต่อ: Building 75, Third Avenue, 
 Charlestown, Massachusetts 02129, USA. 
โทรศพัท:์ (617)-241-5565  โทรสาร: (617)-241-0539 
Website:  - 
 
JH Biotech Inc. 
สถานทีต่ดิต่อ: 4951 Olivas Park Dr,  

Ventura, CA 93003 
โทรศพัท:์ (805)-650-8933 โทรสาร: (805)-650-8942 
E-mail: info@jhbiotech.com 
Website: http://www.jhbiotech.com 
 
JRM Chemical, Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั JRM Chemical วจิยัและพฒันาผลติภณัพ์เกี่ยวกบัวสัดุปรบัปรุงดนิ เพื่อ

ประโยชน์ต่อการปลูกพชื ซึ่งหนึ่งในผลติภณัฑข์องบรษิทัพฒันามาจากจุลนิทรยีช์นิด 
Mycorrhizae ทีม่คีุณสมบตัชิ่วยเปลีย่นธาตุอาหารในดนิใหอ้ยู่ในรปูทีพ่ชืสามารถใชไ้ด้
มากขึน้  

สถานทีต่ดิต่อ: 4881 Neo Parkway,  
Cleveland, OH, 44128 

โทรศพัท:์ (216)-475-8488  โทรสาร: (216)-475-6517 
Website: http://www.soilmoist.com 
 

http://www.horticulturalalliance.com/
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Johnson & Johnson 
สถานทีต่ดิต่อ: One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey 08933  
โทรศพัท:์ (732)-524-0400 โทรสาร:  - 
E-mail:  - 
Website: http://www.jnj.com/connect/?flash=true 
 
Joule Biotechnologies 
สถานทีต่ดิต่อ: 83 Rogers Street 

Cambridge, MA 02142 
โทรศพัท:์ (617)-354-6100   โทรสาร: (617)-354-6101 
E-mail: General Inquiries: info@jouleunlimited.com 

Partner Inquiries: partners@jouleunlimited.com 
Website: http://www.jouleunlimited.com/    
 
Mascoma Corporation 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Mascoma ดําเนินธุรกจิดา้นพลงังานชวีภาพ และการพฒันาแหล่งพลงังานที่

ย ัง่ยนื ซึ่งได้พฒันากระบวนการย่อยสลายพชืไปเป็นเอทานอลจากจุลนิทรยีด์ดัแปลง
พนัธุกรรม 

สถานทีต่ดิต่อ: 679 Ellsworth Road 
Rome, NY 13441  

โทรศพัท:์ (315)-356-4780   โทรสาร: (315)-356-4787 
E-mail: info@mascoma.com  
Website: http://www.mascoma.com/pages/index.php  
 
Medicago (Canada) 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Medicago ตัง้อยู่ในประเทศแคนาดาเป็นบรษิทัพฒันาวคัซนีเพื่อรกัษาโรคที่ 

เกดิจากไวรสั เช่น H5N1 โดยใช้เทคนิคการดดัแปลงพนัธุกรรมของพชื ซึ่งจะสกดั
ผลติภณัฑจ์ากใบของพชื นอกจากน้ี ในปจัจุบนัไดร้่วมลงทุนกบับรษิทั Philip Morris 
International ในการพฒันายาสบู GM  

 

mailto:info@jouleunlimited.com
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สถานทีต่ดิต่อ: 1020, route de l'Église, bureau 600 
Québec, Québec G1V 3V9 

โทรศพัท:์ (418)-658-9393 โทรสาร: (418)-658-6699 
E-mail: info@medicago.com 
Website: http://www.medicago.com 
ตวัอยา่งพชื GM: อลัฟาฟ่า และตน้ยาสูบ 
ชื่อทางการคา้:  Proficia 
 
Medlmmune, Inc 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั MedImmune ดําเนินการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์างการแพทยจ์ากสิง่มชีวีติ 

(Biopharming) จากจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม เช่น วคัซนี และแอนตบิอดี ้
สถานทีต่ดิต่อ: One MedImmune Way  

101 Orchard Ridge Drive 
Gaithersburg, MD 20878  

โทรศพัท:์ (301)-398-0000 โทรสาร:  - 
E-mail:  - 
Website: http://www.medimmune.com 
 
Medicago, Inc.  
สถานทีต่ดิต่อ: 1020 route de l'Église, bureau 600 

Québec, Québec, Canada G1V 3V9 
โทรศพัท:์ (418)-658-9393 โทรสาร: (418)-658-6699 
E-mail: info@medicago.com 
Website: http://www.medicago.com 
 
Merrimack Pharmaceuticals 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Merricmack Pharmaceuticals พฒันาผลติภณัฑโ์ปรตนีเพื่อประโยชน์ทาง

การแพทยท์ี่มุ่งเน้นการรกัษาโรคมะเรง็และโรคที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบภูมคิุ้มกนั โดยใช้
เทคโนโลยชีวีภาพในการผลติ  

สถานทีต่ดิต่อ: One Kendall Square, Suite B7201 
Cambridge, MA 02139 

 

mailto:info@medicago.com
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โทรศพัท:์ (617)-441-1000  โทรสาร: (617)-491-1386 
E-mail: info@merrimackpharma.com 
Website: http://www.merrimackpharma.com/ 
 
Merck   
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Merck                                                             

                                 รวมถงึโรคทัว่ไปอื่นๆ นอกจากนี้ ยงัวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑย์าสาํหรบัสตัวด์ว้ยเช่นเดยีวกนั 

สถานทีต่ดิต่อ: One Merck Drive 
P.O. Box 100 
Whitehouse Station, NJ 08889-0100  

โทรศพัท:์ (928)-423-1000 โทรสาร:  - 
Website: http://www.merck.com/index.html 
 
Monsanto 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Monsanto เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ มหีลายสาขาในประเทศต่างๆ ทัว่โลก และ

เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นําด้านเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช        
ในปจัจบุนั มผีลติภณัฑห์ลายชนิดออกจาํหน่ายในตลาดการคา้  

สถานทีต่ดิต่อ: 800 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 

โทรศพัท:์ (314)-694-1000 โทรสาร: - 
Website: http://www.monsanto.com 
ตวัอยา่งพชื GM: อลัฟาฟ่า HT, คารโ์นลา HT, คารโ์นลา (high lauric acid), ขา้วโพด Bt, ขา้วโพด HT, 
ฝ้าย Bt, ฝ้าย HT, มนัฝรัง่ Bt, Sugar Beet HT, มะเขอืเทศ (ใหผ้ลสุกชา้) 
ชื่อทางการคา้: Roundup Ready, Laurical, YieldGuard, Bollgard, NewLeaf, NewLeaf Y, NewLeaf 
Plus, FlavrSavr 
 
Mycorrhizal application Inc,  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Mycorrhizal วจิยัและพฒันาเชือ้ราชนิดไมโคไรซา (Mycorrhiza) ซึง่เป็นเชือ้รา 

ที่มีประโยชน์ต่อพืช อาศัยอยู่บริเวณรากร่วมกับพืช ช่วยให้รากพืชแข็งแรง เพิ่ม
ปรมิาณธาตุอาหารทีอ่ยูใ่นรปูทีพ่ชืสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ 
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สถานทีต่ดิต่อ: 810 NW E St. 
 Grants Pass, OR 97528 
โทรศพัท:์ (541)-476-3985 โทรสาร: (541)-476-1581 
E-mail:  - 
Website: http://www.mycorrhiza.com 
 
Mycogen Seeds 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Mycogen Seeds ก่อตัง้ในปี 1981 พฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืชนิดต่างๆ เพื่อให้มี

ผลผลติเพิม่มากขึน้ดว้ยเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมสรา้งลกัษณะต้านทานต่อแมลง
ศตัรพูชื ต้านทานโรคพชื และมคีวามทนทานต่อสภาวะอากาศ ต่อมาในปี 1998 ได้
ร่วมกบับรษิทั Dow Agroscience ทําใหบ้รษิทั Mycogen สามารถขยายช่องทางการ 
ขายและเพิม่ประสทิธภิาพของงานวจิยัไปยงัประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

สถานทีต่ดิต่อ: Mycogen Seeds 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis, IN 46268 

โทรศพัท:์ 1-800-MYCOGEN  โทรสาร: - 
E-mail: - 
Website: http://www.dowagro.com/mycogen/ 
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด HT, ขา้วโพด Bt, ฝ้าย Bt ถัว่เหลอืง อลัฟาฟ่า  
ชื่อทางการคา้: Herculex I, Rootworm, NatureGard, Bollgard II, SmartStax 
 
Nextran, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Nextran เป็นบรษิทัลูกของบรษิทั Baxter Healthcare Cooperation วจิยัและ

พฒันาเทคโนโลยกีารปลกูถ่ายอวยัวะ 
สถานทีต่ดิต่อ: 303 College Road East 

Suite B 
Princeton, NJ 08540 

โทรศพัท:์ (609)-243-0009  โทรสาร: (609)-520-1235 
E-mail:  - 
Website:  - 
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Nexia Biotechnologies  
รายละเอียดบรษิัท: บริษัท Nexia Biotechnologies ดําเนินงานวิจยัและพัฒนาโปรตีนที่ได้จากการ

ดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติ ผลติภณัฑท์ีส่าํคญัของบรษิทั คอื การผลติเสน้ใยแมงมุม
จากน้ํานมของแพะ หรือมีชื่อทางการค้าว่า BioSteelTM และร่วมกับบริษัท 
PharmAthene พฒันาเอนไซม ์butyrylcholinesterase จากการดดัแปลงพนัธุกรรม 
หรอืมชีื่อทางการคา้ว่า Protexia® 

สถานทีต่ดิต่อ: 1000 St. Charles Ave., Block B 
Vaudreuil-Dorion, Quebec J7V 8P5, Canada 

โทรศพัท:์ (450)-424-3067  โทรสาร: (450)-424-4955 
Website: http://www.nexiabiotech.com/ 
 
Novozymes North America, Inc 
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Novozymes                                  เอนไซม์ชนิดต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์ทัง้ด้านอาหารและการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต 
โดยเฉพาะการพฒันาสายพนัธุจ์ลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมใหส้ามารถสรา้งเอนไซมไ์ด้
หลากหลายชนิดขึน้ 

สถานทีต่ดิต่อ: 77 Perry Chapel Church Road, P.O.Box 576, 
Franklinton, North Carolina 27525 

โทรศพัท:์ (919)-494-3150,   โทรสาร: (919)-494-3420 
Website: http://www.novozymes.com 
 
Novo Nordisk 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Novo Nordisk เป็นบรษิทัสญัชาตเิดนมารก์ มฐีานการผลติอยู่ในหลายประเทศ 

รวมถึงประเทศสหรฐัฯ และประเทศไทย ทําการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการ 
แพทย์จากสิง่มชีวีิตโดยเฉพาะจากจุลินทรีย์ทัง้ชนิดที่มอียู่ในธรรมชาติและชนิดถูก
ดดัแปลงพนัธุกรรม ผลติภณัฑท์ีส่าํคญั คอื ยารกัษาโรคเบาหวาน ซึง่ถอืไดว้่าเป็นผูนํ้า
การพฒันายารกัษาโรคเบาหวานของโลก 

สถานทีต่ดิต่อ: 100 College Road West 
Princeton, NJ 08540  

โทรศพัท:์ (609)-987-5800 โทรสาร: - 
Website: http://www.novonordisk.com 
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OmniGene Bioproducts, Inc. (OBI) 
รายละเอยีดบรษิทั:        OmniGene Bioproducts เป็นบรษิทัขนาดเลก็ แต่มทีมีงานวจิยัและพฒันาทีม่ ี

ประสทิธภิาพร่วมกนัสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑด์้านอาหาร โดยเฉพาะการพฒันาจุลนิทรยี์
ดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อสรา้งวติามิน และกรดอะมโิน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วย
กระบวนการหมกั 

สถานทีต่ดิต่อ: 25K Olympia Avenue 
Woburn, MA 01801 

โทรศพัท:์ (781)-938-1966   โทรสาร: (781)-938-9256 
E-mail: info@omnigenebioproducts.com  
Website: http://www.omnigenebioproducts.com/index.html   
 
Organic Consumer Association 
สถานทีต่ดิต่อ: 6101 Cliff Estate Rd., Little Marais, Minnesota 55614  
โทรศพัท:์ (218)-226-4164    โทรสาร: (218)-226-4157 
E-mail: alliance@mr.net     
Website: http://www.purefood.org 
 
PharmAthene, Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Pharm thene                                       วคัซนีป้องกนั  วุธ

ชีวภาพ และโปรตีนที่ เ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เอนไซม์ butyryl 
cholinesterase สําหรับป้องกันและรักษาสารที่เ ป็นพิษในระบบประสาท 
                      Protexia®) สารกระตุ้นภูมคิุ้มกนั (antigen) ที่ถูกดดัแปลง
พนัธุกรรม เพื่อผลติวคัซนีที่มชีื่อว่า SPARVAXTM เพื่อป้องกนัอาวุธชวีภาพจากโรค
แอนแทรค (anthrax)  

สถานทีต่ดิต่อ: One Park Place 
Suite #450 
Annapolis, MD 21401 

โทรศพัท:์ (410)-269-2600 โทรสาร: (410)-269-2601 
E-mail: Jeff.Jones@PharmAthene.com  
Website: http://www.pharmathene.com/ 
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Pioneer Hi-Bred International, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Pioneer Hi-Bred เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั Dupont และเป็นผูนํ้าดา้นการ

พฒันาและเป็นแหล่งผลติพชื GM ทีส่าํคญัของโลก มบีรษิทัลกูตัง้อยูใ่นประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก  

สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 1000 
Johnston, IA 50131-0184 

โทรศพัท:์ (515)-270-3200 โทรสาร: (515)-334-4415 
E-mail: Web.Editor@pioneer.com 
Website: http://www.pioneer.com/ 
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด ถัว่เหลอืง อลัฟาฟ่า ขา้วสาล ีคารโ์นลา 
ชื่อทางการคา้: AcreMax-1 (ขา้วโพดตา้นทานแมลง) Plenish (ถัว่เหลอืงทีม่ปีรมิาณกรดโอเลอกิสงู)  
 
Planet Biotechnology, Inc.  
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Planet Biotechnology                 ดดัแปลงพนัธุกรรม ใหส้ามารถสรา้ง

โปรตนีที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น แอนตบิอด ีพลาสมา และเอนไซม ์เพื่อ
รกัษาโรคมะเรง็ โรคหวัใจ 

สถานทีต่ดิต่อ: 25571 Clawiter Road 
Hayward, California 94545 

โทรศพัท:์ (510)-887-1461 โทรสาร:  - 
E-mail: info@planetbiotechnology.com 
Website: http://www.planetbiotechnology.com 
 
Promethegen Corporation 
รายละเอยีดบรษิทั:  บรษิทั Promethegen วจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีําหรบัผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ และ

สารเคมจีากแหล่งเชือ้เพลงิทีย่ ัง่ยนื (Renewable resources) 
สถานทีต่ดิต่อ:  700 Technological Square 

  Cambridge, MA 02139 
โทรศพัท:์ (617)-225-0700   โทรสาร:  - 
E-mail: info@promethegen.com  
Website: http://promethegen.com/  . 
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Prodigene, Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Prodigene พฒันาพชื GM ใหส้ามารถสรา้งโปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทาง

การแพทยไ์ด ้และกําลงัพฒันาวคัซนีทีส่ามารถรบัประทานได ้(edible vaccine) เพือ่
รกัษาโรค Hepatitis B  

สถานทีต่ดิต่อ: 101 Gateway BLVD STE 100 
College Station, 
TX 77845-4473 

โทรศพัท:์ (979)-690-8537 โทรสาร: (979)-690-9527 
E-mail: info@prodigene.com 
Website: http://www.prodigene.com 
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด (สรา้งโปรตนี Aprotinin) ขา้วโพด (สรา้งโปรตนี Avidin) ขา้วโพด (สรา้งโปรตนี 
trypsin) 
ชื่อทางการคา้: AproliZean, Recombinant avidin TrypZean 
 
Purac America 
รายละเอยีดบรษิทั:        Purac  merica                                                      และ

เครื่องดื่ม                        วติามนิ กรดอะมโิน รวมถงึพฒันาเทคโนโลยี
ดา้นพลาสตกิชวีภาพ และสารเคมทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

สถานทีต่ดิต่อ: 111 Barclay Boulevard 
Lincolnshire Corporate Center 
Lincolnshire, IL 60069 
USA 

โทรศพัท:์ (847)-634-6330  โทรสาร: (847)-634-1992 
E-mail: pam@purac.com 
Website: http://www.purac.com 
 
Purac Thailand (sales office) 
สถานทีต่ดิต่อ: Level 8, Suite No. 843 

 Zuellig House, 1 Silom Road 
 Kwaeng Silom, Khet Bangrak 

 Bangkok 10500 
โทรศพัท:์ (+662) 231-8174   โทรสาร: (+662)-231-8121 E-mail: pth@purac.com 

mailto:pam@purac.com
mailto:pth@purac.com
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Qteros 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Qteros                       การดดัแปลงพนัธุกรรมจลุนิทรยี ์         

                 
สถานทีต่ดิต่อ: 100 Campus Drive 

  6th Floor 
  Marlborough, MA 01752 

โทรศพัท:์ (508)-281-4060   โทรสาร:  - 
Website: http://www.qteros.com/  
ความรว่มมอื: บรษิทั Qteros                       Massachusetts พฒันาแบคทเีรยีชนิด Clostridium 

phytofermentans  (มชีื่อทางการคา้ว่า Q MicrobeTM) ทีส่ามารถลดตน้ทุนในขัน้ตอนการ
ยอ่ยสลายวตัถุดบิของการผลติเอทานอลได้ 

 
Repligen 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Repligen                                                           

                                                                             
          

สถานทีต่ดิต่อ: 41 Seyon Street 
Building #1, Suite 100 
Waltham, MA 02453 

โทรศพัท:์ (781)-250.0111 โทรสาร: (781)-250-0115 
E-mail: investors@repligen.com 
Website: http://www.repligen.com 
 
Research Corporation Technologies (RCT) 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั RCT ดาํเนินการนําเทคโนโลยทีีไ่ดจ้ากหอ้งปฎบิตักิารมาใชใ้นการผลติในระดบั

อุตสาหกรรม ซึง่ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติโปรตนี
ทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์เทคโนโลยกีารวนิิจยัโรค และการรกัษาโรค 

สถานทีต่ดิต่อ: 5210 East Williams Circle, Suite 240 
Tucson, AZ 85711-4410 

โทรศพัท:์ (520)-748-4400  โทรสาร: (520)-748-0025 
E-mail: attention@rctech.com  Website: http://www.rctech.com  
 

http://www.qteros.com/
mailto:investors@repligen.com
http://www.repligen.com/
mailto:attention@rctech.com
http://www.rctech.com/
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Roche 
รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Roche              ฯ วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ยารกัษาโรค และการ

พัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค ซึ่งผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคจะร่วมมือกับบริษัท 
Genentech ขณะทีก่ารวนิิจฉยัโรคดาํเนินการโดย Roche diagnostics 

สถานทีต่ดิต่อ: Hoffmann-La Roche Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 

โทรศพัท:์ (973)-235-5000 โทรสาร: (973)-235-7600 
Website: http://www.rocheusa.com 
 
Segrest Farms  
รายละเอยีดบรษิทั: SegrestFarms ดาํเนินกจิการพฒันาปลาสวยงามชนิดต่างๆ รวมถงึปลา GloFishTM 
สถานทีต่ดิต่อ: P.O. Box 758 

Gibsonton, Florida 33534 
โทรศพัท:์ (813)-677-9196  โทรสาร: (813)-677-4842  
E-mail: info@segrestfarms.com 
Website: http://www.segrestfarms.com/ 
 
Sembiosys Genetics Inc. 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Sembiosys Genetics วจิยัและพฒันาพชืดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อประโยชน์

ดา้นการแพทย ์การเกษตร และการปรบัปรงุคุณภาพของอาหาร 
สถานทีต่ดิต่อ: 110, 2985–23 Avenue, N.E. 
 Calgary, Alberta, Canada T1Y 7L3, 
โทรศพัท:์ (403)-717-8774  โทรสาร: (403)-250-3886  
E-mail: info@sembiosys.com 
Website: http://www.sembiosys.com 
 
Seminis Vegetable Seed 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Seminis Vegetable Seed เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั Monsanto ทีท่าํ

หน้าทีพ่ฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืผกัในดา้นคุณภาพและปรมิาณ เพื่อใหผู้บ้รโิภคได้รบั
ประทานผกัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อรา่งกาย 
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สถานทีต่ดิต่อ: 800 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 

โทรศพัท:์ (314)-694-1000 โทรสาร: - 
Website: http://www.monsantovegetableseeds.com/Pages/Default.aspx 
ตวัอยา่งพชื GM: Squash ตา้นทานโรค แตงกวา แครอท มะเขอืเทศ บล๊อคเคอลี ่
ชื่อทางการคา้: Freedom II, De Ruiter, Seminis Evermild และ Asgrow 
ความรว่มมอื: บรษิทั Seminis Vegetable Seed ไดส้รา้งความรว่มมอืกบัหลายบรษิทั เพื่อพฒันาพชื GM 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

- รว่มกบับรษิทั Dow AgroScience พฒันาขา้วโพดใหม้หีลายลกัษณะทีม่ชีื่อทางการคา้ว่า 

Genuity และ SmartStax 

- รว่มกบับรษิทั Divergence Inc. พฒันาพนัธุถ์ ัว่เหลอืง 

- ร่วมกบับรษิทั BASF พฒันาพนัธุ์พชืให้มปีรมิาณผลผลติสูง และมคีวามทนทานต่อสภาวะ

อากาศทีร่นุแรงได ้เช่น สภาวะแหง้แลง้ หรอืหนาวเยน็ 

- รว่มกบับรษิทั Evogene Ltd. พฒันาพนัธุพ์ชืใหม้ปีระสทิธภิาพการใชธ้าตุไนโตรเจนสงูขึน้ใน

พชืทีส่าํคญัทางเศรษฐกจิ 

Syngenta 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Syngenta เป็นบรษิทัทีพ่ฒันาพนัธุพ์ชื GM ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง โดยมุ่งเน้น

การปรบัปรุงพนัธุ์ในหลายด้าน เช่น พนัธุ์ต้านทานแมลง พนัธุ์ต้านทานยาฆ่าแมลง 

พนัธุท์ีเ่พิม่คุณค่าทางอาหาร และพนัธุท์ีท่นทานต่อสภาวะแวดลอ้มทีร่นุแรงได ้เป็นตน้ 

สถานทีต่ดิต่อ: 3411 Silverside Road  
Wilmington, DE 19810 

โทรศพัท:์ (302)-425-2000 โทรสาร:  - 
E-mail: - 
Website: http://www.syngenta-us.com/vision.aspx 
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้วโพด Bt, Sugar Beet HT ถัว่เหลอืง มนัฝรัง่ ฝ้าย 
ชื่อทางการคา้: Bt11, Lumax, Quadris Omega-500F 
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Strategic Diagnostics, Inc 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Strategic Diagnostics ดาํเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์

ดา้นการรกัษาโรคจากสิง่มชีวีติ ซึง่ไดพ้ฒันาเทคนิคทีเ่รยีกว่า Genomic Antibody 
Technology (GAT) เป็นเทคโนโลยทีีส่รา้งแอนตบิอดไีดโ้ดยไมต่อ้งฉีดแอนตเิจนไป
กระตุน้ระบบภูมคิุม้กนัใหส้รา้งสารแอนตบิอด ี 

สถานทีต่ดิต่อ: 111 Pencader Drive,  
Newark,  DE 19702-3322 

โทรศพัท:์ (302)-456-6789 โทรสาร: (302)-456-6782 

Website: http://www.sdix.com 
 
T&J Enterprises 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิัท T&J Enterprises วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 

เช่น ปุ๋ ยชวีภาพ เชือ้จลุนิทรยี ์Mycorrhizae และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีช่่วยปรบัปรุงดนิและ
เพิม่ธาตุอาหารใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชื 

สถานทีต่ดิต่อ: T&J Enterprises 
Thomas Giannou 
2328 W. Providence Ave. 
Spokane, Washington  99205 

โทรศพัท:์ (509)-327-7670 โทรสาร: (206)-203-3990 
E-mail: thomas@tandjenterprises.com 
Website: http://www.tandjenterprise.com 
 
Verenium Corporation 

รายละเอียดบรษิัท: บรษิัท Verenium                        เทคโนโลยกีารผลิต        ให้ได้
เอนไซมท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู เพื่อประโยชน์ด้านอาหารและดา้นพลงังาน 

สถานทีต่ดิต่อ: 55 Cambridge Parkway, 8th Floor 
Cambridge, MA 02142 

โทรศพัท:์ (617)-674-5300   โทรสาร:  - 
E-mail: ir@verenium.com  
Website: http://www.verenium.com/index.asp   
 
 

mailto:thomas@tandjenterprises.com?subject=%22Contact%20Page,%20Regarding?%22
http://www.tandjenterprise.com/
mailto:ir@verenium.com
http://www.verenium.com/index.asp
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Ventria Bioscience 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Ventria Bioscience เป็นผูนํ้าดา้นการพฒันา Biopharming จากพชื เพื่อผลติ

โปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในการรกัษาโรคในมนุษย์และสตัว์ ได้พฒันา
เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม่ที่มชีื่อเรยีกว่า ExpressTec เทคโนโลยนีี้ใชใ้นการผลติ
โปรตนีทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย ์หรอื antibodies ในพชืทีผ่สมพนัธุใ์นตวัเอง เช่น 
ขา้ว และขา้วสาล ีExpressTec สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คอื ExpressPro (ใชใ้นการ
ผลติโปรตนีฯ) ExpressTide (ใช้ในการผลติเปปไทด์) และExpressMab (ใชใ้นการ
ผลติ monoclonal antibodies  

สถานทีต่ดิต่อ: PO Box 273330 
Fort Collins, CO 80527 

โทรศพัท:์ (800)-916-8311 โทรสาร: (970)-472-0500 
E-mail: info@ventria.com 
Website: http://www.ventria.com/aboutus/ 
ตวัอยา่งพชื GM: ขา้ว (สรา้งโปรตนี Lactoferrin และ Lysozyme) 
 
Xenogen Bioscience Corporation 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Xenogen                                                             

                                ตดิเชือ้ รวมถงึศกึษาระบบภูมคิุม้กนั           
                  ทรยีแ์ละสตัว ์ 

สถานทีต่ดิต่อ: 860 Atlantic Avenue 
 Alameda, CA 94501 

โทรศพัท:์ (510)-291-6100   โทรสาร: (510)-291-6196 
Website: http://www.xenogenbiosciences.com 
 
Ximerex 
รายละเอยีดบรษิทั:        Ximerex                                         จากสตัว ์ (โดยเฉพาะ

จากหมู) สู่มนุษย์ (Xenotransplantation) เพื่อรกัษาผู้ป่วยที่มปีญัหาของอวยัวะ
ลม้เหลว เช่น ตบัอ่อนในผูป้ว่ยโรคเบาหวาน 

สถานทีต่ดิต่อ: 439 East Grant Street 
Blair, Nebraska 68008 

โทรศพัท:์ (402)-426-0660  โทรสาร: (402)-426-0663  
Website: http://www.ximerex.com/ 

mailto:info@ventria.com
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Yorktown Technologies 
รายละเอยีดบรษิทั:        Yorktown Technologies เป็นหนึ่งในบรษิทัที่ได้รบัอนุญาตให้นําเข้าปลา 

GloFishTM จากบรษิทัผูพ้ฒันาในประเทศสงิคโปร ์มาจาํหน่ายในประเทศสหรฐัฯ 
สถานทีต่ดิต่อ: 9417 Great Hills Trl Ste 2058  

Austin, TX 78759 
โทรศพัท:์ -        โทรสาร:   - 
E-mail: - 
Website: http://www.goldfish.com 
 
Zeneca 
รายละเอยีดบรษิทั: บรษิทั Zeneca เป็นหน่ึงในเครอืของบรษิทั Astra Zeneca 

สถานทีต่ดิต่อ: 1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803-2902 
United States 

โทรศพัท:์ (302)-886-3000 โทรสาร: - 
E-mail: - 
Website: http://www.usa.zeneca.com 

ตวัอยา่งพชื GM: มะเขอืเทศ (ใหผ้ลสุกชา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usa.zeneca.com/
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2.10 สรปุ 
  

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติในประเทศสหรฐัฯ ไดพ้ฒันาอย่างต่อเนื่อง
มานานหลายทศวรรษเพื่อประโยชน์ทางด้านอาหาร การแพทย์ และการเกษตร  จากการทดลองและ
พฒันาในห้องปฎิบตักิาร จนสามารถได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านความปลอดภยัทัง้ใน
ประเทศสหรฐัฯและประเทศต่างๆ ใหส้ามารถผลติในเชงิพาณิชย ์และใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารหลาย
ชนิดโดยเฉพาะพชื GM ซึง่เป็นสิง่มชีวีติชนิดเดยีวทีไ่ดร้บัการรบัรองใหผ้ลติเป็นการคา้เพื่อประโยชน์ดา้น
อาหารไดใ้นปจัจุบนั พชื GM ทีส่ําคญัในประเทศสหรฐัฯ ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง ขา้วโพด และฝ้าย ซึง่ถัว่เหลอืง 
GM มสีดัส่วนของพืน้ทีป่ลูกมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ขา้วโพด GM และ ฝ้าย GM    ประเทศสหรฐัฯ  มี
พื้นที่ปลูกพชื GM ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของโลก ทําให้ประเทศสหรฐัฯ เป็นผู้นําการพฒันาสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรมของโลกในปจัจบุนั ในอนาคตอนัใกลน้ี้พชื GM จะมุง่เน้นพฒันาหลายลกัษณะ เพื่อเพิม่
คุณภาพ คุณค่าทางอาหาร และผลติเป็นการค้าต่อไป  นอกจากประสบความสําเรจ็ด้านอาหารของพชื 
GM แลว้ ดา้นการแพทยย์งัไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และเราจะสามารถผลติยารกัษาโรคจากพชืใน
รปูแบบของวคัซนีทีร่บัประทานได ้(Edible vaccine) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยม์หาศาล ทัง้ทางดา้น
สาธารณสุขและดา้นเศรษฐกจิของประชาชนทีจ่ะสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยของยารกัษาโรคไดอ้ยา่งมาก 

 
 ขณะทีก่ารพฒันาสตัว ์GM ไดมุ้่งเน้นการพฒันาในสองดา้น คอื ดา้นการแพทย ์และดา้นการผลติ
เป็นอาหารของมนุษย ์ซึง่งานวจิยัและพฒันาดา้นสตัว ์GM ส่วนมากเกี่ยวขอ้งกบัทางการแพทย ์เช่น การ
ผลิตวคัซนีป้องกันโรค การผลิตโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ และเทคโนโลยกีารปลูกถ่ายอวยัวะ 
ขณะที่การพฒันาสตัว์ GM เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร ปลาเป็นสตัว์ที่ได้รบัการพฒันามากที่สุด 
โดยเฉพาะปลาแซลมอนทีม่กีารเร่งการเจรญิเตบิโต รวมถงึการพฒันาสตัว ์GM ในดา้นอื่นๆ ตวัอย่างเช่น 
การเพิม่ปรมิาณ omega-3 ในเนื้อหม ูการเพิม่วติามนิในน้ํานมแพะ การลดปรมิาณไขมนัในเนื้อหม ูเป็น
ต้น แต่การทดลองเหล่านี้ยงัอยู่ในช่วงแรกของขัน้ตอนการพฒันา ยงัไม่มสีตัว์ GM ชนิดใด ทีไ่ด้รบัการ
รบัรองอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้ไดใ้นปจัจุบนั ยกเวน้โปรตนี ATryn ทีผ่ลติไดจ้ากน้ํานมแพะ GM ซึง่เป็น
ผลติภณัฑท์างการแพทย์ชนิดแรกจากสตัว์ GM ที่ได้รบัการรบัรองจาก FDA ในปี 2009 และปลา 
GloFishTM ทีม่สีสีนัสวยงาม อย่างไรกต็าม นักวทิยาศาสตรพ์ยายามพฒันาสตัว ์GM เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทยใ์นการรกัษาโรครา้ยแรง เช่น โรคมะเรง็ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน โรคโลหติจาง และโรคเลอืด
ไหลไมห่ยดุ เป็นตน้ ซึง่มคีวามหวงัว่าอกีไมน่านเราจะสามารถรกัษาโรคดงักล่าวได้ 
 
 นอกจากนัน้ผลติภณัฑจ์ากจุลนิทรยี ์GM หรอืเอนไซม ์ได้ถูกใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนการผลติ
ของกระบวนการแปรรปูในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดมานานหลายสบิปี แต่พบว่าไม่มจีุลนิทรยี ์GM ที่
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มชีวีติถูกใชใ้นอาหารโดยตรง หรอืทําเป็นการคา้ในปจัจุบนั นอกจากนี้ จุลนิทรยี ์GM ยงัมบีทบาทสําคญั
ในการผลติผลติภณัฑท์างการแพทยเ์ช่นเดยีวกนั 
 
 ถงึแมว้่า เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่มนุษยม์ากมายก็ตาม 
แต่มปีระชาชนเพยีงจํานวนหนึ่งเท่านัน้ที่รบัทราบคุณประโยชน์และสถานะการพฒันาของเทคโนโลยี
ดงักล่าว ประชาชนจํานวนมากยงัไม่มคีวามรู้หรอืตระหนักว่าผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะอาหารมสีิ่งมชีีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นส่วนประกอบ ทําใหห้ลายฝ่ายเกดิความกงัวลถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม ของผลติภณัฑท์ีม่จีเีอม็โอเป็นองคป์ระกอบ ซึง่
เป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอต่อไปในอนาคต ดงันัน้ นักวทิยาศาสตร ์และผู้ผลติ
หรอืผูพ้ฒันา ควรเรง่ดาํเนินการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยจีเีอม็โอแก่ประชาชนใหม้ากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะการนําเสนอใหส้าธารณชนรบัทราบถงึความปลอดภยัของการรบัประทานอาหารทีม่จีเีอม็โอเป็น
องค์ประกอบ รวมถงึการเพิม่กฎเกณฑใ์นการควบคุมทัง้ในการทดลองจเีอ็มโอในห้องปฎบิตักิาร และใน
กระบวนการผลติในอุตสาหกรรมให้เข้มงวดมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมคีวามมัน่ใจและเห็นถึง
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากผลติภณัฑจ์เีอม็โอมากขึน้ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยจีเีอม็โอให้
กา้วหน้าต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 3 
สถานะทางเทคโนโลยีจีเอม็โอในประเทศไทย 

 
 ในบททีผ่่านมา ไดนํ้าเสนอความหมายของจเีอม็โอ ความเป็นมา เทคนิคทีใ่ชใ้นการสรา้งสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม กลุ่มของสิง่มชีวีติทีถู่กนํามาดดัแปลงพนัธุกรรม ความรูแ้ละความเขา้ใจถงึสถานะทาง
เทคโนโลยจีเีอ็มโอ การยอมรบัของผูบ้รโิภค ประโยชน์และขอ้กงัวลของผู้บรโิภค โอกาสทางการคา้ของ
ผลติภณัฑจ์เีอม็โอ                    ทคโนโลยจีเีอม็โอ               
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มกีารพฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอ และมกีารนําไปใช้ในการผลิต
บางส่วน ดงันัน้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของเทคโนโลยจีเีอ็มโอ จงึได้ถูกรวบรวมและนําเสนอใน
รายงานฉบบันี้ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาต่อไป ในบทนี้จะกล่าวถึงสถานะทางเทคโนโลยจีเีอ็มโอใน
ประเทศไทย ผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยจีเีอม็โอ นบัแต่นโยบายของรฐับาล การเขา้
มาของเทคโนโลยจีเีอ็มโอ สถานะทางเทคโนโลยจีเีอ็มโอ ตัง้แต่ในอดดีจนถงึปจัจุบนั กฎหมายและ
สทิธบิตัร หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง การรบัรูแ้ละการยอมรบัของประชาชน รวมถงึแนวโน้มการพฒันาจเีอม็โอ
ในประเทศไทย เพื่อจะ   เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึสถานะของเทคโนโลยจีเีอม็โอใน                    และ
สามารถใช้วจิารณญาณในการตัดสนิใจที่จะบรโิภคหรอืให้การสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอ
           ต่อไป 
 
 3.1 นโยบายจีเอม็โอของรฐับาล 
 

 โดยทัว่ไปเทคโนโลยดี้านการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติในประเทศไทย จะมุ่งเน้นทีก่ารพฒันา
พชื GM                                          ด้านจเีอ็มโอของรฐับาลจงึเป็นนโยบายด้านพชื GM 
เป็นส่วนใหญ่โดยมนีโยบายไม่อนุญาตให้นําเขา้พืช GM หรอืผลติภณัฑจ์ากพชื GM เพื่อประโยชน์ด้าน
การคา้ รวมถงึไม่อนุญาตใหท้ําการทดลองในแปลงทดลองปลูก ตามขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิกักนั
พชื พ.ศ. 2507 ยกเว้น การนําเข้าถัว่เหลอืงหรือข้าวโพด เพื่อใช้เป็นอาหารสตัว์และใช้เป็นวตัถุดบิใน
กระบวนการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร (Gary และ Sakchai, 2007) อย่างไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้ อนุญาต
ใหน้กัวทิยาศาสตรส์ามารถวจิยัและพฒันาพชื GM ได ้                                 งเท่านัน้ 
และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งก่อนดาํเนินการทดลอง  
 
 อยา่งไรกด็ ีไดม้กีารกําหนดนโยบายดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
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1) นโยบายการติดฉลาก 

 สําหรบัผลิตภณัฑ์อาหารที่มสี่วนประกอบของจเีอ็มโอมากกว่าร้อยละ 5  ต้องระบุในฉลาก
ผลติภณัฑถ์งึองคป์ระกอบของจเีอม็โอ   มกฎหมายการตดิฉลากของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546 
(Rodrick และ Sakchai, 2005) ซึง่ผลติภณัฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 
 
 ถัว่เหลอืง 
 ถัว่เหลอืงสุก 
 ถัว่เหลอืงคัว่ 
 ถัว่เหลอืงกระป๋อง 
 เตา้หู ้
 เตา้หูแ้ช่แขง็ 
 น้ํานมถัว่เหลอืง 
 แป้งถัว่เหลอืง 
 เตา้เจีย้วทีท่ําจากถัว่เหลอืง 
 ถัว่เหลอืงหมกั 
 ผลติภณัฑท์ีม่วีตัถุดบิขา้งต้นเป็นส่วนประกอบ 
 ขา้วโพด 
 ขา้วโพดคัว่ 
 ขา้วโพดแช่แขง็ 
 ขา้วโพดกระป๋อง 
 แป้งขา้วโพด 
 ขนมขบเคีย้วทีท่าํจากขา้วโพด 
 ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ขีา้วโพดเป็นส่วนประกอบ 
 ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ขีา้วโพดปน่เป็นส่วนประกอบ 
 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 รฐับาลไดย้กเลกิการหา้มปลูกทดลองพชื GM    ปลงทดลอง (หลงัจากที่
ภายหลงัได้มกีารประท้วงจากองค์กรต่างๆ จนทําให้รฐับาลต้องประกาศห้ามทําการปลูกทดลองพชื GM 
ในปีพ.ศ. 2544) และไดก้ําหนดนโยบายการปลูกพชื GM            ใหม่    ในปจัจุบนั ปลงปลูก
ทดลองพชื GM             เป็นสมบตัขิองรฐับาลเท่านัน้ และตอ้งยืน่ขออนุญาตการปลกูต่อคณะรฐัมนตรี
ในแต่ละครัง้ที่ปลูก อกีทัง้ต้องประกาศใหป้ระชาชนได้รบัทราบ รวมถงึการทําประชาพจิารณ์ก่อนดําเนิน 
การปลกูทดลองพชื GM ในแปลงทดลอง (Gary และ Sakchai, 2009) 
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ข้อกําหนดใหม่นี้สร้างความสบัสนให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา
จเีอม็โออย่างมากต่อความไม่ชดัเจนของนโยบายดงักล่าว ว่ารฐับาลต้องการสนับสนุนการพฒันาจเีอม็โอ 
ต่อไปหรอืไม่ ซึง่นโยบายนี้เปิดโอกาสใหก้ลุ่มต่อต้านจเีอม็โอ     กลุ่ม Non-Government Organizations 
(NGOs) เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของการตดัสนิใจของรฐับาล สิง่นี้เป็นอุปสรรคทีส่ําคญัต่อการพฒันาจเีอม็โอ  
            ดงันัน้ คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภยัชวีภาพ ภายใต้ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(National Center for Genetic Engineering and Biotechnology; BIOTEC) 
จงึได้จดัทําแบบจําลองแนวทางปฎบิตัเิพื่อความปลอดภยัสําหรบัการปลูกทดลองพชื GM             
     สําหรบัมะละกอและมะเขอืเทศ (the Models for Guidelines for Field Trial of Genetically 
Modified Crops for papaya and tomato) ขึน้มา เพื่อช่วยผลกัดนัใหง้านวจิยัและพฒันาพชื GM สามารถ
เดนิหน้าไปได ้แนวทางฯ นี้ ไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของคณะรฐัมนตร ีและนําเสนอต่อ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2552 และนําเสนอต่อ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป (Gary และ Sakchai, 2009) 

 
2) นโยบายความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 นโยบายความปลอดภยัทางชวีภาพ เกดิขึน้ภายหลงัจากทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคพีธิสีาร
คารต์าเฮน่าว่าด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) เป็นความตกลง
ระหว่างประเทศทีเ่น้นเรื่องการเคลื่อนยา้ยขา้มเขตแดน ซึง่สิง่มชีวีติใดๆ กต็ามที่ไดร้บัการดดัแปลงทาง
พนัธุกรรมอาจมผีลกระทบต่อการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื 
ตลอดจนกําหนดกระบวนการทีเ่หมาะสมในการควบคุมความปลอดภยัทางชวีภาพ (http://www.stc.arts. 
chula.ac.th/Biosafety.pdf) นโยบายนี้ได้ถูกจดัทําขึ้นโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภยั
ชวีภาพ (Technical Biosafety Committee) ภายใต้ศูนย ์BIOTEC    เสนอต่อคณะกรรมการกํากบั
กจิกรรมองคก์ร   ompliance  ommittee)           Cartagena Protocol on Biosafety ในปีพ.ศ. 
2550  
 นโยบายดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทยฉบบันี้  มุ่งเน้นให้ประชาชนไดร้บัทราบ
ถงึประโยชน์และความเสี่ยงจากเทคโนโลย ีรวมถึงมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอ นอกจากนี้ การจดัการทรพัยากรทางชวีภาพต้องมกีารจดัการที่ดไีม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิง่มชีวีติในระบบนิเวศน์ เพื่อรกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม ประเมนิความเสี่ยงต่อการ
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยจีเีอม็โอ เผยแพรค่วามรูด้า้นจเีอม็โอใหแ้ก่ประชาชน เพื่อลดความกงัวลต่อความ
เสีย่งและเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชน อกีทัง้ กําหนดขอบเขตการเผยแพร่ขอ้มลูทีท่ําใหป้ระชาชนเกดิ
ความไมส่บายใจ  
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 นโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  เป็นนโยบายที่สําคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ รวมถงึเทคโนโลยจีเีอ็มโอ                      ทดัเทยีมกบัต่างประเทศ และมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางเทคโนโลยชีวีภาพมากยิง่ขึน้ 
 
3.2 ล าดบัเหตกุารณ์เทคโนโลยีจีเอม็โอใ       ไ   
  

เทคโนโลยจีเีอ็มโอได้เขา้มาสู่ประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 หรอืประมาณ 28 ปีมาแล้ว ซึ่งใน
ระยะเวลาดงักล่าว รฐับาลไทยไดจ้ดัตัง้หน่วยงานวจิยั หน่วยงานและกฎหมายควบคุมดูแลการพฒันาพชื 
GM                             ดงัลําดบัเหตุการณ์ ดงัต่อไปนี้ (Ruud และคณะ, 2003 และ Gary และ 
Sakchai, 2009)  

 
ปี 2526 รฐับาลจดัตัง้ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(BIOTEC) 
ปี 2528  รฐับาลจดัตัง้หน่วยปฎบิตักิารพนัธุวศิวกรรมดา้นพชื (Plant Genetic Engineering Unit; 

PGEU) ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน 
ปี 2529  ศูนย ์BIOT                                            

                                                                  
ปี 2533 ศูนย ์BIOTEC ศกึษาความเป็นไปไดข้องความปลอดภยัทางชวีภาพ 
เมษายน 2535 ศูนย ์BIOTEC เสนอใหร้า่งแนวทางปฎบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ 
มถุินายน 2535   รา่งแนวทางปฎบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัหอ้งปฎบิตักิารและแปลงทดลอง

เสรจ็สมบรูณ์ 
มกราคม 2536 จดัตัง้คณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพแห่งชาต ิ(National Biosafety 

Committee; NBC) และจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั       
(Institutional Biosafety Committees; IBCs) ณ สถาบนัศกึษา และสถาบนัวจิยัต่างๆ 

ปี 2536 การทดลองปลกูพชื GM (นําเขา้จากต่างประเทศ)                        โดยปลกู
มะเขอืเทศชนิด Calgene’s Flavr Savr ทีม่คีุณลกัษณะใหผ้ลสุกชา้ 

ปี 2537 เพิม่เตมิพนัธุพ์ชืดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งหา้มอกี 40 ชนิด ลงในพระราชบญัญตักิกักนัพชื 
ปี พ.ศ. 2507 

ปี 2537 มะเขอืเทศชนิด  lavr Savr                                             
ปี 2538 จดัตัง้หน่วยวจิยัลายพมิพด์เีอน็เอ   N   ingerprinting Unit)             BIOT     

                                         
มนีาคม 2539 การปลกูทดลองฝ้ายตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื (ฝ้าย Bt)           พืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
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ปี 2540 จดัตัง้อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของพชื  Plant Biosafety 
Subcommittee)       การควบคุมโดย NBC 

ปี 2541 จดัตัง้อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของอาหาร (Food Biotsafety 
Subcommittee)                    NBC 

 จดัตัง้อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของจุลนิทรยี ์ Microbial Biosafety 
Subcommittee)                    NBC 

ปี 2542       - เกดิขอ้โตแ้ยง้ทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกบับางประเทศในสหภาพยโุรป ในเรื่อง
การกกักนัสนิคา้ปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศไทย 
- จดัตัง้อนุกรรมการนโยบายการคา้ผลติภณัฑจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ (Subcommittee 
for Policy on Trade of Biotechnology Products) ภายใตก้ารควบคุมโดย
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (Committee for International 
Economic Policy) 
-  แกไ้ขพระราชบญัญตักิกักนัพชื ปี พ.ศ. 2507 โดยเพิม่ขอ้กําหนดการควบคุมพชื
ดดัแปลงพนัธุกรรมใหเ้ขม้งวดมากยิง่ขึน้ 

 
กนัยายน ปี 2542   จดัทาํรายงานสถานภาพทางเทคโนโลยจีเีอม็โอ                     BIOTEC 

    จดัทาํประชาพจิารณ์เกี่ยวกบัจเีอม็โอ                           รมวชิาการเกษตร  
 

ตุลาคม ปี 2542 ทาํการสาํรวจการรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนต่อจเีอม็โอ                          
              

ธนัวาคม ปี 2542  ก่อตัง้ศูนยค์วามหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ(Thailand Biodiversity Center; 
TB )              กลางด้านความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ  NB )  
      ขึน้กบั TBC 

ปี 2543 -จดัตัง้หน่วยปฎบิตักิารวจิยัดา้นเทคโนโลยดีเีอน็เอ (DNA Technology Laboratory) 
 -จดัตัง้หน่วยปฎบิตักิารตรวจสอบจเีอม็โอ  2 หน่วยงาน สงักดักรมวชิาการเกษตร 

และ  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
-องคก์ารอาหารและยา     ) พจิารณามาตราการตดิฉลากผลติภณัฑอ์าหารจาก   
จเีอม็โอ 

มนีาคม ปี 2543 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศหา้มการนําเขา้พชืดดัแปลงพนัธุกรรม 40 ชนิด 
ยกเวน้  ถัว่เหลอืง และขา้วโพด 
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เมษายน ปี 2543 เกดิปญัหาทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคเูวตและประเทศซาอุดอิารา-

เบยี ในเรือ่งปลาทูน่ากระป๋องในน้ํามนัพชื เนื่องจากตอ้งสงสยัว่าน้ํามนัพชืในปลาทนู่า
กระป๋องผลติจากถัว่เหลอืง GM 

มกราคม ปี 2544 เกดิปญัหาอย่างรุนแรงทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอยีปิต ์ เรือ่งทูน่า
กระป๋องในน้ํามนัพชื จนทําใหท้ัง้สองประเทศตอ้งทาํสญัญาขอ้ตกลงรว่มกนั 

กุมภาพนัธ ์ปี 2544   คณะอนุกรรมการนโยบายการคา้สนิคา้จากเทคโนโลยชีวีภาพ ใหก้ารรบัรองรา่ง
นโยบายจเีอม็โอ 

มนีาคม ปี 2544  ศูนย ์BIOTEC เริม่การประชุมรว่มกบักลุ่มผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์จากจเีอม็โอ 
เมษายน ปี 2544  คณะรฐัมนตรปีระกาศหา้มการปลกูทดลองพชื GM ในไรน่าเปิด 
เมษายน ปี 2545  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นต์ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการควบคุมการติด

ฉลากผลติภณัฑ ์
พฤษภาคม ปี 2546   ขอ้กําหนดการตดิฉลากผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบของจเีอม็โอ               
กุมภาพนัธ ์ปี 2549  ประเทศไทยเขา้รว่มเป็นภาคพีธิสีารคารต์าเฮน่าว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ

หรอื the Cartagena Protocol on Biosafety 
ธนัวาคม ปี 2550  รฐับาลยกเลกิการหา้มปลกูทดลองพชื GM                  
มกราคม ปี 2551  คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบต่อร่างพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่

ถอืว่าเป็นกฎหมายควบคุมความปลอดภยัทางชวีภาพฉบบัแรกของประเทศ 
เมษายน ปี 2551  พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ ถูกส่งต่อไปยงัสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เพื่อพจิารณาร่างกฎหมายนี้อกีครัง้ จากนัน้จะถูกส่งต่อไปยงัสภาผู้แทน 
ราษฎรเพื่อพจิารณา และอนุมตัใิหอ้อกเป็นกฎหมายบงัคบัใชต่้อไป ซึง่คาดว่าจะผ่าน
การพจิารณาจากสภาผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัจากปี 2010 

สงิหาคม ปี 2552   คณะกรรมการเทคนิคดา้นความปลอดภยัชวีภาพ  Technical Biosafety 
 ommittee)                BIOT                                      
พชื GM             โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบัมะละกอและมะเขอืเทศ (Models 
for Field Trial of Genetically Modified Crops for papaya and tomato) ทีต่รงกบั
ขอ้กําหนดใหมข่องคณะรฐัมนตร ีเสนอต่อกรมวชิาการเกษตร 
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3.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจีเอม็โอในประเทศไทย  
  

การวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงทางพนัธุกรรมในประเทศไทยมมีานานประมาณ 20 ปีมาแลว้ 
งานวจิยัส่วนมากจะเน้นการพฒันาพชื GM ใน         ชนิด Flavr Savr ทีม่คีุณลกัษณะใหผ้ลสุกชา้ เป็น
พชื GM ชนิดแรกทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศมาทดลองปลูกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2537  Ruud       , 
2003) ต่อมา ประเทศไทยไดนํ้าเขา้พชื GM มาทดลองปลูกในประเทศไทยอกีหลายชนิดในระหว่างปีพ.ศ. 
2537 จนถงึปีพ.ศ. 2543 (ดงัแสดงในตารางที ่41) ซึง่จะพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2540-2541  มกีารนําเขา้พชื 
GM จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก โดยบรษิทั Monsanto (ประเทศไทย) เป็นผูนํ้าเขา้รายใหญ่ จากนัน้ 
ไดม้กีารพฒันามะละกอทีต่้านทานโรคจุดด่างดําทีเ่กดิจากไวรสั ซึง่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากมหาวิทยาลยั
คอร์แนล ประเทศสหรฐัฯ และทดลองปลูกฝ้ายต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช       Bt)   พื้นที่    
                   โดยได้รบัความช่วยเหลอืด้านเทคโนโลยจีากบรษิัทมอนซานโต้           ) 
            มกีาร     เทคโนโลยนีี้        พ.ศ. 2537-2542)                Bt    กนั             
GM                                                              จเีอม็โอ                       
      ฝ้าย Bt                                                             (Gary และ Sakchai, 
2009) 

 
พชือกีชนิดหนึ่งที่ได้รบัการพฒันาอย่างมากจนใกล้จะสามารถผลติเป็นการค้าได้คอื มะละกอที่

ต้านทานต่อโรคไวรสั Papaya Ringspot Virus (PRVS) ซึ่งเป็นโรคที่สําคญัทีท่ําใหเ้กษตรกรประสบ
ปญัหาการปลูกมะละกออย่างมาก ซึง่นักวทิยาศาสตรไ์ทยจากกรมวชิาการเกษตรร่วมกบันักวทิยาศาสตร์
จากมหาวทิยาลยัคอรแ์นล ประเทศสหรฐัฯ สามารถพฒันามะละกอ GM ได้สําเรจ็ในปีพ.ศ.2540 โดย
พฒันามะละกอพนัธุ์แขกนวล 3 สายพนัธุ์ และพนัธุ์แขกดําให้สามารถต้านทานต่อโรคดงักล่าวได้ ซึ่งได้
ทดลองปลูกในแปลงทดลองในจงัหวดัขอนแก่น แต่ในปีพ.ศ. 2547 มกีารต่อต้านมะละกอ GM จากกลุ่ม
กรนีพชีอย่างมากจนรฐับาลต้องสัง่ห้ามการปลูกพชื GM ในไร่นาเปิด (http://www.phtnet.org/article/ 
view-article.asp?aID=2) 

 
พชืชนิดอื่นๆ ทีก่ําลงัดาํเนินการวจิยัและพฒันา เช่น ถัว่ต้านทานต่อโรคจากไวรสั ขา้วทีท่นสภาพ

ดนิเคม็และตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั กลว้ยไมท้ีเ่หีย่วชา้ และพรกิไทยทีต่้านทานต่อโรค (ดงัแสดงใน
ตารางที ่42) จะเหน็ไดว้่าการวจิยัและพฒันาพชื GM                                                
                                    อีกทัง้ ในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายควบคุม  
จเีอ็มโอโดยเฉพาะ    ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคญัของกลุ่มต่อต้านทีนํ่ามาเป็นเงื่อนไขการประทว้ง  ส่งผลให้
รฐับาลต้องออกขอ้หา้มการปลูกทดลองพชื GM ในแปลงทดลองในปีพ.ศ. 2544 (Rodrick และSakchai, 
2005) 

http://www.phtnet.org/article/%20view-article.asp
http://www.phtnet.org/article/%20view-article.asp
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ตารางท่ี 41 รายชื่อพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีนํ่าเขา้มาทดลองปลกูในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2537-2542 
 

ชนิดพืช หน่วยงานน าเข้า ปี ลกัษณะ สถานภาพ 

มะเขอืเทศ 
บรษิทั Thai Pan 

Trading 
2537 - 

ไมไ่ดร้บัอนุญาต
นําเขา้ 

มะเขอืเทศ บรษิทั UpJohn 2538 ผลสุกชา้ 
ทดลองปลกูประสบ

ความสาํเรจ็ 

มะเขอืเทศ 
บรษิทั Thai Pan 

Trading 
2538 - ไมไ่ดนํ้าเขา้ 

ฝ้าย 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2538 
ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื  

(Bt Cry 1A© ) 
ทดลองปลกูประสบ

ความสาํเรจ็ 

ขา้วโพด 
บรษิทั Novartis 
          ) 

2539 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 
ทดลองปลกูในแปลง
ทดลองปิดของบรษิทั  

ฝ้าย 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2539 
ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื  

(Bt Cry 1A© ) 
ทดลองปลกูประสบ

ความสาํเรจ็ 

Squash กรมวชิาการเกษตร 2539 
ตา้นทานต่อไวรสัในมะละกอ 

(PRSV) 

ปลกูทดลองใน
หอ้งปฎบิตักิารและ

ในโรงเรอืน 

ขา้วหอมมะล-ิ105 กรมวชิาการเกษตร 2540 
มยีนี Xa    

                           
ปลกูทดลองใน

โรงเรอืน 
ฝ้าย พนัธุ ์

NUCOTN 33B 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2540 
ตา้นทานต่อหนอนเจาะสมอ

ฝ้าย 
ทดลองปลกูประสบ

ความสาํเรจ็ 
ฝ้าย พนัธุ ์

Roundup 1445, 
1698 

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2540 
สรา้งโปรตนี 4EPSPS ที่

สามารถตา้นทานต่อยาปราบ
วชัพชื roundup 

ทดลองปลกูประสบ
ความสาํเรจ็ 

มะละกอ กรมวชิาการเกษตร 2540 
ตา้นทานต่อไวรสัในมะละกอ 

(PRSV) 

ปลกูทดลองในแปลง
ทดลองของกรม
วชิาการเกษตร 
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ตารางท่ี 41     ) 
 
ชนิดพืช หน่วยงานน าเข้า ปี ลกัษณะ สถานภาพ 

ขา้วโพด 
บรษิทั Pioneer 
(ประเทศไทย) 

2540 ตา้นทานต่อหนอนเจาะลาํต้น ทดลองปลกูในโรงเรอืน 

ขา้วโพด 
บรษิทั Dekalb 

Genetics 
2540 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 

ไดร้บัการรบัรองจาก NB  
                              

ขา้วโพด 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2540 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 
กระบวนการนําเขา้ไม่

เหมาะสม เมลด็พนัธุถ์ูกทาํลาย 
ขา้วโพด     

(round up) 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2540 
ตา้นทานต่อยาปราบวชัพชื 

round up 
กระบวนการนําเขา้ไม่

เหมาะสม เมลด็พนัธุถ์ูกทาํลาย 
มะเขอืเทศ บรษิทัทอ้งถิน่ 2540 ผลสุกชา้ ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ดลองปลกู 

ขา้วโพด 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2541 
ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื

ทีม่สีาร Glyfosate  
ทดลองปลกูในโรงเรอืน 

ขา้วโพด 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2541 ตา้นทานต่อหนอนเจาะลาํต้น 
ทดลองปลกูในโรงเรอืนประสบ

ความสาํเรจ็ 

ขา้วโพด 
บรษิทั Charoen 

Produce 
2541 

ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื
ทีม่สีาร Glyfosate 

ไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ขา้วโพด 
บรษิทั Cargill 

Seed 
2541 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื การทดลองปลกูถูกยบัยัง้ 

ขา้วโพดพนัธุ ์
176 

บรษิทั Novartis 
          ) 

2541 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 
กระบวนการนําเขา้ไม่

เหมาะสม เมลด็พนัธุถ์ูกทาํลาย 
ขา้วโพดพนัธุ ์

176 
บรษิทั Novartis 
          ) 

2541 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื ทดลองปลกูประสบความสําเรจ็ 
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ตารางท่ี 41     ) 

 
ชนิดพืช หน่วยงานน าเข้า ปี ลกัษณะ สถานภาพ 

ฝ้ายลกูผสม 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2542 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 
ทดลองปลกูในโรงเรอืน

ประสบความสําเรจ็ 
ฝ้ายพนัธุ ์1445 
(ตา้นทานต่อยา
ปราบศตัรพูชื) 

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2542 
ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื 

round up 
ทดลองปลกูในโรงเรอืน

ประสบความสําเรจ็ 

ขา้วโพดพนัธุ ์
GA-21    

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2542 
ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื

ชนิด Glyphosate 
ทดลองปลกูในโรงเรอืน

ประสบความสําเรจ็ 

ขา้วโพด 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2542 ตา้นทานต่อหนอนเจาะลาํต้น 
ทดลองปลกูในแปลง
ทดลองขนาดเลก็ 

ขา้วโพด 
บรษิทั Monsanto 
          ) 

2543 
ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื

ชนิด Glyphosate 
- 

ขา้วโพด       
พนัธุ ์C-919 

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2543 ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื 
การปลกูทดลองในแปลง

ทดลองถูกยบัยัง้ 

ขา้วโพด       
พนัธุ ์C-919 

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2543 ตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชื 
การปลกูทดลองใน

หอ้งปฎบิตักิารและใน
โรงเรอืนถูกยบัยัง้ 

มะละกอ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543 
ตา้นทานต่อโรคจากไวรสั 

PRSV 

ทดลองปลกูใน
หอ้งปฎบิตักิารและ

โรงเรอืน 

ฝ้ายพนัธุ ์
NUCOTN33 

บรษิทั Monsanto 
          ) 

2543 
ตา้นทานต่อแมลงหนอนเจาะ

สมอฝ้าย 

ทดลองปลกูในแปลง
ทดลองประสบ
ความสาํเรจ็ 

ท่ีมา: Gary และ Sakchai (2007) และ Prasartporn (2009) 
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ตารางท่ี 42 แสดงสถานะการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองพชื GM ในประเทศไทย 
 

ชนิดพืช สายพนัธุ์ ลกัษณะส าคญั สถานะการทดลอง หน่วยวิจยั/ความร่วมมือ 
ฝ้าย ศรสีาํโรง 60 ตา้นทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย หอ้งปฎบิตักิาร BIOTEC/KU/CIRAD (ฝรัง่เศส) 

ฝ้าย  ตา้นทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย ไดพ้ชืตน้แบบรุ่นแรก 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์            

(2538-2544) 

มะละกอ แขกดาํ ตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั แปลงทดลองสภาพปิด กรมวชิาการเกษตร/มหาวทิยาลยั Cornell 

มะละกอ แขกดาํ ตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั แปลงทดลองสภาพปิด มหาวทิยาลยัมหดิล 

มะละกอ แขกดาํ ตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั แปลงทดลองสภาพปิด BIOTEC/KU/ เครอืขา่ยผูป้ลกูมะละกอ 

มะละกอ แขกดาํ ผลสกุชา้ 
ระหว่างทดสอบความ

ปลอดภยั 
BIOTECH/ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

(2542) 

พรกิไทย หวัเรอืใหญ่ ตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากไวรสั โรงเรอืนสภาพปิด BIOTECH/ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ขา้ว KDML 105 ตา้นทานต่อดนิเคม็ โรงเรอืนสภาพปิด BIOTECH/ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ขา้ว KDML 105 ตา้นทานต่อไวรสั RRSV หอ้งปฎบิตักิาร BIOTECH/ Rockefeller 

พรกิ บางชา้ง ตา้นทานโรคไวรสัเสน้ใบด่าง รอทดสอบความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

(2538-2541) 

สบัปะรด ภูเกต็ ตา้นทานสารกาํจดัวชัพชื โรงเรอืนสภาพปิด 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

(2543) 

มะเขอืเทศ VF134-1-2 ตา้นทานโรคใบหงกิเหลอืง รอทดสอบความปลอดภยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2542) 

กลว้ยไม ้ เอยีสกุล ความหลากหลายของสดีอก 
อยู่ระหว่างพฒันาพชื

ตน้แบบ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2538) 

ปาลม์น้ํามนั  พฒันาดอกสมบรูณ์ รอการอนุมตั ิ สาํนกัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ 

พนัธุไ์มน้ํ้า  เรอืงแสง 
อยู่ระหว่างพฒันาพชื

ตน้แบบ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์             
(2549) 

ยคูาลปิตสั  ลดปรมิาณลกินิน 
อยู่ระหว่างพฒันาพชื

ตน้แบบ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์             

(2549) 

ท่ีมา: Ruud          003) และศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย 
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อยา่งไรกต็าม รฐับาลไดย้กเลกิขอ้หา้มดงักล่าวในปี พ.ศ.2550 แต่ผูท้ีท่ําการวจิยัและพฒันาพชื GM ยงั
ตอ้งขออนุญาตต่อคณะรฐัมนตร ีและงานวจิยัทุกชนิดตอ้งเป็นของรฐับาลและอยูใ่นความดแูลของรฐับาล 
 
  สําหรบัจุลนิทรยี ์GM    เทศไทยมกีารพฒันาจุลนิทรยี ์GM                           
อาหารสตัว์                    GM                     ไฟเตส  Phytase)          Xylanase) 
และเซลลเูลส (Cellulase) เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัไดพ้ฒันาจลุนิทรยี ์GM เพื่อประโยชน์ดา้นการแพทยด์ว้ย
เช่นกัน เช่น ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และวัคซีน เป็นต้น (http://bch-thai.onep.go.th/status_ 
research&develop.html#microoranisms) อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดัดแปลง
พนัธุกรรมจลุนิทรยีเ์พื่อประโยชน์ดา้นอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศเกดิขึน้มานานแล้ว และคาดว่าจะ
มแีนวโน้มการใช้จุลนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารเพิม่มากขึน้ในประเทศไทย ทําให้
คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ  NB )           ความสําคญัของแนวทางปฎบิตัิ
เพื่อความปลอดภยัของผู้ปฎิบัติงาน สิ่งแวดล้อมและชุมชน ในการใช้จุลินทรีย์ GM              
       ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ จงึ
ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพดา้นจุลนิทรยีจ์ดัทํา “แ            เพือ่
ความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบังานทีใ่ช้จุลนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม” แนวทาง
ปฎบิตัดิงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตาสหกรรมในการควบคุมความปลอดภยัต่อการใชจุ้ลนิทรยี ์GM 
เพื่อเพิม่ความมัน่ใจให้กบัประชาชนที่มคีวามกงัวลต่อการใช้จุลนิทรยี ์GM                     และ
ส่งเสรมิการพฒันาประเทศ ผูป้ระกอบการท่านใดสนใจรายละเอียดเพิม่เตมิของแนวทางปฎบิตัฯิ ดงักล่าว 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไซด์ http://www.biotec.or.th/Biosafety/web/db/attach/rad 
A6AEA.pdf 
  

สําหรบัการวจิยัและพฒันาสตัว ์GM             ในปจัจุบนั ยงัไม่มคีวามก้าวหน้าหรอืยงัไม่มี
งานวจิยัสตัว ์GM อย่างชดัเจน ซึง่      ญ่มุ่งเน้นการพฒันาเครื่องมอื หรอืชุดตรวจสอบโรคสําหรบัสตัว์
น้ํา จดัทําขอ้มูลพนัธุกรรมสตัวน้ํ์า เพื่อคดัเลอืกพนัธุ์ทีโ่ตเรว็และปลอดโรค ทีผ่่านมาประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จในการโคลนววั (Cow Cloning) ด้วยเทคนิคการถ่ายฝากตวัอ่อน (Embryo transfer 
technology) ซึ่งเป็นเทคนิคเดยีวกบัการโคลนแกะดอลลี่ ววัโคลนชนิดนี้เกดิจากความร่วมมอืระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(Nares, 2002) ถงึแมว้่า การโคลนสตัว์จะ
ไม่ใช่การดัดแปลงพันธุกรรมก็ตาม    แต่ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยมี
ความกา้วหน้า 

 
 

http://bch-thai.onep.go.th/status_%20research&develop.html#microoranisms
http://bch-thai.onep.go.th/status_%20research&develop.html#microoranisms
http://www.biotec.or.th/Biosafety/web/db/
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3.4 ความช่วยเหลือจากประเทศสหรฐัฯ 
  

ประเทศสหรฐัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืประเทศไทยดา้นเทคโนโลยจีเีอม็โออย่างต่อเนื่อง ทัง้ในรปูแบบ
การส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรกึษา  แนะนํา  และทํางานวิจยัร่วมกับนักวิทยาศาสตร์หรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาจเีอม็โอในประเทศไทย และการให้ทุนวจิยั รวมถงึความร่วมมอืในการส่ง
บุคคลากรจากประเทศไทยไปยงัประเทศสหรฐัฯ เพื่อเพิม่ทกัษะ ความรู ้และเทคนิคใหม่ๆ ของการพฒันา
จเีอม็โอ ซึง่กจิกรรมต่างๆ เหล่านี้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) และกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ 
เป็นหน่วยงานหลกัของประเทศสหรฐัฯ ทีใ่หก้ารสนบัสนุน  

 
 ในช่วงระหว่างปี 2543-2552 มคีวามร่วมมอื เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยจีเีอม็โอ              
ระหว่างบุคคลากรจาก             และประเทศไทย ดงัลําดบักิจกรรมดงัต่อไปนี้  (Rodrick และ 
Sakchai, 2005; Gary และ Sakchai, 2007 และ 2009) 
 

1)                                                          sian Pacific  conomic 

 ooperation   P  )                           ประเทศเมก็ซโิก ปีพ.ศ. 2545 เชยีงราย ประเทศไทย 

ปีพ.ศ. 2546 ประเทศมาเลเซยี ปีพ.ศ. 2547 ประเทศเกาหลใีต ้ปีพ.ศ. 2548            ร         

พ.ศ. 2550                   พ.ศ. 2551  

2) กลุ่มเกษตรกรสหรฐัฯ ทีป่ลกูขา้วโพด เดนิทางมาถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกขา้วโพด GM 

                        พ.ศ. 2543 

3) Dr. Val Giddings รองประธานองค์กรอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotech Industry 

Organization; BIO) เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2546 

4) Ms. Cindy Richard                         เดนิทางมาประเทศไทย เพื่อช่วยเหลอืรฐับาล

ไทยพฒันาแนวทางการเผยแพร่เทคโนโลยชีวีภาพให้เขา้ถงึชุมชนและเกษตรกร เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 

ในปีพ.ศ. 2547 

5) รฐับาลสหรฐัฯ ให้การสนับสนุนโครงการ  ilo Papaya Outreach           กษตรกรชาว

ไทยจาํนวน 12 คน และกลุ่มนกัขา่ว เดนิทางมาสงัเกตการณ์การปลกูมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรม และการ

ปลกูมะละกอปกต ิอกีทัง้ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันกัวทิยาศาสตรแ์ละเกษตรกรชาวอเมรกินั ในปีพ.ศ. 

2548 
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6) ผูแ้ทนระดบัสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากกระทรวงสาธารณสุข ได้รบัเชญิให้

เข้าร่วมการประชุมด้านการค้าผลติภณัฑ์อาหารที่ได้จากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม หรอืผลติภณัฑท์ี่มกีาร

ปนเป้ือนจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ณ ประเทศสงิคโปร ์ในปีพ.ศ. 2552 

7) ผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานการเกษตรในต่างประเทศ (Foreign Agricultural Service; FAS) 

ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม-1 มถุินายน 

พ.ศ.2551 เพื่อบรรยายในหวัขอ้ “                       ” ให้แก่บุคคลากรภาครฐัและเอกชนที่

เกีย่วขอ้งกบัจเีอม็โอ 

8) Dr. Clive James ประธานองค์กรอิสระส่งเสรมิการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม  

(International Service for the Acquisition of Agri-Biotech; ISAAA) เดนิทางเยอืนประเทศไทย และ

บรรยายสถานะการคา้โลกของผลติภณัฑจ์ากพชื GM  ใหแ้ก่กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพ 

9) Dr. Chris Wozniak                                                               

                                          (U.S. Environment Protection Agency; USEPA) 

เดินทางเยอืนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 เพื่อบรรยายในหวัข้อเรื่อง            

“                                                                         ลยชีวีภาพ” 

10) Dr. Dennis Gansalves ผูอ้ํานวยการศูนย ์ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ เดนิทางเยอืนประเทศ

ไทยในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2552 เพื่อบรรยายการประชุมในหวัขอ้เรื่อง “การประเมนิความปลอดภยัของ

อาหารและสิง่แวดลอ้ม” และเล่าถงึประสบการณ์ของการควบคุมแบบ deregulation ในมะละกอดดัแปลง

พนัธุกรรมในมลรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัฯ 

11) กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ และหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ จดัการประชุมเชงิ

ปฎิบัติการในเรื่อง “                                                       gricultural 

Biotechnology Risk  ommunication Workshop)”                    ดอืนกนัยายน หรอืตุลาคม 

พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชงิปฎบิตักิารของ APEC ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ทีป่รกึษา

รฐับาลในเรื่องการควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มภาคเอกชน 

นักเขียน สื่อมวลชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารถึงความเสี่ยงจากเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร 
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12) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยชีวีภาพประจําปี ณ มหาวทิยาลยั Michigan State        
                    Cocharn ในปีพ.ศ. 2550 

 
13) หน่วยงาน FAS ใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลติมะละกอ GM ในประเทศสหรฐัฯ เดนิทางมายงัประเทศ

ไทย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกมะละกอ GM                                         
                        พ.ศ. 2550 

 
3.5 การรบัรู้ของประชาชนไทย และการยอมรบั 
  

อาจกล่าวไดว้่า การรบัรูเ้ทคโนโลยจีเีอม็โอของผูบ้รโิภคชาวไทยยงัอยู่ในระดบัตํ่า ประมาณรอ้ยละ 
12 (Sakarindr, 2002) โดยผลการสาํรวจการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดพ้บว่า ประชาชนรบัรูข้่าวสารเรื่องจเีอม็โอ
ผ่านสื่อโทรทศัน์มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นสื่อทางหนังสอืพมิพ ์อย่างไรกต็าม การรบัขอ้มลูหรือการศกึษาถงึ
เทคโนโลยจีเีอ็มโอ   ผู้บรโิภค                    ผู้บรโิภค       90 ยงัไม่สามารถเขา้ถงึแหล่ง 
ขอ้มลูดา้นประโยชน์ของการปลูกพชื GM จงึม ี                                วติก         ม ี    
                                               ตภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบของจเีอม็โอ เนื่องจาก
องคก์รอสิระหลายองค์กรและกลุ่มผู้ต่อต้านจเีอม็โอ    ประชาสมัพนัธ์ถงึขอ้เสยีและอนัตรายของจเีอม็โอ
ผ่านสื่อหลกัต่างๆ อย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยงัสํารวจพบว่ามนีักข่าวเพยีงจํานวนรอ้ยละ 10 เท่านัน้ที่มี
เอกสารอ้างองิในการรายงานข่าวจเีอ็มโอของตนเอง                                          
จเีอม็โอ) (Gary และ Sakchai, 2009) 

 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บรโิภคร้อยละ 80 ได้แสดงความเห็นว่ามคีวามต้องการให้ติดฉลากระบุส่วน 
ประกอบของจเีอ็มโอในผลติภณัฑอ์าหาร และมคีวามต้องการให้รฐับาลออกนโยบายด้านความปลอดภยั
ทางชวีภาพ  Biosafety Policy)                                           จเีอ็มโอ            
            
 
3.6 กฎหมายควบคมุ 
  

การควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทย ต้องอาศยัข้อบงัคบัทางกฎหมายหลาย
ฉบบั ซึ่งสิง่มชีวีติแต่ละชนิด จะใช้กฎหมายในการควบคุมที่แตกต่างกนั จําแนกตามความแตกต่างของ
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมแต่ละประเภท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ (Sakarindr, 2002) 
 
. 
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1) ในพืชดดัแปลงพนัธกุรรม มีกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ดงัน้ี 

 พระราชบญัญตักิกักนัพชื ปี พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิม่เตมิ ปี พ.ศ. 2542         2) 

     กรมวชิาการเกษตรใชก้ฎหมายฉบบันี้ เพื่อควบคุมการนําเขา้พชืจากต่างประเทศ ซึง่กฎหมาย
ฉบบันี้ไม่ได้ใชใ้นการควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นการเฉพาะ แต่ไดนํ้ามาใชค้วบคุมการนําเขา้พชื
ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยตรง และไมส่ามารถควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรมทีพ่ฒันาขึน้มาภายในประเทศได้ 
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/plant-
1.pdf?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=07&linkID=headLaw 
 

 พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื ปี พ.ศ. 2542 

กรมวชิาการเกษตรใช้กฎหมายฉบบันี้ เพื่อควบคุมพชืดดัแปลงพนัธุกรรม ที่จะขอรบัความ
คุม้ครองเป็นพนัธุพ์ชืใหม่ จะต้องผ่านการประเมนิความปลอดภยัทางชวีภาพต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ หรอื
สวสัดภิาพของประชาชนก่อน ผูท้ีส่นใจสามารถอ่านรายละเอยีดไดท้ี่เว๊ปไซด ์http://bch-thai.onep.go.th/ 
documents/laws/plant2 .pdf?head=3 &item=3 &process=showTitleOfLaw&id=2 &group=&lawCode= 
82 
 

 พระราชบญัญตัอิาหาร ปี พ.ศ. 2522 
 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานที่บงัคบัใช้

กฎหมายฉบบันี้ เพื่อควบคุมความปลอดภยัของอาหารที่เป็นหรอืมสี่วนประกอบของสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรม ก่อนที่จะผลติและจําหน่ายสู่ตลาด อีกทัง้ ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไข
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการตดิฉลากผลติภณัฑท์ี่มสี่วนประกอบของถัว่เหลอืง GM และขา้วโพด GM และได้
บงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ที่สนใจรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่เว๊ปไซด ์
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/import-export2522.pdf 
 

 
2) สตัวด์ดัแปลงพนัธกุรรม มีกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ดงัน้ี 

 
 พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ ปี พ.ศ. 2499 แกไ้ขเพิม่เตมิ ปี พ.ศ. 2542          2) 

            
 

http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/plant-1.pdf?head
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/plant-1.pdf?head
http://bch-thai.onep.go.th/
http://bch-thai.onep.go.th/
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กรมปศุสตัว์ใชก้ฎหมายฉบบันี้ เพื่อเป็นระเบยีบขอ้บงัคบัในการนําเขา้หรอืส่งออกปศุสตัว์ดดั 

แปลงพนัธุกรรมไดน้อกเหนือไปจากใช้ควบคุมจุลนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรคระบาดสตัว์  
สําหรบัรายละเอียดเพิม่เติม   ผู้ที่สนใจสามารอ่านเพิม่เติมได้ที่ http://bch-thai.onep.go.th/documents/ 
laws/animal1.pdf?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=30  

 
 พระราชบญัญตัคิวบคุมการบาํบดัโรคสตัว ์ปี พ.ศ. 2505 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายนี้ในการควบคุมสตัว์ GM  หรอื
สิง่มชีวีติที่ถูกดดัแปลงพนัธุกรรม   เพื่อพฒันาสตัว์ให้มคีวามต้านทานต่อโรคหรอืเพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบการย่อยอาหาร เช่น จุลนิทรยี์ GM ภายในกระเพาะอาหาร  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่ม เติม ได้ที่ เ ว็ป ไซด์  http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/act_controlanimal.pdf?head=3& 
item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=07&linkID=headLaw 

 
3) จลิุนทรียด์ดัแปลงพนัธกุรรม มีกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ดงัน้ี 

 พระราชบญัญตัเิชือ้โรคและพษิจากสตัว ์ปี พ.ศ. 2525 

กรมปศุสตัว์มหีน้าที่รบัผิดชอบและบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันี้ ในการควบคุมจุลนิทรยี์ โดย
พระราชบญัญตัฉิบบันี้กําหนดขอ้ห้ามมใิห้ผูใ้ดทําการผลติ  ครอบครอง จาํหน่าย นําเขา้ ส่งออก หรอืนํา
ผ่านเชื้อโรคหากไม่ได้รบัอนุญาตจากอธิบดี    เนื่องจากเชื้อโรคนัน้อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามยัพชื สตัว์ และคนได ้เชือ้จุลนิทรยี์หรอืผลผลติจากเชือ้จุลนิทรยีน์ัน้ ซึง่รวมถงึเชือ้จุลนิทรยี ์GM 
หรอืผลผลติจากเชือ้จุลนิทรยี์ GM ผู้ทีส่นใจรายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถอ่านรายละเอยีดไดท้ี่เว๊ปไซด ์
http://bch-thai.onep.go.th/law_microorganism-3.html 

 
4) อาหารท่ีมีจีเอม็โอ               มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคบั ดงัน้ี 

 พระราชบญัญตัอิาหาร ปี พ.ศ. 2522 

(ไดก้ล่าวรายละเอยีดไวใ้นส่วนของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม หน้า 239) 
 
 
 

http://bch-thai.onep.go.th/documents/%20laws/
http://bch-thai.onep.go.th/documents/%20laws/
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/act_controlanimal.pdf?head=3&%20item=3&process=show
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/act_controlanimal.pdf?head=3&%20item=3&process=show
http://bch-thai.onep.go.th/law_microorganism-3.html
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 พระราชบญัญตัคิวบคุมโภคภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2495 

กรมการคา้ภายใน ใชก้ฎหมายฉบบัน้ีควบคุมสนิคา้ทีม่จีเีอม็โอเป็นส่วนประกอบ โดยหา้มหรอื
จํากดัปรมิาณการจําหน่าย ใช้ และการมไีว้ครอบครอง รวมถึงการวางระเบยีบในการจําหน่าย  ผู้สนใจ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/control_ 
product.pdf 

 
 พระราชบญัญตัสิ่งออกไปนอกและนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้ ปี พ.ศ. 2522 

กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมายฉบบันี้ ในการควบคุมการนําเข้า
พชื GM ทุกชนิด ทีนํ่าเขา้มาเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติอาหาร หรอืผลติภณัฑส์ําเรจ็รปูทีม่ขีา้วโพดและ
ถัว่เหลอืง GM เป็นองค์ประกอบ หรอืนําเขา้มาในรูปของเมลด็ขา้วโพดหรอืเมลด็ถัว่เหลอืง เพื่อใช้เป็น
อาหารสัตว์ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว๊ปไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/ 
documents/laws/import-export2522.pdf 

 
 พระราชบญัญตัคิวบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์ปี พ.ศ. 2525 

กรมปศุสตัว์ เป็นหน่วยงานควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมอาหารสตัว ์โดยระบุชื่อ 
ประเภท ชนิดหรอืลกัษณะของอาหารสตัวท์ีจ่ะอนุญาตหรอืไม่อนุญาตใหนํ้าเขา้เพื่อการจาํหน่าย และอาจ
ประกาศหา้มนําเขา้เพื่อขายอาหารสตัวท์ีเ่ป็นผลผลติมาจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม   เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากอธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมาย  นอกจากนี้อาจจะกําหนดใหม้กีารตดิฉลากในอาหารสตัวท์ีเ่ป็น
ผลผลติมาจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

 
 พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ (กํา                        ) 

ภายหลงัจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีพธิีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ในปี พ.ศ. 2549 ซึง่เป็นกลุ่มประเทศทีม่ขีอ้ตกลงร่วมกนัใน
เรื่องความปลอดภยัทางชีวภาพ ประเทศไทยจงึได้จดัทําร่างนโยบายด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ
แห่งชาติ และได้รบัการรบัรองจากกลุ่ม  artagena Protocol on Biosafety           2550  ภายใต้
นโยบายดงักล่าว ประเทศไทยไดจ้ดัทําร่างพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพแห่งชาต ิ(National 
Biosafety Act.) ขึน้ ถอืว่าเป็นกฎหมายควบคุมความปลอดภยัทางชวีภาพ ทีร่วมถงึความปลอดภยัของ
การวจิยัและพฒันาจเีอม็โอ และ                                                              
                                                                          ในปจัจบุนั รา่ง 

http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/control_%20product.pdf
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/control_%20product.pdf
http://bch-thai.onep.go.th/%20documents/laws/
http://bch-thai.onep.go.th/%20documents/laws/


- 242 - 

 

 
พระราชบญัญตันิี้กําลงัอยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพจิารณา
แก้ไขกฎหมายและจะถูกส่งต่อไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาอนุมตัใิชเ้ป็นกฎหมายต่อไป (Gary และ 
Sakchai, 2009)  
 

นอกจากกฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ ศูนย ์BIOTEC ยงัได้ตระหนักถงึความสําคญัของ
การควบคุมความปลอดภยัทางชวีภาพของงานวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม จงึได้มอบ 
หมายใหค้ณะกรรมการเทคนิคดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ จดัทํา ”แนวทางปฎบิตัเิพือ่ความปลอดภยั
ทางชีวภาพ” ฉบับปี พ.ศ. 2535 และปี พ.ศ. 2547 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําวิจ ัยในระดับ
หอ้งปฎบิตักิาร ระดบัถงัปฎกิรณ์ชวีภาพขนาด 10 ลติร ขึน้ไป ระดบัโรงเรอืนและระดบัแปลงทดลอง และ
แบ่งระดบัความเสี่ยง รวมถึงระบุสถานที่ที่เหมาะสมต่อการทดลอง ผู้ที่สนใจรายละเอียดของแนวทาง
ปฎิบตัิฯ นี้ สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่เว๊ปไซด์ http://www.biotec.or.th/biosafety/download/ 
biosafety%20guideline-update.pdf 
 
 
3.7 การคดัค้านจีเอม็โอใ       ไ   

 ในปจัจุบนั การพฒันาสิ่งมชีีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทย ปรากฎว่ามกีลุ่มผู้คดัค้าน
มากกว่ากลุ่มผูส้นับสนุน ซึ่งผูท้ีส่นับสนุนการปลูกพชืจเีอม็โอในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกรมวชิาการ
เกษตรและบรษิทัยกัษ์ใหญ่ เช่น บรษิทัซพี ีและบรษิทัขา้มชาตจิากประเทศสหรฐัฯ หรอืบรษิทัมอนซานโต ้
ขณะทีก่ลุ่มคดัคา้นจะมาจากนกัวชิาการ กลุ่มเอน็จโีอ เครอืขา่ยเกษตรอนิทรยี ์และองคก์รอสิระต่างๆ สิง่นี้
จึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาสถานะประเทศไทยสู่การผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อ
ประโยชน์ทางการคา้ในอนาคต 

 กลุ่มผู้ต่อต้านได้หยบิยกขอ้โต้แยง้เกี่ยวกบัการยกเลกิการห้ามทดลองปลูกพชื GM             
  ขณะ                                                                    มาใช้ควบคุม
การทดลองจเีอม็โอ และยงัไม่มขีอ้พสิูจน์ที่ชดัเจนทางดา้นวทิยาศาสตรข์องความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้มจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมหากสิง่มชีวีติเหล่านี้หลุดรอดไปสู่ธรรมชาต ิดงันัน้กลุ่มองคก์ร
อสิระและประชาชน จงึมขีอ้กงัวลถงึผลกระทบของเทคโนโลยจีเีอม็โอ หาก                          
GM                
 

http://www.biotec.or.th/biosafety/download/%20biosafety%20guideline-update.pdf
http://www.biotec.or.th/biosafety/download/%20biosafety%20guideline-update.pdf
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ขอ้กงัวลดงักล่าวสามารถจาํแนกออกเป็น 5 ประเดน็ทีส่าํคญั ดงัต่อไปนี้ (Gary และ Sakchai, 
2009) 

1) สถานะการแขง่ขนัในตลาดโลก จาก         สนิคา้เกษตร                            น 
และกลุ่มประเทศทีต่่อตา้นจเีอม็โอ  
 
กลุ่มประเทศดงักล่าวนี้ เป็นตลาดสนิค้าส่งออกทางการเกษตรที่สําคญัของประเทศไทย ถ้า
หากว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มกีารปลูกพืชจเีอ็มโอแล้ว การส่งออกไปยงักลุ่ม
ประเทศที่ต่อต้านหรอืไม่อนุญาตให้นําเขา้สนิค้าทางการเกษตรหรอืสนิคา้แปรรปูที่มจีเีอม็โอ
เป็นส่วนประกอบ ประเทศเหล่านี้จะยกเลกิการสัง่สนิค้าทางการเกษตรจากประเทศไทย หนั
ไปสัง่สนิคา้จากประเทศทีไ่มป่ลกูพชืจเีอม็โอแทน  
 

2) สถานะการคา้สนิคา้เกษตรภายในประเทศ  
 
พชื GM จะส่งผลกระทบต่อการค้าพชืปกตทิี่ไม่ได้ดดัแปลงพนัธุกรรม โดยผู้บรโิภคจะเกดิ
ความกงัวลต่อความเสีย่งทีจ่ะบรโิภคพชืทีด่ดัแปลงพนัธุกรรม โดยเฉพาะตลาดสนิคา้พชืชนิด
ถัว่เหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย และมะละกอ อกีทัง้ ปญัหาน้ีอาจจะขยายตวัไปยงัพชืทางการเกษตร
ชนิดอื่นๆ อกีไดใ้นอนาคต ถงึโอกาสการปนเป้ือนของยนีจากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 
 

3) ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  
 
จากการทีย่งัไม่มขีอ้มลูยนืยนัถงึความปลอดภยัของจเีอม็โอ ทําใหผู้บ้รโิภคชาวไทยอาจไดร้บั
อนัตรายจากสารพิษหรอืสารที่ก่อให้เกิดภูมแิพ้ การดื้อยาปฎิชีวนะ และความผดิปกติต่อ
รา่งกายทีนํ่าไปสู่โรครา้ยแรงต่างๆ ได ้
 

4) ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในธรรมชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีป่ลกูพชื GM  
 
สิง่มชีวีติในธรรมชาต ิไดแ้ก่ พนัธุพ์ชืชนิดต่างๆ จุลนิทรยีท์ีอ่าศยัอยู่ในดนิ และสตัวท์ีอ่าศยัอยู่
ในบรเิวณรอบๆ พืน้ทีป่ลูกพชื GM              กระทบ                            
       GM                                                                        
                           GM และจุลนิทรยีใ์นดนิหรอืทีอ่ยู่ตามธรรมชาตอิาจจะไดร้บัยนีที่มี
ความตา้นทานต่อยาปฎชิวีนะ หรอืกลายเป็นจลุนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรคต่อมนุษยไ์ด้ 
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5) ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

พชื GM                                                        ฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อใช้
ยาเหล่านี้ไปนานๆ จะส่งผลใหว้ชัพชืหรอืแมลงต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณนัน้มคีวามต้านทาน
ต่อสารพษิดงักล่าวมากขึน้และเพิม่จํานวนมากยิง่ขึน้ หรอืสตัว์บางชนิดไดร้บัยนีจากพชื GM 
จนทาํใหไ้ม่สามารถสบืพนัธุไ์ดแ้ละสูญพนัธุไ์ปในทีสุ่ด สิง่เหล่านี้จะทําใหร้ะบบนิเวศน์เกดิการ
เปลี่ยนแปลงและไม่เกดิความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิง่จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร ซึ่ง
เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะส่งผลใหส้ิง่มชีวีติบางชนิดหรอืแมแ้ต่มนุษยส์ญูพนัธุไ์ด้ 

 
นอกจากขอ้กงัวลใน 5 ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมปีระเดน็ทีส่ําคญัอกีประเดน็หนึ่งทีห่ยบิยก

มาโต้แยง้ คอื การจดสทิธบิตัรในเมลด็พนัธุข์องบรษิทัยกัษ์ใหญ่ขา้มชาต ิซึง่ถอืได้ว่าเป็นการครอบครอง
สิง่มชีวีติ เมื่อใดทีร่ฐับาลไทยอนุญาตใหป้ลูกพชื GM เป็นการคา้   อย่าง                 เกษตรกร
ชาวไทยจะตอ้งตกเป็นทาสของบรษิทัขา้มชาตเิหล่านัน้ เนื่องจากเมลด็พนัธุพ์ชื GM ส่วนใหญ่จะเป็นหมนั 
หรอืไม่สามารถนํามาปลูกใหม่ในครัง้ต่อไปได ้อกีทัง้ เกษตรกรอาจจะต้องซื้อยาปราบศตัรพูชื หรอืยาฆ่า
แมลงควบคู่กบัการซือ้เมลด็พนัธุพ์ชื GM ดงันัน้ จากเดมิทีเ่กษตรกรจะสามารถเกบ็เมลด็พนัธุข์องตนเอง
ไวใ้ชใ้หม่โดยไม่ต้องเสยีเงนิซื้อ และอาจจะไม่ต้องใชย้าปราบศตัรพูชืหรอืยาฆ่าแมลงในปรมิาณมาก  ก็
กลายเป็นมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ เปรยีบเสมอืนกบัแหล่งอาหารของประเทศไทยถูกต่างประเทศควบคุม และ
ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศตลอดไป เช่นเดียวกับที่เราพึ่งพาน้ํามันจาก
ต่างประเทศในปจัจุบนั ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก (http://www.organic 
thailand.com/) 

มลูนิธชิวีวถิ ี(ไบโอไทย) ไดม้คีวามเหน็ว่า “รฐับาลยงัไม่กระตอืรอืรน้กบัปญัหาน้ีมากนัก สงัเกตได้

จากกรณขีองมะละกอจเีอม็โอทีถู่กเปิดโปงขึ้นเมือ่หลายปีก่อน จนถงึขณะนี้ยงัไม่มขีอ้สรุป มหิน าซ ้ายงัพบ

การปนเป้ือนจเีอ็มโอของพชือืน่ๆ เพิม่ขึ้นอกี ประชาชนของเรายงัขาดความรู ้ในขณะทีร่ฐับาลเองกด็ูจะ

เฉยชากบัปญัหาน้ี  ประชาชนของเรายงัมขีอ้มลูน้อยมาก บางคนไม่รูเ้ลยว่ามกีารปนเป้ือนมากขึ้นเรือ่ยๆ 

น่าสงัเกตว่าทีผ่่านมามแีค่รายงานทีม่าจากภาคประชาชน ไม่เคยมรีายงานจากรฐั  ภาครฐัไม่เคยออกมาให้

ขอ้มลูในเรือ่งนี้ ทัง้ๆ ทีร่ฐัเองมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและตรวจสอบ  สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึความหละหลวมของ

รฐัในการจดัการกบัปญัหา"(วภิาว,ี2553) 

นอกจากนี้ กลุ่มกรนีพชี (Green Peace) ซึง่เป็นอกีกลุ่มหนึ่งทีม่บีทบาทอย่างมากต่อการคดัคา้น

เทคโนโลยจีเีอม็โอ            มคีวามกงัวลต่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคทีจ่ะต้องรบัประทานอาหาร

ทีม่สี่วนประกอบของจเีอม็โอ จงึไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลปรบัปรุงกฎหมายควบคุมจเีอม็โอใหม้ปีระสทิธภิาพ

http://www.organic/
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มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้กําหนดการตดิฉลากผลติภณัฑท์ีม่จีเีอม็โอ               โดยผลติภณัฑ์

ทุกชนิดที่มสี่วนผสมของพืช GM ไม่ว่าจะมใีนปรมิาณเท่าใด ต้องมขี้อความระบุถึงส่วนผสมนัน้อย่าง

ชดัเจน ทัง้นี้ เพื่อเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค (วภิาว,ี 2553) และในปี 2551 กลุ่มกรนีพชี ได้

จดัทําคู่มอื “อาหารปลอดจเีอ็มโอ” แจกฟรใีห้กับผู้บรโิภคทัว่ไปได้รบัทราบข้อมูลผลิตภณัฑ์ใดที่มี

ส่วนประกอบของจเีอ็มโอ เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผู้บรโิภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหาร   

จเีอม็โอ ผูอ่้านท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอยีดของคู่มอืนี้ไดท้ีเ่ว๊ปไซด์ http://www.greenpeace.org/ 

raw/content/seasia/th/press/reports/ge-free-food-guidebook-2008.pdf  

ในเชงิเศรษฐกจิ กลุ่มกรนีพชีไดจ้ดัทาํรายงาน “         จเีอม็โอต้นทุนทีไ่ม่จ าเป็น”               

                      ความลม้เหลวของการปลูกพชืจเีอม็โอในประเทศต่างๆ (เช่น ประเทศโคลมัเบยี 

ประเทศบราซลิ ประเทศจนี ประเทศแคนาดา และแมแ้ต่ในประเทศสหรฐัฯ) ทีส่่วนใหญ่พบว่า พชืจเีอ็มโอ 

ไม่สามารถเพิม่ผลผลติได้มากกว่าพชืที่ไม่ใช่จเีอ็มโอ และไม่สามารถต้านทานต่อแมลงศตัรูพชืในสภาพ 

แวดล้อมที่มอุีณหภูมสิูง รวมถงึวชัพชืมคีวามต้านทานต่อยาปราบศตัรูพชืเพิม่มากขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นไป

ตามทีบ่รษิทัผูผ้ลติพชืจเีอม็โอเคยโฆษณาไว ้ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งสญูเสยีรายไดจ้ากผลผลติทีล่ดลง สูญเสยี

รายไดจ้ากการส่งออกทีล่ดลง และมตี้นทุนในการผลติมากขึน้จากการซือ้เมลด็พนัธุพ์ชืจเีอม็โอทีม่รีาคาสูง 

ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการซือ้สารเคมกีําจดัแมลงหรอืวชัพชืเพิม่มากขึน้ และค่าใชจ้่ายในการคดัแยกพชืจเีอม็โอ

ออกจากพชืทีไ่มใ่ช่จเีอม็โอ       ค่าทาํความสะอาดเครื่องมอื ค่าเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลูก และค่าจดัสรา้งโรง

เกบ็ผลติผลสาํหรบัพชืจเีอม็โอ เป็นตน้) รายละเอยีดเพิม่เตมิของรายงานฉบบัน้ี สามารถอ่านเพิม่เตมิไดใ้น

เว๊ปไซด ์http://www.greenpeace.org/seasia/assets/binaries/cost_of_ge 

นอกเหนือจากการคดัค้านการวจิยัและพฒันาจเีอ็มโอในประเทศไทยจากองค์กรต่างๆแล้ว ยงัมี

นักวิชาการบางท่าน ก็มคีวามคิดเห็นในเรื่องจเีอ็มโอในแนวทางเดียวกัน ดังเช่น ศ.ดร.วิสุทธิ ์ใบไม ้

ผู้อํานวยการโครงการพฒันาองค์ความรูแ้ละศกึษานโยบายการจดัการทรัพยากรชวีภาพในประเทศไทย 

(โครงการ BRT) มคีวามคดิเหน็ในเรื่องการปลูกพชื GM             โดยท่านไดก้ล่าวไวว้่า “หาก

ประเทศไทยเป็นประเทศในแถบแอฟรกิาทีย่ากแก่การเพาะปลูกพชืผลทางการเกษตรเพือ่ใชเ้ป็นอาหาร  

ปลูกอะไรก็ปลูกไม่ขึ้น  ก็ถือว่าสมเหตุสมผลอย่างยิง่ทีจ่ะมกีารผลักดนัให้น าวิทยาการพืชดดัแปลง

พนัธุกรรมมาพฒันาพนัธุพ์ชืพื้นเมอืง เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร ขณะทีจ่รงิๆ แลว้  ประเทศไทยเรา

กลบัมคีวามอุดมสมบูรณ์ของพชืพนัธุม์าก จนสามารถส่งขายไปยงัต่างประเทศ  และเป็นครวัของโลกได ้

แลว้เราจะท าไปเพือ่อะไร”  วนัชยั, 2550) 

http://www.greenpeace.org/%20raw/content/seasia/th/press/
http://www.greenpeace.org/%20raw/content/seasia/th/press/
http://www.greenpeace.org/
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จากเหตุผลหลายประการขององค์กรต่างๆ และนักวชิาการ ที่มคีวามคดิเหน็คดัคา้นนโยบายการ

ปลูกพชื GM หรอื การพฒันาจเีอม็โอในประเทศไทย ดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าพวกเขามคีวามห่วงใย

ต่อผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากเทคโนโลยจีเีอม็โอ                                   ที ่           

 ดร้บั ดงันัน้ หน่วยงานรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยจีเีอ็มโอ    ทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็จากกลุ่มคน

เหล่านี้แล้วนํามาพจิารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ได้แนวทางปฎบิตัทิี่ทุกฝ่ายให้การยอมรบั และก่อให ้

เกดิประโยชน์ต่อประเทศไทยมากทีสุ่ด 

3.8 หน่วยงานรฐับาลท่ีเก่ียวข้อง 
  
 หน่วยงานรฐับาลของประเทศไทยที่ทําหน้าที่กํากบัดูแลสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย 
ประกอบดว้ย  Rud       , 2003; Nares, 2009; Corey และ Sakchai, 2006) 
 

                       

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทําหน้าที่ควบคุมการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พืช GM และการ
ทดลองปลกูในแปลงทดลอง  ซึง่มหีน่วยงานภายในทีม่หีน้าทีค่วบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่างชนิด
กนั ไดแ้ก่ 

 
- กรมวชิาการเกษตร 
  กรมวชิาการเกษตรมหีน้าที่รบัผิดชอบในการควบคุมการนําเข้าเมล็ดพนัธุ์พืช GM  และ

รบัรอง ตรวจสอบการปลกูพชื GM ในแปลงทดลองปิด รวมถงึประเมนิความเสีย่งของการปลกูพชื GM 
 
- กรมปศุสตัว ์และกรมประมง 
กรมปศุสตัว์ มหีน้าที่รบัผดิชอบควบคุมและให้การรบัรองการทดลองสตัว์ GM ขณะที่กรม

ประมงมหีน้าทีร่บัผดิชอบควบคุมสตัวน้ํ์าดดัแปลงพนัธุกรรม 
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 กระทรวงสาธารณสขุ 

- องคก์ารอาหารและยา     ) 

องค์การอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแล
ความปลอดภยัในอาหารสาํหรบัมนุษย ์รวมถงึอาหารทีม่สี่วนประกอบจากจเีอม็โอ 

 
 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

       - ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC) 
        

BIOTEC เป็นหน่วยงานหลกัในกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมและให้การ
สนับสนุนดา้นเทคโนโลยใีนการวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในพชื จุลนิทรยี ์และสตัว ์เพื่อ
ประโยชน์ดา้นงานวจิยัมากกว่าการคา้ อกีทัง้ ใหทุ้นสนบัสนุนงานวจิยัจเีอม็โอ 

 
 นอกจากนี้  BIOT                                                        
(Biosafety) ซึง่มคีณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ดงัต่อไปนี้ 
 

 ศูนยค์วามหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ(Thailand Biodiversity Center; TBC) 

 คณะกรรมการกลางดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพแห่งชาต ิ(National Biosafety 

Committee; NBC)  

คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภยัทางชวีภาพแห่งชาต ิดําเนินงานภายใต้ศูนย์
ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิและแต่งตัง้อนุกรรมการเพื่อควบคุมดแูลพชื จลุนิทรยี ์และอาหาร 

 
- อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของพชื (Plant Biosafety 

Subcommittee) 

- อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของอาหาร (Food Biotsafety 

Subcommittee) 

- อนุกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของจลุนิทรยี(์Microbial Biosafety 

Subcommittee)  
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  คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั  (Institutional Biosafety 

Committees; IBCs) 

 คณะกรรมการฯ นี้ คอยควบคุม ดูแล การปฎบิตังิานวจิยัและพฒันาในสถาบนัการ 
ศึกษาและหน่วยงานของรฐับาล ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแนวทางปฎิบตัิเพื่อความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ซึ่งในแต่ละสถาบนัจะแต่งตัง้คณะกรรมการฯ ประจําหน่วยงานของตนเอง สําหรบัผู้ที่ต้องการ
ทราบรายนามผูป้ระสานงานระหว่าง IBC แต่ละแห่งสามารถสบืคน้ไดท้ีเ่ว๊ปไซด ์http://www.biotech.or.th/ 
biosafety/IBC 

 
 คณะกรรมการเทคนิคดา้นความปลอดภยัชวีภาพ (Technical Biosafety Committee) 

  คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภยัชวีภาพ ทําหน้าที่ให้คําปรกึษาด้านเทคนิคแก่
หน่วยงานที่ดําเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยจีเีอ็มโอ  รวมถึงให้คําปรกึษาคณะกรรมการความ
ปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั    ทํา                ระหว่าง IBC ของสถาบนัต่างๆ และระหว่าง
หน่วยงานทีท่าํหน้าทีค่วบคุมจเีอม็โอ 

 
  นักวทิยาศาสตรท์่านใดทีก่ําลงัจะวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ควรดําเนิน 

การดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัอนัตรายหรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูว้จิยั ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
และถ้าไม่มัน่ใจถงึวธิกีารปฎบิตัทิี่เหมาะสม สามารถตดิต่อขอคําแนะนําจากคณะกรรม IBC หรอื TBC 
ก่อนเริม่ดาํเนินการทดลอง  

 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานภายในของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ควบคุมสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม ไดแ้ก่ 

 
- กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสาํนกัจดัการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพษิ 

ทัง้ 3 หน่วยงาน มีหน้าที่รบัผิดชอบให้การรบัรองและอนุญาตให้จุลินทรีย์ พืช และสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม ทีจ่ะทดลองหรอืปล่อยไปสู่ธรรมชาตนิอกเขตควบคุมการทดลอง 

 
 
 

http://www.biotech.or.th/
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 กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ทําหน้าทีค่วบคุม
การใชจ้ลุนิทรยี ์GM                                   

 
 กระทรวงพาณิชย ์

- กรมการคา้ต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงพาณิชย ์ทีท่ําหน้าทีค่วบคุมและให้
การรบัรองสนิค้านําเข้าหรอืส่งออกที่เป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม หรอืผลติภณัฑ์ที่ได้จากสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

 
 หน่วยงานวิจยัและพฒันา 

สถาบนัการศกึษาเป็นสถานทีด่ําเนินการวจิยัและพฒันาสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมทีส่ําคญั
ของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยหลกัที่มีความ 
ก้าวหน้าในงานวจิยัและพฒันามากที่สุด นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัอกีหลายแห่งที่กําลงัดําเนินการพฒันา
จเีอ็มโอเช่นเดียวกนั ได้แก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเป็นต้น สถาบนัการศึกษาเหล่านี้เป็นแหล่งพฒันาเทคโนโลยี   
จเีอ็มโอ         ของประเทศ เนื่องจากมคีวามพรอ้มด้านบุคลากร เครื่องมอือุปกรณ์ และหอ้งปฎบิตักิาร 
แต่งานวิจัยส่วนใหญ่จะพัฒนาร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น BIOT                   
                    หรือหน่วยงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะบรษิัทต่างประเทศ เช่น บริษัท 
Monsanto บรษิทั Novartis และบรษิทั Pioneer เป็นต้น ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ เป็นหน่วยงาน
หลกัของรฐับาลสหรฐัฯ ที่ให้การสนับสนุนการพฒันาจเีอ็มโอในประเทศไทย หน่วยงานเหล่านี้จะให้การ
สนบัสนุนเงนิทุนวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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3.9 โอกาสทางการค้า 
  

ในปจัจบุนั ประเทศไทยยงัไมม่สีิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดใดไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติเป็นการคา้
ได ้จากการต่อต้านอย่างรุนแรงของกลุ่ม NGOs Green Peace กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์และกลุ่มอื่นๆ รวมถงึ
การไม่มกีฎหมายเฉพาะที่ใช้ควบคุมการพฒันาจเีอ็มโอ  ทําให้คาดได้ว่าจะยงัไม่มสีิง่มชีวีิตดดัแปลง
พนัธุกรรมทีพ่ฒันาในประเทศไทยผลติเป็นการคา้ไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 
 อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้มกีารนําเขา้ถัว่เหลอืง GM            GM 
                                                                                       
                                           หากผลติภณัฑอ์าหารเหล่านี้จะนําออกจาํหน่ายสู่ตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องนําผลิตภัณฑ์ของตนเองไปตรวจสอบกับ
หน่วยงานรฐับาล เพื่อวิเคราะห์สดัส่วนปรมิาณจเีอ็มโอ        งค์ประกอบก่อนนําสินค้าส่งออกไปยงั
ต่างประเทศหรอืจําหน่ายในประเทศ และต้องระบุในฉลากผลิตภณัฑ์ในกรณีที่มสีดัส่วนของจีเอ็มโอ
           เ                              กฎ                 ซึ่งหน่วยงานรฐับาลในประเทศ
ไทยที่ดําเนินการตรวจวเิคราะห์สดัส่วนปรมิาณจเีอ็มโอในผลติภณัฑ์ม ี4 แห่ง และห้องปฎิบตัิการของ
บรษิทัเอกชน 1 แห่ง (Nares, 2009) ไดแ้ก่ 
 

1)                                 (DNA Technology Laboratory, BIOTEC) 
 

2) หอ้งปฎบิตักิารของสาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ ภายใตก้รมวชิาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
3) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

 
4) หอ้งปฎบิตักิารตรวจวเิคราะหจ์ลุชวีะ สถาบนัอาหาร 

 
5) หอ้งปฎบิตักิาร บรษิทั Universal System จาํกดั (ผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ไดท้ีอ่เีมล์: 

Unisys@samart.co.th)  
 
 
 
 

mailto:Unisys@samart.co.th


- 251 - 

 

3.10 หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.10.1 หน่วยงานภาครฐั และสมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กรมวชิาการเกษตร 
Website: http://www.doa.go.th/ 
กรมปศุสตัว ์
Website: http://www.dld.go.th/ 
กรมประมง 
Website: http://www.fisheries.go.th/fish/web/ 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
Website: http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc2010/ 
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์
Website: http://www.dit.go.th/ 
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
Website: http://www.dft.moc.go.th/ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
Website: http://www.diw.go.th/ 
                      
Website: http://www.moac.go.th/builder/moac02/ 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
Website: http://www.most.go.th/ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
Website: http://www.mnre.go.th/ 
กลุ่มกรนีพชี (Green Peace) 
Website: http://www.greenpeace.org/seasia/th/ 
ไทยเอน็จโีอ 
Website: http://www.thaingo.org/ 
หอ้งปฎบิตักิารตรวจวเิคราะหจ์ลุชวีะ สถาบนัอาหาร 
Website: http://nfi.foodfromthailand.com/services-lab-proficiency.aspx 
หน่วยเกบ็รวบรวมจลุนิทรยีเ์ฉพาะทาง ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ 
Website: http://www.biotec.or.th/tncc/bcc_det.html 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/
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สาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ ภายใตก้รมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
Website: http://as.doa.go.th/biotech/ 
สาํนกัจดัการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพษิ 
Website: http://www.pcd.go.th/about/DivisionThai.htm#div4 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
Website: http://www.fda.moph.go.th/ 
สมาคมเทคโนโลยชีวีภาพสมัพนัธ ์(Biotechnology Alliance Association) 
Website: http://www.thaiorc.com/ 
สมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) 
Website: http://www.biotec.or.th/tsb/ 
ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC) 
Website: http://www.biotec.or.th/ 
องคก์รสหกจิอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology Industry Consortium)  
Website: http://www.biotec.or.th/tsb/index.php?option=com_content&view=article&id=31 
&Itemid=20 
 
 
3.10.2 ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
 
บรษิทั Ajinomoto (Thailand)  
Website: http://www.ajinomoto.co.th/2010/index.php 
บรษิทั Bangkok Green  
Website: http://www.bangkokgreen.com/default.asp 
บรษิทั Better Pharma  
Website: http://www.better-pharma.com/thai/activities.asp 
บรษิทั BRIA-BIOTEC  
Website: http://www.brianet.com/TAboutUs.htm 
บรษิทั Cargill Seed 
Website: http://www.cargill.com/worldwide/thailand/index.jsp 
บรษิทั Charoen Produce 
Website: http://www.cargill.com/worldwide/thailand/index.jsp 
 

http://www.biotec.or.th/tsb/index.php?option=com_content&view=article&id=31
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บรษิทั Chote Thana Chote  
Website: http://www.chotethanachote.co.th 
บรษิทั Dupont (Thailand) 
Website: http://www.dupont.co.th 
บรษิทั East West Seed Co. Ltd. 
Website: http://www.eastwestseed.com/ 
บรษิทั Mitr Phol Sugarcane Research Centre  
Website: http://www.mitrpholresearch.com/ 
บรษิทั Monsanto           ) 
Website: http://www.monsanto.co.th/ 
บรษิทั Neotech Food Co., Ltd. 
E-mail: ntf_bp@yahoo.co.th   โทรศพัท:์ 032-210-620-1 
บรษิทั Novartis           ) 
Website: http://www.novartisoncology.com/about-us/our-global-sites/thailand.jsp?usertrack.filter_ 
applied=true&NovaId=4029461996574383768 
บรษิทั Pioneer Hi-Bred (Thailand) 
Website: http://www.pioneer.com/web/site/portal/menuitem.6ade947d439a2eac81127b05d 
10093a0/ 
บรษิทั Specialty Biotech  
Website: http://www.sbtthai.com    E-mail: contact@sbtthai.com 
บรษิทั Sweet Seed  
Website: - 
บรษิทั Thai Dairy Development  
Website: - 
บรษิทั Thai Fermentation Industry  
Website: http://www.msg-racha.com/Home/home.html 
บรษิทั Tapioca Development Co., Ltd. 
Website: http://www.tdc.co.th/ 
บรษิทั Unilever (Thailand)  
Website: http://www.unilever.co.th/ 
 
 

http://www.chotethanachote.co.th/
http://www.mitrpholresearch.com/
http://www.monsanto.co.th/
mailto:ntf_bp@yahoo.co.th
http://www.novartisoncology.com/about-us/our-global-sites/thailand.jsp?usertrack.filter_
http://www.pioneer.com/web/site/portal/menuitem.6ade947d439a2eac81127b05d%2010093a0/
http://www.pioneer.com/web/site/portal/menuitem.6ade947d439a2eac81127b05d%2010093a0/
http://www.sbtthai.com/
http://www.msg-racha.com/Home/home.html
http://www.tdc.co.th/
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3.10.3 สถาบนัการศึกษา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั (2543) 
                                (DNA Technology Laboratory, BIOTEC) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 
 
3.11 แนวโน้มการพฒันาจีเอม็โอในประเทศไทย 
  

แนวโน้มการพฒันาจเีอม็โอ                  อนัใกล ้                                
                       เนื่อง                         มองค์กรอสิระและกลุ่มอนุรกัษ์ต่างๆ  ดงันัน้
แนวโน้มการพฒันาจเีอม็โอจะอยู่ในลกัษณะการสรา้งความพรอ้มของบุคคลากร เครื่องมอื หน่วยงานวจิยั
และพฒันา กฎหมายควบคุม และการจดัระบบโครงสรา้งการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัดา้นชวีภาพ 
รวมถงึการรณรงคป์ระชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งให้ทราบถงึประโยชน์ของ
เทคโนโลยจีเีอม็โอใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูจเีอม็โอ         
               ถงึประโยชน์และโทษของจเีอม็โอดว้ย      และ        ให ้                      
     จเีอม็โอ            ซึง่ทางหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหวงัว่า เมื่อประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูมากขึน้ 
จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนับสนุนเทคโนโลยีจีเอ็มโอ                   ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
เทคโนโลยจีเีอม็โอ                          
 
3.12 สรปุ 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มเีศรษฐกิจจากการเกษตรเป็นหลกั และผลผลิตที่ทํารายได้ให้แก่
ประเทศส่วนใหญ่มาจากสินค้าทางการเกษตร   ดงันัน้จึงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงการเข้ามาของ
เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมในสิ่งมชีีวติ   โดยเฉพาะอย่างยิง่การดดัแปลงพนัธุกรรมในพืชที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างมากในประเทศไทย ประเทศไทยไดม้กีารวจิยัและพฒันาพชื GM มา
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อยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 หรอืประมาณ 20 กว่าปีมาแลว้ แต่พชื GM ทัง้หมดยงัอยู่ในขัน้ตอนการ
วจิยัและพฒันา มเีพยีงมะละกอและฝ้ายเท่านัน้ที่อยู่ในขัน้ตอนที่ใกล้จะได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานของ
รฐับาลให้สามารถปลูกเป็นการค้าได้ อย่างไรก็ตาม ได้เกดิการต่อต้านจเีอ็มโออย่างมากในประเทศไทย 
โดยกลุ่มผู้ต่อต้านมคีวามกังวลถึงความปลอดภัยของการบริโภคสินค้าที่มจีีเอ็มโอเป็นองค์ประกอบ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้การเกษตร  
 ถงึแมว้่าประเทศไทยจะมคีวามพรอ้มในดา้นบุคคลากรและเครื่องมอือุปกรณ์ในการพฒันาจเีอม็โอ
กต็าม แต่ประเทศไทยยงัขาดมาตราการการควบคุมจเีอม็โอทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัไม่มกีฎหมายฉบบัใด
ทีนํ่ามาใชค้วบคุมการปลูกพชื GM โดยเฉพาะ  อกีทัง้                                             
      รวมถึงการขาดความรูค้วามเขา้ใจและการเขา้ถงึข้อมูลด้านประโยชน์และอนัตรายจากเทคโนโลยี
จเีอม็โอ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเทคโนโลยจีเีอม็โอในประเทศไทย เมื่อใดทีห่น่วยงานของรฐับาล
หรอืนกัวทิยาศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งสามารถพสิูจน์และสรา้งความมัน่ใจถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยจีเีอม็
โอ และรฐับาลมคีวามชดัเจนของนโยบายจเีอม็โอในประเทศไทยแลว้ การพฒันาจเีอม็โอในประเทศไทยจะ
มคีวามกา้วหน้าอกีมากในอนาคต 
 
3.13 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ 
  

ในการผลกัดนัใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยจีีเอ็มโอในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โดยสรปุดงันี้ 

 
1) ควรมกีารประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพื่อให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของเทคโนโลยจีเีอ็มโอแก่

ประชาชนใหม้ากขึน้ แมว้่าอาจจะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการเปลีย่นแปลงความคดิเหน็ของประชาชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่องคก์รอสิระ (NGOs) หรอืกรนีพชืกต็าม แต่รฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งยงัคงต้องดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั เพื่อประชาชนจะหันมา
สนบัสนุนการพฒันาและใชป้ระโยชน์จเีอม็โอในอนาคต 

 
 2) เรง่รดัการออกกฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Act.) เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การควบคุมการวจิยัและพฒันาจเีอม็โอ  
  

3) หน่วยงานรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งมกีารควบคุมความปลอดภยัของการทดลองจเีอม็โออย่างเครง่ 
ครดั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชน 
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4) รฐับาลต้องแสดงความชดัเจนของแนวทางหรอืแนวนโยบายการแก้ไขปญัหาการส่งออกสนิคา้
การเกษตรไปยงัตลาดยุโรป ตลาดประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายต่อต้านจีเอ็มโอแก่
เกษตรกรว่า สนิคา้จเีอม็โอจะไมส่่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออก 
  
 5) หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจีเอ็มโอ     งพิสูจน์ถึงความปลอดภัยจากการ
รบัประทานผลติภณัฑท์ีม่สี ิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นส่วนประกอบ และผลการทดสอบของผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม มาแสดงใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ ถงึแมว้่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานก็ตาม 
  

6) รฐับาลควรมกีารพจิารณาถึงประโยชน์และโทษ         )             จเีอ็มโออย่าง
จรงิจงั และแสดงความชดัเจนของนโยบายการพฒันาจเีอม็โอ 
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อภิธานศพัท ์
 

Antibody 
 แอนตบิอดี้ (antibody) เป็นโปรตนีขนาดใหญ่ในระบบภูมคิุม้กนัของมนุษยแ์ละสตัวช์ัน้สูง สรา้ง
โดยเมด็เลอืดขาว ทาํหน้าทีใ่นการตรวจจบัและทําลายสิง่แปลกปลอมหรอืเชือ้โรคทีเ่ขา้สู่ร่างกาย ซึง่แอนติ
บอดีแ้ต่ละชนิดจะสามารถจดจาํเป้าหมายจาํเพาะได ้
 
Antigen 
 แอนตเิจน  antigen)                    หรอืเป็นสารพษิทีส่รา้งจากเชือ้โรค    ไป       ร่างกาย
ให้สรา้งแอนตบิอดีข้ ึน้มาทําลายหรอืกําจดัสิง่แปลกปลอมที่เขา้สู่ร่างกาย นอกจากนี้ แอนตเิจนยงัเป็นตวั
บ่งบอกถงึหมูโ่ลหติต่างๆ อกีดว้ย 
 
Chemotherapy 
 เคมบีําบดั   hemotherapy)                          วธิหีนึ่งที่ใช้ยาเคมใีนการบําบดัให้กบั
ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคมะเรง็ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้คมบีําบดัแตกต่างกนัไป เช่น เพื่อใหผู้ป้่วยหายขาดจาก
โรคมะเรง็ชนิดนัน้ๆ ใชร้ว่มกบัวธิกีารผ่าตดั โดยใชเ้คมบีาํบดัใหม้ะเรง็มขีนาดเลก็ลง 
 
Chimera 
 ไคเมร่า   himera)                     สิง่มชีวีติ      ที่มรีูปร่างหรอืลกัษณะที่แตกต่างไปจาก
ปกตทิัว่ไปในธรรมชาต ิสิง่มชีวีติชนิดนี้เกดิจากการรวมตวัทางพนัธุกรรมทีแ่ตกต่างกนัตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไป 
 
Chloroplast DNA 
 คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ (Chloroplast DNA) คือ ดีเอ็นเอที่อยู่ภายในเซลล์ของคลอโรพลาสต ์
          ทีท่าํหน้าทีส่งัเคราะหแ์สงในพชื ซึง่ส่วนมากอยูใ่นบรเิวณใบพชื)  
 
Conventional breeding 
 การปรบัปรุงพนัธุแ์บบดัง้เดมิ   onventional breeding)                         ทัง้ชนิดที่ผสม
พนัธุ์ในตวัเอง ผสมขา้มพนัธุ์ หรอืเกดิจากการผสมพนัธุ์โดยมนุษย์ โดยการคดัเลอืกลกัษณะที่ต้องการ
จนกระทัง่ไดพ้ชืทีม่คีวามคงตวัของลกัษณะต้องการ หรอืไดพ้นัธุพ์ชืบรสิุทธิ ์จงึหยุดคดัเลอืกและใชใ้นการ
ขยายพนัธุต่์อไป วธิกีารปรบัปรุงพนัธุแ์บบดัง้เดมิจะใชเ้วลานาน และโอกาสทีจ่ะสามารถคดัเลอืกพนัธุพ์ชื
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ใหไ้ดล้กัษณะทีต่้องการตํ่าหรอืมปีระสทิธภิาพตํ่า แต่พนัธุ์พชืที่ไดจ้ากวธิกีารนี้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้ รโิภค
มากกว่าวธิกีารดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติโดยใชเ้ทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม 
 
DNA 
 ดเีอน็เอ (DNA, Deoxyribonucleic acid) ดเีอน็เอ เป็นสารพนัธุกรรมทีบ่รรจุขอ้มลูทางพนัธุกรรม
ของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ซึ่งเกดิจากการผสมรวมกนัของดเีอ็นเอจากพ่อและแม่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่
ลกูหลานได ้
 
Emulsifier 
 อมีลัซไิฟเออร ์  mulsifier)     ตวักลางทีท่าํหน้าทีป่ระสานระหว่างสารสองชนิดทีไ่ม่สามารถผสม
เขา้กนัได ้เช่น น้ํามนักบัไข่ขาว ทีโ่ดยทัว่ไปไม่สามารถรวมตวัเป็นเนื้อเดยีวกนัไดต้้องใส่เคซนี  casein) 
                            (emulsifier) ทาํใหส้ารทัง้สองชนิดนี้ละลายเขา้กนัไดด้กีลายเป็นน้ําสลดั 
 
Enzymes 
 เอนไซม ์(enzymes) เป็นโปรตนีที่ทําหน้าที่เร่งปฎิกริยิาเคมใีนเซลล์สิง่มชีวีติ เอนไซมม์คีวาม
จาํเป็นสําหรบัสิง่มชีวีติ เพราะปฎกิริยิาส่วนใหญ่ในเซลลจ์ะเกดิชา้มาก หรอือาจจะทําใหไ้ดผ้ลติภณัฑจ์าก
ปฎกิริยิาเคมกีลายเป็นผลติภณัฑช์นิดอื่นทีไ่มต่อ้งการได ้เมือ่ขาดเอนไซมจ์ะทาํใหเ้ซลลผ์ดิปกตไิด้ 
 
Gene 

ยนีหรอืหน่วยทางพนัธุกรรม ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome) ยนีเกดิจากการเรยีง
ตวักนัของดเีอน็เอ (DNA) ในลกัษณะมว้นเป็นเกลยีว ยนีทัง้หมดในสิง่มชีวีติจะเรยีกว่าจโีนม ซึง่ถ้ายนีเกดิ
การเรยีงตวัผดิปกตไิปจากธรรมชาตจิะเรยีกว่า การกลายพนัธุข์องสิง่มชีวีติ ยนีเป็นส่วนสําคญัหรอืเป็นตวั
กําหนดการแสดงออกของลกัษณะต่างๆ ของสิง่มชีวีติ เช่น การสรา้งเสน้ผม ผวิหนงั สขีองดวงตา และเมด็
เลอืด เป็นตน้ นอกจากนี้ ในสิง่มชีวีติแต่ละชนิดหรอืมนุษยแ์ต่ละคน จะมยีนีทีแ่ตกต่างกนัหรอืเราสามารถ
ใชย้นีในการบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของมนุษยไ์ด ้

 
Glycoprotein 
 ไกลโคโปรตนี (Glycoprotein) เป็นสารประกอบระหว่างโปรตนีกบัคารโ์บไฮเดรต มเีสถยีรภาพสูง 
ส่วนใหญ่ทาํหน้าทีเ่ป็นสารเคลอืบเซลล ์และมคีวามสาํคญัโดยทาํใหเ้ซลลต่์างๆ รวมกลุ่มกนัไดเ้ป็นเนื้อเยื่อ 
อวยัวะ และระบบอวยัวะในทีสุ่ด ถา้ไกลโคโปรตนีผดิปกตจิะก่อใหเ้กดิการแบ่งตวัของเซลลเ์รว็เกนิไป หรอื
ก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ได ้
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Glycosylation 
 ไกลโคไซเลชัน่  glycosylation)                  น้ําตาลเขา้ไปยงัโมเลกุลของโปรตนีกลาย 
เป็นไกลโคโปรตนี (glycoprotein)  
 
GMOs 
 GMOs  Genetically Modified Organisms)                                       ธุกรรมทีเ่กดิ
จากการตดัเอายนีจากสิง่มชีวีติหนึ่งใส่เขา้ไปในยนีของสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง เพื่อใหเ้กดิสิง่มชีวีติชนิดใหม่
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีต่อ้งการนอกเหนือจากลกัษณะทัว่ไปตามธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติชนิดนัน้ 
 
GMP 
 Good Manufacturing Practice (GMP) คอื หลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหาร เป็นเกณฑ์
หรอืข้อกําหนดขัน้พื้นฐานที่จําเป็นในกระบวนการผลติและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลติปฎิบตัิตาม และทําให้
สามารถผลติอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยป้องกนัและลดความเสีย่งของการปนเป้ือนจากสารพษิ หรอืสาร
ทีก่่อใหเ้กดิอนัตราย และเชือ้โรค ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค 
 
Marker genes 
 Marker genes                                                                           
                                        ว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของยนีเป้าหมายหรอืไม่ ในขัน้ตอนทาง
พนัธุวศิวกรรม 
 
Metabolism 
 เมทาบอลซิมั (Metabolism) คอื กระบวนการสรา้งและสลายทางชวีเคม ีหรอื กระบวนการสนัดาป
ของร่างกายของสารประกอบทางเคมใีนเซลล์สิง่มชีวีติ เพื่อสรา้งสารอนิทรยีท์ี่มโีมเลกุลใหญ่ขึน้ หรอืการ
สลายสารอนิทรยีใ์หม้โีมเลกุลเลก็ลง 
 
Monoclonal antibody 
 โมโนโครนอลแอนตบิอดี ้ Monoclonal antibody)         มแอนตบิอดีท้ีม่คีวามจาํเพาะต่อ epitope 
(ตําแหน่งบนแอนตเิจนทีก่ระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั)          
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Nitrogen Fixation 
 การตรงึก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ  Nitrogen fixation)              จบัก๊าซไนโตรเจนจาก
อากาศโดยจุลนิทรยีท์ี่อาศยัอยู่บรเิวณรากของพชื หรอืในดนิ เพื่อเปลีย่นก๊าซไนโตรเจนไปอยู่ในรปูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อพชื ซึง่พชืสามารถนําไปใชใ้นการเจรญิเตบิโตได้ 
 
Phytoremediation 
 ไฟโตรมีดีเีอชัน่ (Phytoremediation) เป็นกระบวนการการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มโดยพชื ซึง่พชืจะ
เคลื่อนยา้ย เกบ็ หรอืเปลีย่นรปูสารพษิทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ป็นพษิน้อยลง 
 
Plasmid 
 พลาสมดิ  Plasmid)                                           และมบีรเิวณจุดเริม่ต้นของการ
จําลองตัวเองได้ จงึทําให้มคีวามสามารถในการเพิ่มจํานวนได้เองโดยไม่ขึ้นกับการเพิ่มจํานวนของ
โครโมโซม นอกจากนี้ พลาสมดิยงัสามารถถูกแยกและใส่กลบัเขา้ไปในเซลล์ได้ง่าย จงึนิยมนํามาใชเ้ป็น
พาหะในการตดัแต่งพนัธุกรรมสิง่มชีวีติตามต้องการ พลาสมดิพบไดท้ัว่ไปในธรรมชาตใินแบคทเีรยี และ
ยสีต ์
 
Recombinant DNA 
 รคีอมบแีนนทด์เีอน็เอ เป็นเทคนิคหรอืวธิกีารทางพนัธุวศิวกรรมทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงพนัธุกรรมได้
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากกว่าการปรบัปรุงพนัธุแ์บบดัง้เดมิ (Conventional breeding) โดยการ
ถ่ายยนีจากสิง่มชีวีติชนิดหนึ่งไปยงัสิง่มชีวีติอีกชนิดหนึ่งที่เราต้องการปรบัปรุงลกัษณะให้ได้ตามที่เรา
ตอ้งการ 
 
Therapeutic Protein 
 Therapeutic protein                                                      รา้ยแรงชนิด
ต่างๆ เช่น Insulin ใช้รกัษาโรคเบาหวาน Erythropoietin ใช้รกัษาโรคเลอืด โรคมะเรง็ และโรคไต 
Interferon หรอื Interleukin ใชร้กัษาโรคมะเรง็ชนิดต่างๆ Antithrombin ใชใ้นการป้องกนัการแขง็ตวัของ
เลอืด เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 1 
แหล่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัจีเอม็โอ 

 
 
เว๊ปไซดห์น่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯ ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการควบคุมเทคโนโลยชีวีภาพ หรอื แหล่งขอ้มลู
ทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

- http://www.aphis.usda.gov/biotech/OECD/usregs.htm 

- http://www.aphis.usda.gov/bbep 

- http://www.aphis.usda.gov/biotech 

เว๊ปไซดแ์สดงรายงานตพีมิพท์ีจ่ดัทําโดย  conomic Research Service   RS)                  GM 
- http://www.ers.usda.gov/topics/view.asp?T=101000 

เว๊ปไซดแ์สดงฐานขอ้มลูแปลงทดลองปลกูพชื GM ของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 
- http://www.nbiap.vt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm 

เว๊ปไซดแ์สดงสถานะการยื่นขออนุญาตการทดลองทางเทคโนโลยชีวีภาพ 
- http://www.aphis.usda.gov/biotech/status.html 

เว๊ปไซดแ์สดงรายชื่อพนัธุพ์ชืทีไ่มถู่กควบคุมโดย APHIS 
- http://www.aphis.usda.gov/biotech/not_reg.html 

เว๊ปไซดแ์สดงการวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของสถาบนัสุขภาพแห่งชาต ิ(NIH) 
- http://www4.od.nih.gov/oba 

เว๊ปไซดแ์สดงพระราชบญัญตัปิกป้องพนัธุพ์ชื (Plant Protection Act; PPA) 
- http://www.aphis.usda.gov/ppq/weeds/PPAText.PDF 

เว๊ปไซดแ์สดงสิง่มชีวีติหรอืผลติภณัฑท์ีผ่่านการดดัแปลงพนัธุกรรม หรอืพชื GM ทีม่ลีกัษณะเป็นพชืที่
ตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื (Plant Pest) 

- http://www.aphis.usda.gov/brs/7cfr340.html 

เว๊ปไซดแ์สดงพระราชบญัญตั ิFederal Insecticide, Fungicide and Rodenticide (FIFRA) 
- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm 

เว๊ปไซดแ์สดงขัน้ตอนการจดทะเบยีนและการจดัหมวดหมูส่ารฆา่แมลง 
- http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified 

 
 

http://www.aphis.usda.gov/biotech/OECD/usregs.htm
http://www.aphis.usda.gov/bbep
http://www.aphis.usda.gov/biotech
http://www.ers.usda.gov/topics/view.asp?T=101000
http://www.nbiap.vt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm
http://www.aphis.usda.gov/biotech/status.html
http://www.aphis.usda.gov/biotech/not_reg.html
http://www4.od.nih.gov/oba
http://www.aphis.usda.gov/ppq/weeds/PPAText.PDF
http://www.aphis.usda.gov/brs/7cfr340.html
http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified
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เว๊ปไซดแ์สดงการทดลองปลูกพชื GM ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

- http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified 

เว๊ปไซดแ์สดงพระราชบญัญตัคิวบคุมอาหาร ยารกัษาโรค และเครือ่งสาํอางค ์(Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act; FFDCA) 

- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm 

เว๊ปไซดแ์สดงถงึนโยบายดา้นอาหารทีไ่ดจ้ากพนัธุพ์ชืชนิดใหม่ 
- http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat/fr920529.pdf 

เว๊ปไซดแ์สดงขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาภายใตน้โยบายขององคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ ปี 1992 
- http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html 

เว๊ปไซดแ์สดงพระราชบญัญตัคิวบคุมสารพษิ (Toxic Substances Control Act; TSCA) 
- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm 

เว๊ปไซดแ์สดงขัน้ตอนการพจิารณาและรายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจลุนิทรยี์ 
- http://www.gpoaccess.gov/cfr/retrieve.html 

เว๊ปไซดแ์สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัคาํจาํกดัความ ประโยชน์ การควบคุมจเีอม็โอ และผลติภณัฑอ์าหารจาก 
จเีอม็โอ เหมาะกบัผูท้ีเ่ร ิม่ต้นทีจ่ะศกึษาคน้ควา้เกี่ยวกบัจเีอม็โอ 

- http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/overview.php 

เว๊ปไซดแ์สดงบทบาทของสถาบนัเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology Institute) 
- http://www.biotechinstitute.org 

เว๊ปไซดแ์สดงแผนผงัภาพของการดดัแปลงพนัธุกรรมจุลนิทรยีใ์หส้ามารถผลติโปรตนีสาํหรบัมนุษยไ์ด ้
และภาพแสดงขัน้ตอนการตดัต่อดเีอน็เอไปยงัพลาสมดิหรอืหลกัการดดัแปลงพนัธุกรรมสิง่มชีวีติ 

- http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/37CDEA3D-998C-4201-A83E-

F45418A91939/0/geneticEngineering.jpg 

 
 

http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified
http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat/fr920529.pdf
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html
http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
http://www.gpoaccess.gov/cfr/retrieve.html
http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/overview.php
http://www.biotechinstitute.org/
http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/37CDEA3D-998C-4201-A83E-F45418A91939/0/geneticEngineering.jpg
http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/37CDEA3D-998C-4201-A83E-F45418A91939/0/geneticEngineering.jpg
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เว๊ปไซดแ์สดงขัน้ตอนการถ่ายยนีเขา้สู่พชืโดยเชือ้อะโกรแบคทเีรยีและโดยวธิ ีGene gun เพื่อสรา้งพชื
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

- http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm 

เว๊ปไซดแ์สดงขัน้ตอนการสรา้งสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม โดยมตีวัอยา่งแพะทีส่ามารถผลติยารกัษาโรคได้ 
- http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm143980.htm 

เว๊ปไซดแ์สดงหน้าทีก่ารตรวจสอบจเีอม็โอของ APHIS ทัง้การควบคุมพชื GM การนําเขา้ ส่งออก และ
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์GM รวมถงึการลงทะเบยีนเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองสตัว ์GM  

- http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml 

เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมผลติภณัฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยชีวีภาพ ซึ่งรวมถงึจุลนิทรยี ์GM              
                                                                   GM เพื่อประโยชน์ทางการคา้
หรอืปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมแก่หน่วยงานปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐัฯ (EPA) ตัง้แต่ปี 1987 จนถึง
ปจัจบุนั 

- http://www.epa.gov/oppt/biotech/ 

เว๊ปไซดแ์สดงผลกระทบทางเศรษฐกจิของจเีอม็โอต่อเศรษฐกจิทางการเกษตรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- http://www.ers.usda.gov/Briefing/Biotechnology/ 

เว๊ปไซดแ์สดงการควบคุมการพฒันาและการใชป้ระโยชน์สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และสามารถลงิคไ์ปยงั
ฐานขอ้มลูแนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัภาคอุตสาหกรรมปี 2009 รวมถงึคาํถามจากภาคอุตสาหกรรม 
และจากผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสตัว ์GM  

- http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/ 

GeneticallyEngineeredAnimals/default.htm 

เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมอาหารสําหรบัมนุษยแ์ละอาหารสตัว์โดยองค์การอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) 
    โยบายเกี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหารที่ได้จากพชืชนิดใหม่ปี 1992 (Statement of Policy: Foods 
Derived from New Plant Varieties 1992) 

- http://www.fda.gov/Food/Biotechnology/default.htm 

 
 

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm143980.htm
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml
http://www.epa.gov/oppt/biotech/
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Biotechnology/
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/
http://www.fda.gov/Food/Biotechnology/default.htm
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เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมพืชดดัแปลงพนัธุกรรมที่มลีกัษณะต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช หรอืต่อวชัพืช 
(Plant Incorporated Protectants; PIP) ของหน่วยงานปกป้องสิง่แวดลอ้มของสหรฐัฯ (EPA) ในเว๊ปไซดน์ี้
ได้รวบรวมเอกสารประวตัิการควบคุม PIPs รายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รายชื่อพชื 
PIPs ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบั EPA รายชื่อบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ดลองพฒันาพชื PIPs และรายชื่อบรษิทั
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมจเีอม็โอ 

- http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm 

เว๊ปไซด์แสดงฐานขอ้มลูหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานควบคุม และ กฎหมาย
ควบคุมจเีอม็โอ นอกจากนี้ ยงัเป็นฐานขอ้มลูของพชื GM                                          
                                                      จเีอ็มโอ                           
                    

- http://usbiotechreg.nbii.gov/ หรอื http://usbiotechreg.nbii.gov/database_pub.asp 

เว๊ปไซดแ์สดงบทบาทขององคก์รระหว่างประเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในดา้นการฝึกอบรม และการพฒันา
เทคโนโลยชีวีภาพ ในประเทศต่างๆ 59 ประเทศทัว่โลก เว๊ปไซด์นี้เน้นถงึขอ้มลูด้านความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ  BioSafety)                                  จเีอม็โอ) เพื่อช่วยใหป้ระเทศสมาชกิใชเ้ป็น
แนวทางการควบคุมผลติภณัฑเ์หล่านัน้  

- http://www.icgeb.org/~bsafesrv/ 

เว๊ปไซด์ขององค์การเกษตรและอาหาร (FAO) ที่รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต่างๆ ด้านจเีอ็มโอของ 
FAO และของอกี 192 ประเทศ อกีทัง้ เป็นศูนยร์วมนโยบายด้านเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศสมาชกิ 
และเป็นฐานขอ้มลูการพฒันาและการนําจเีอม็โอไปใชใ้นภาคการเกษตรของประเทศทีก่ําลงัพฒันา 

- http://www.fao.org/biotech/ 

เว๊ปไซดข์องบรษิทั Monsanto ทีเ่กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ และประโยชน์ของพชื GM ต่อผูบ้รโิภคและเกษตรกร 
- http://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/default.asp 

 
 
 

http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm
http://usbiotechreg.nbii.gov/%20หรือ
http://www.icgeb.org/~bsafesrv/
http://www.fao.org/biotech/
http://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/default.asp
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เว๊ปไซด์ของบรษิทั  uPont                                                              GM 
                                     

- http://www2.dupont.com/Biotechnology/en_US/ 
เว๊ปไซดแ์สดงถงึข่าวสารทีเ่กี่ยวกบัอนัตรายของจเีอม็โอต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวบรวมโดยสมาคม
ผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยี ์(Organic Consumers Association; OCA) 

- http://www.organicconsumers.org/gelink.cfm 
เว๊ปไซดแ์สดงถงึข่าวสารดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึผลกระทบของจเีอม็โอต่อสิง่แวดลอ้ม 

- http://www.enn.com/ 
เว๊ปไซดท์ีร่วบรวมรายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจเีอ็มโอ รวมถงึขอ้ความคดิเห็นต่อจเีอม็โอทีใ่ช้ผลติอาหารของ
มนุษยแ์ละสตัว ์

- http://www.pewtrusts.org/our_work_detail.aspx?id=442 
เว๊ปไซด์ที่รวบรวมรายงานผลกระทบของจเีอ็มโอในด้านต่างๆ การวเิคราะห์ถงึบทบาทของจเีอ็มโอและ
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัจเีอม็โอ  

- http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/ 
เว๊ปไซด์ขององค์กรอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology Industry Organization; 
BIO) องคก์รน้ีถอืไดว้่าเป็นองคก์รดา้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในเว๊ปไซดน์ี้ไดร้วบรวม
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัจเีอม็โอ และเทคโนโลยชีวีภาพในดา้นอื่นๆ  

- http://bio.org/foodag/ 
เว๊ปไซดแ์สดงลขิสทิธิเ์ทคโนโลยทีางพชืทีจ่ดโดยบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา 

- http://www.ers.usda.gov/data/AgBiotechIP/GETDATA.ASP 
เว๊ปไซดแ์สดงฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร 

- http://www.ers.usda.gov/data/AgBiotechIP/ 
เว๊ปไซด์แสดงแนวทางการขออนุญาตการปลูกทดสอบพชื GM และการขออนุญาตเคลื่อนยา้ยสิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อวตัถุประสงคท์างการแพทยห์รอืประโยชน์ทางอุตสาหกรรม 

-  http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf. 
เว๊ปไซดแ์สดงฐานขอ้มลูพชื GM  

-  http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowForm 
 

http://www2.dupont.com/Biotechnology/en_US/
http://www.organicconsumers.org/gelink.cfm
http://www.enn.com/
http://www.pewtrusts.org/our_work_detail.aspx?id=442
http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/
http://bio.org/foodag/
http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowForm
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เว๊ปไซดแ์สดงขอ้มลูของพชื PIPs (Plant Incorporated Protectant)  
- http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm#regulations 

เว๊ปไซดแ์สดงขอ้มลูการปลกูทดลองพชื GM ในแปลงทดลอง ในประเทศสหรฐัฯ 
-  http://www.isbvt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm. 

เว๊ปไซดแ์สดงแนวทางการตดิฉลากผลติภณัฑอ์าหารทีม่จีเีอ็มโอเป็นองคป์ระกอบ 
- http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/

FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm 
เว๊ปไซดแ์สดงการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และการอนุญาตใหป้ลกูพชื GM 

- Website: http://www.aphis.usda.gov/brs/ 
เว๊ปไซดก์ารควบคุมพชื GM                           

- http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/ 
ucm133247.htm 

เว๊ปไซด์แสดงรายละเอยีดพระราชบญัญตัปิกป้องพนัธุ์พชื (Plant Varieties Protection  ct)        
                        GM 

-  http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3002796 
เว๊ปไซด์แสดงตวัอย่างแนวทางปฎิบตัิการอนุญาตให้ปลูกทดลองพชื GM ในแปลงทดลองภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงาน APHIS  

- http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf 
เว๊ปไซด์แสดงรายงานสรุปความปลอดภยัต่อสิง่มชีวีติ สิง่แวดล้อม ขอ้กําหนดการตดิฉลาก รายละเอียด
ทางสรรีวทิยาและทางพนัธุกรรมและผลการประเมนิความปลอดภยัภายหลงัจากวางจําหน่ายในตลาด
การคา้ของปลาแซลมอน GM จากหน่วยงาน FDA ของบรษิทั AquaBounty  

- http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/ 
Veterinary MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf 

 
 
 
 

http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm#regulations
http://www.isbvt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
http://www.aphis.usda.gov/brs/
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/%20ucm133247.htm
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/%20ucm133247.htm
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3002796
http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/%20Veterinary%20MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/%20Veterinary%20MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf
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ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้านจีเอม็โอ 

 
 
การยื่นเรือ่งขออนุญาตในการนําเขา้ การเคลื่อนยา้ยระหว่างมลรฐั และการทดลองในระดบัแปลงทดลอง
ของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service 
Biotechnology Regulatory Services, Unit 147 
4700 River Road 
Riverdale, MD 20737 
Tel: (301)-734-5940 
Website: http://www.aphis.usda.gov/ppq/biotech 
 
 
การขออนุญาตในการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑช์วีภาพทีใ่ชร้กัษาสตัว ์ (veterinary biological products) เพื่อ
การทดลอง หรอืเพื่อเป็นขอ้มลูการทดลอง สามาถตดิต่อไดท้ี ่
U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service 
Center for Veterinary Biologics 
Licensing and Policy Development 
510 S. 17th St., Suite 104 
Ames, Iowa 50010 
Tel: (515)-232-5785 Fax: (515)-232-7120 
Website: http://www.aphis.usda.gov/vs/cvb/ 
 
 
 
 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/biotech
http://www.aphis.usda.gov/vs/cvb/
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หน่วยงานรฐับาลและสถานท่ีติดต่อ  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้านจีเอม็โอ 

 
 
การขออนุญาตนําเขา้ผลติภณัฑช์วีภาพเพื่อการรกัษาสตัว ์สามารถตดิต่อได้ที ่
U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service 
Center for Veterinary Biologics 
4700 River Road, Unit 148 
Riverdale, MD 20737 
Tel: (301)-734-8245 Fax: (301)-734-4314 
Website: http://www.aphis.usda.gov/vs/cvb/ 
 
 
การขอข้อมูลเกี่ยวกบัโปรตนีที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์(therapeutic protein) หรอื ผลติภณัฑก์าร
วนิิจฉยัโรคทางชวีภาพ (diagnostic biologics) สาํหรบัมนุษย ์สามารถตดิต่อไดท้ี ่
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Biologics Evaluation and Research 
Office of Therapeutics Research and Review 
1401 Rockville Pike 
Rockville, MD 20852 
Tel: (301)-827-5101 Fax: (301)-827-5397 
Website: http://www.fda.gov/cber 
 
 
 
 
 
 

http://www.aphis.usda.gov/vs/cvb/
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การขอขอ้มลูเกีย่วกบัวคัซนีสาํหรบัใชใ้นมนุษย ์สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Biologics Evaluation and Research 
Office of Vaccines Research and Review 
1401 Rockville Pike 
Rockville, MD 20852 
Tel: (301)-827-3070 Fax: (301)-827-3532 
Website: http://www.fda.gov/cber 
 
 
การขอขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารสตัวแ์ละผลติภณัฑย์ารกัษาโรคสาํหรบัสตัว ์สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Veterinary Medicine 
HFV-200, 7500 Standish Place 
Rockville, MD 20855 
Tel: (301)-827-6652  Fax: (301)-827-1484 
Website: http://www.fda.gov/cvm 
 
การขอคาํปรกึษาเกีย่วกบัอาหารของมนุษย ์สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Food Safety and Applied Nutrition 
HFS-013, 5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
Tel: (301)-436-1715   Fax: (301)-436-2637 
Website: http://www.cfsan.fda.gov 
 

http://www.fda.gov/cvm
http://www.cfsan.fda.gov/
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การขอขอ้มลูเกีย่วกบัยารกัษาโรคสาํหรบัมนุษย ์สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Drug Evaluation and Research 
5600 Fishers Lane 
Rockville, MD 20857 
Tel: (301)-827-4573   Fax: (301)-827-3056 
Website: http://www.fda.gov/cder 
 
 
การขอขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการแพทย ์สามารถตดิต่อไดท้ี่ 
U.S. Food and Drug Administration 
Center for Devices and Radiological Health 
Division of Small Manufacturers Assistance 
1350 Piccard Drive 
Rockville, MD 20850 
Tel: (301)-443-6597  Fax: (800)-638-2041 
Website: http://www.fda.gov/cdrh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fda.gov/cder
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