รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้ าและสถานะทาง
เทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย
นาย นรินทร์ เรืองพานิช
ทีป่ รึกษาโครงการ
เสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.)
30 ธันวาคม 2553

รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะทางเทคโนโลยีชวี ภาพของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทาง
พันธุกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการการดําเนินภารกิจ
)
ประจําปีงบประมาณ 2553
(มกราคม 2553 - ธันวาคม 2553)
สํานักงานทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

_________________________________________________________________________________________
รายงานฉบับนี้เป็ นลิขสิทธิของสํ
์ านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.) หากนําไปใช้ประโยชน์โปรดอ้างอิงชื่อ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
.) ด้วย

คานา
รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะทางเทคโนโลยีชวี ภาพของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลง
ทางพันธุกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวตั ถุประสงค์การจัดทําเพื่อติดตามความรูแ้ ละความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นการดําเนินงานวิจยั และพัฒนา
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ สถาบัน การศึก ษา และภาคเอกชน ให้ม ีข ีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน กับ
ต่างประเทศ อีกทัง้ เพิม่ ความรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจ ของสํ า นัก งานที่ป รึก ษาด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจํา ก รุง วอชิง ตัน ดี. ซี. อัน เป็ น
หน่วยงานภายใต้สาํ นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะผู้จดั ทําหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์และช่วยให้ผู้อ่านมีความรูท้ างด้านเทคโนโลยี
จีเอ็มโอเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพื่อนําไปใช้พจิ ารณาถึงประโยชน์และโทษของจีเอ็มโอและใช้ในการตัด สินใจให้การ
สนับสนุ นหรือคัดค้านการพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทยต่อไป ทัง้ นี้รายงานฉบับนี้สามารถสืบค้นได้ทาง
เว๊ปไซด์ http://www.ostc.thaiembdc.org

สํานักงานทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
30 ธันวาคม 2553
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บทสรุปผูบ้ ริ หาร
ปจั จุบนั ความก้าวหน้ าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยี ตลอดจนความก้าวหน้าใน
ด้านวิศวกรรมได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายในชีวติ ประจําวันและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้ และ
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวัน อย่างไรก็ตาม ปจั จัยทางด้านอาหารและยารักษาโรค ยังเป็ นปจั จัย
สําคัญ ที่มนุ ษย์ต้องพึ่งพา และเทคโนโลยีชวี ภาพเป็ นเทคโนโลยีหนึ่งที่มกี ารนํ ามาใช้ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาด้านอาหารและด้านการแพทย์เพื่อประชากรของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีด้านดัดแปลง
พันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ หรือทีเ่ รียกกันว่า จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms; GMOs)
มีการพั
แล้วกว่า
เพื่อรองรับการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
โลกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปริมาณการผลิตด้านอาหารและยารักษาโรคที่ยงั มีไม่เพี ยงพอต่อความ
ต้องการ และที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รบั การยกย่องว่าเป็ นประเทศต้นกําเนิดและผู้นําด้าน
เทคโนโลยีจเี อ็มโอของโลก ได้ทําการวิจยั ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ใน
พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ โดยมุ่งเน้ นประโยชน์ ทางด้านอาหารและทางการแพทย์ เนื่องจากเทคโนโลยี
จีเอ็มโอมีศกั ยภาพที่จะปรับปรุงสิง่ มีชวี ติ ได้ทงั ้ ด้านคุณภาพและปริมาณตามที่เราต้องการ เช่น การเพิม่
ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ การเพิม่ คุณค่าทางอาหาร การผลิตโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทาง
การแพทย์ การพัฒนาวัคซีนและวิธกี ารรักษาโรคร้ายแรง การเพิม่ ความสามารถของจุลนิ ทรียใ์ นการกําจัด
สารพิษในสิง่ แวดล้อม และการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น
ในปจั จุบนั ได้พ บว่าพืชดัดแปลงพันธุ กรรมมีค วามก้าวหน้ าในการพัฒนามากที่สุ ด และได้รบั
อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาในจุลนิ ทรีย์และสัตว์ จึงส่งผลให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและสามารถส่งออกพืชจีเอ็มโอมากที่สุดในโลก นอกจากนัน้
ยังพบว่าประเทศอื่นๆ ได้ให้ความสนใจพัฒนาและเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอมากขึ้น เช่น ประเทศแคนาดา
ประเทศเม็กซิโก ประเทศอินเดีย ประเทศจีน และประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าการตระหนักรูข้ องผูบ้ ริโภคในคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีจเี อ็มโอยังมีไม่
มาก รวมถึงยังขาดความรู้ค วามเข้าใจในเทคโนโลยีจเี อ็มโอ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ และมีการต่อต้านจีเอ็มโอขึน้ ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศญี่ป่นุ ทีม่ นี โยบายไม่อนุ ญาตให้นําเข้าสินค้าที่
มีจเี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ หรือมีการจํากัดปริมาณการนํ าเข้า แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยงั มีการ
ต่อต้านจากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการ ประชาชน และองค์กรอิสระต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีคําถาม
ถึงความจําเป็ นในการดัดแปลงพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์
ที่ผู้บริโภคมีความรู้สกึ ว่าเป็ นการทรมานสัตว์และขาดจริยธรรม และเทคโนโลยีจเี อ็มโอสามารถที่จะลด
ปญั หาความอดอยากของประชากรโลกได้จริงหรือไม่ ปญั หาความอดอยากทีแ่ ท้จริงเกิดจากปริมาณอาหาร
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ไม่เพียงพอหรือเกิดจากความยากจน คําถามเหล่านี้เป็ นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องต้องนํ ามา
วิเคราะห์และพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ปญั หาให้ถูกต้องต่อไป
ในประเทศไทย เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมได้รบั ความสนใจมานานกว่า 20 ปีมาแล้ว และได้ม ี
การศึกษาและวิจยั มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืช แต่ในปจั จุบนั ยังไม่มพี ชื จีเอ็มโอชนิดใด
ได้รบั อนุ ญาตให้ปลูกเพื่อการค้าได้ และพบว่า ถึงแม้ว่ามะละกอและฝ้ายเป็ นพืชทีม่ คี วามก้าวหน้าในการ
พัฒนามากทีส่ ุดและมีศกั ยภาพทีจ่ ะผลิตเพื่อการค้าได้กต็ าม แต่การพัฒนาดังกล่าวยังไม่สามารถพัฒนาไป
ได้เนื่องจากมีการต่อต้านการพัฒนาพืชจีเอ็มโออย่างมากจากกลุ่มองค์กรอิสระ (NGO) อาทิ กลุ่มกรีนพีช
และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในปี 2546 ในเรือ่ งความปลอดภัย มาตรการการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐบาล
ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ และผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของประเทศ อีกทัง้ ไม่มกี ฎหมาย
ควบคุมจีเอ็มโอโดยเฉพาะ ทําให้รฐั บาลมีคาํ สังห้
่ ามปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า
ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาจีเอ็มโอ ทัง้ ด้านบุคลากร เครือ่ งมือและอุปกรณ์ หน่วยงาน
ควบคุม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทัง้ กําลังมีการดําเนินการออกกฎหมายเพื่อควบคุมจีเอ็มโอ
มาบังคับใช้ในไม่ชา้ นี้
ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะมีความพร้อมในหลายด้านก็ตาม จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้พบว่า
ความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีจเี อ็มโอของประชาชนหรือผู้บริโภคชาวไทยยังมีอ ยู่จํากัด ซึ่งจะเป็ น
อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทย หากรัฐบาลต้องการผลักดันการพัฒนาจีเ อ็มโอใน
ประเทศไทย ผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า รัฐบาลต้องมุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ความรูแ้ ละความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของจีเอ็มโอแก่ประชาชนให้มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการแสวงหาวิธกี ารแก้ไข
ปญั หาการส่ งออก ซึ่ง เป็ นปญั หาสําคัญ ที่จะส่ งผลกระทบต่ อ เกษตรกรโดยตรง เมื่อใดที่ประชาชนหรือ
ผูบ้ ริโภคมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของจีเอ็มโอมากกว่าโทษแล้ว ประชาชนจะให้การสนับสนุ น
การพัฒนาจีเอ็มโอเพิม่ มากขึน้ และส่งผลให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าเพิม่ ขึน้ อีกแขนงหนึ่ง
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บทนา
การดําเนินชีวติ ในปจั จุบนั ก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็ว ทําให้ม ีเ ทคโนโลยีด้านใหม่ๆ ขึ้น มารับ ใช้มนุ ษ ย์อ ย่างต่ อ เนื่อ ง ไม่ว่าจะเป็ น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีดา้ นวัสดุใหม่ ฯลฯ แต่กระนัน้ เมื่อประชากรของโลก
มีจาํ นวนเพิม่ สูงขึน้ และภาวะความต้องการอาหารเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ มีภาวะโรคภัยอุบตั ใิ หม่ทม่ี นุ ษย์ต้องเผชิญ
มากยิง่ ขึน้ ทําให้มนุ ษย์ดน้ิ รนค้นคว้าหาวิทยาการใหม่ขน้ึ มาเพื่อเอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และเทคโนโลยี
ดัดแปลงพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ หรือเรียกโดยย่ อว่า “จีเอ็มโอ” Genetically Modified Organism: GMO)
จึงได้รบั การค้นคว้า และนําออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในทศวรรษทีผ่ ่านมา จีเอ็มโอ มีบทบาทต่อมนุ ษย์โลกในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือช่วยปรับปรุงผลผลิต
ด้านอาหารให้เพียงพอต่อปากท้องของมนุ ษย์หรือช่วยพัฒนาเทคนิคการรักษาพยาบาล ในวงการแพทย์
ได้มกี ารกล่าวขานถึงพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ และได้มขี อ้ มูลด้าน
การดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็ นอาหารของมนุ ษย์ออกมาเผยแพร่อยู่เนือ งๆ อย่างเช่น การพัฒนาให้ม ี
ผลผลิตที่สูงขึน้ มีความต้านทานต่อโรคและแมลง แต่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีน้ี ยังคลอบคลุมไปถึง
จีเอ็มโอในจุลนิ ทรียแ์ ละสัตว์ ซึง่ ปจั จุบนั ประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองอย่างต่อเนื่อง
และยังมีขอ้ มูลไม่แพร่หลายมากนัก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โดยสํานักงานที่
ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจํากรุงวอชิงตัน) จึงให้มโี ครงการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้า
และสถานะเทคโนโลยีชวี ภาพด้าน GMOs (Genetically Modified Organisms) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อ นํ าออกเผยแพร่แ ละเป็ น ฐานข้อ มูล ในการสนับสนุ นและส่ งเสริมการพัฒ นาด้า นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง
ยังยื
่ น เพื่อช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป
รายงานสถานะเทคโนโลยีชวี ภาพด้าน GMOs (Genetically Modified Organisms) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาฉบับนี้ประกอบไปด้วยผลการศึกษาจํานวน 3 บท โดยบทที่ 1 กล่าวถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ บทที่ 2 แสดงผลการศึกษาสถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ศึกษาสถานะทางเทคโนโลยีชวี ภาพของจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรม สถานะทางเทคโนโลยีของพืช
ดัดแปลงทางพันธุกรรม และสถานะทางเทคโนโลยีของสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม บทที่ 3 ศึกษาสถานะทาง
เทคโนโลยีสงิ่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย และบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพด้านจีเอ็มโอในประเทศไทย
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บทที่ 1
ความสาคัญของเทคโนโลยีจีเอ็มโอ
จํานวนประชากรโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําให้พน้ื ทีเ่ พาะปลูกเพื่อใช้ในการผลิตอาหารของมนุษย์มจี าํ กัด
และมนุษย์มกี ารบริโภคในปริมาณทีม่ ากขึน้ ผูผ้ ลิตอาหารจึงจําเป็ นทีต่ อ้ งหาเทคโนโลยีทช่ี ่วยเพิม่ ผลผลิต
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก GMOs หรือ จีเอ็มโอ (ต่อไปนี้จะใช้คําว่าจีเอ็มโอ เมือ่
กล่าวถึงสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ทีห่ ลายประเทศให้ความสนใจและเฝ้า
ศึกษาค้นคว้าถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีน้ี ปจั จุบนั สิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนาปรับปรุงพันธุใ์ ห้
ได้ลกั ษณะตามต้องการมากทีส่ ุด คือ พืช เนื่องจากพืชเป็ นอาหารหลักของมนุษย์ นอกจากนี้ สัตว์และ
จุลนิ ทรียไ์ ด้รบั ความสนใจในการปรับปรุงพันธุด์ ว้ ยเช่นกันแต่อยูใ่ นวงจํากัด โดยมุง่ เน้นด้านการแพทย์เป็ น
หลัก ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมจึงยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเข้ามาของจีเอ็มโอ ดังนัน้ จึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีค่ นไทยจะต้องตื่นตัวศึกษาและเรียนรูใ้ ห้เท่าทันเทคโนโลยีจเี อ็มโอ เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จีเอ็มโอมีความสําคัญอย่างยิง่ ในปจั จุบนั และเพื่อทราบความเป็ นมาและความสําคัญของจีเอ็มโอ
ในบทนี้ จะสรุปให้ท ราบถึงความเป็ นมาของการพัฒนาจีเ อ็ม โอ อธิบ ายให้ท ราบว่ าจีเ อ็มโอคือ อะไร
เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการปรับปรุงพันธุกรรมในปจั จุบนั การแบ่งประเภทของจีเอ็มโอ และประโยชน์ท่ไี ด้รบั
จากจีเอ็มโอ

1.1 ประวัติความเป็ นมาของจีเอ็มโอ
ในปี 1973 สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาครัง้ แรก คือ แบคทีเรีย E. coli โดย
Stanley Cohen และ Herbet Boyer แบคทีเรีย E. coli นี้ มีการแสดงออกทางลักษณะของยีนทีไ่ ด้จาก
เชื้อแบคทีเรีย Salmonella หลังจากนัน้ ไม่นานในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1975 ได้มกี ารจัดประชุมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่น้ีและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ณ ศูนย์ประชุม Asilomar เมือง Monterey
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการประชุมสรุปว่าเทคโนโลยีน้ีสามารถดําเนินการต่อไปได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยสถาบันวิจยั สุขภาพของประเทศสหรัฐฯ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
เทคโนโลยีน้ีปลอดภัย ต่อมา Herbet Boyer จัดตัง้ บริษทั Genentech ซึง่ เป็ นบริษทั แรกทีใ่ ช้เทคโนโลยี
Recombinant DNA และในปี 1978 บริษทั นี้ได้ประกาศความสําเร็จในการผลิตอินซูลนิ (Insulin) จาก
E. coli ภายหลังจากนัน้ ในราวปี 1986 มีการต่อต้านเทคโนโลยีชวี ภาพในการสร้างพืชที่ต้านทานความ
หนาวเย็นจากการถ่ายยีนของแบคทีเรียทีท่ นอุณ หภูมติ ่ําได้ (ice-minus bacteria) ที่พฒ
ั นาโดยบริษทั
Advanced Genetic Sciences of Oakland มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปีเดียวกันได้มกี ารต่อต้านการตัด
แต่งทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรียท์ ส่ี ร้างโปรตีนทีต่ า้ นทานต่อยาฆ่าแมลงของบริษทั Monsanto จะเห็นได้ว่า
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การพัฒนาจีเอ็มโอเกิดขึน้ มาประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว จากนี้เรามาดูความหมายของจีเอ็มโอ และวิธกี าร
หรือเทคนิคการสร้างจีเอ็มโอว่ามีอะไรบ้าง

1.2 จีเอ็มโอคืออะไร
จีเอ็มโอ (GMOs) หรือย่อมาจากคําว่า Genetically Modified Organisms เป็ นสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลง
ทางพันธุกรรมทีไ่ ด้จากความก้าวหน้าของวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุล
(Molecular Biology) โดยการตัดต่อยีนจากสิง่ มีชวี ติ หนึ่ง ใส่เข้าไปในสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่งเพื่อให้เกิด
ลักษณะหรือคุณสมบัตใิ หม่ตามต้องการ หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์ท่มี อี ยู่ในธรรมชาติ
โดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมทีเ่ รียกว่า รีคอมบ์บแิ นนท์ดเี อ็นเอ (Recombinant DNA)
ก่อนที่จะอธิบายถึงการสร้างจีเอ็มโอ ขอทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับยีน (gene) กันก่อน
สิ่งมีชีว ิต ทุก ชนิด มีห น่ ว ยพันธุ ก รรมหรือ ยีน (Gene) ที่เ ป็ น ตัว กําหนดหรือ ควบคุ มการแสดงออกของ
ลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด โดยยีนเหล่านัน้ อยู่บนสายดีเอ็นเอ (DNA: Deoxyribonucleic acid)
หรือลายพิมพ์ดเี อ็นเอ (ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1) ยีนจะอยู่ในนิวเคลียสของทุกเซลล์ในสิง่ มีชวี ติ เช่น เลือด
ผิวหนัง ขน ชิน้ เนื้อ ฯลฯ คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญของยีน คือ ยีนสามารถเก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม

ภาพที่ 1 หน่วยพันธุกรรมในเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
ที่มา: http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910-San_
Francisco_CA.html
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จากบรรพบุรษุ ไปยังลูกหลานได้เพื่อการดํารงเผ่าพันธุ์
การถ่ายทอดพันธุกรรมนี้เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ และเป็ นสิง่ สําคัญต่อการพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ อีกทัง้ เป็นวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ ๆ
ความแตกต่างของสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดอยูท่ ล่ี ายพิมพ์ของยีนทีอ่ ยู่บนดีเอ็นเอ หรือลายพิมพ์ดเี อ็นเอ
ไม่มสี ิ่งมีชวี ิตใดหรือ มนุ ษย์คนใดที่มลี ายพิมพ์ดีเ อ็นเอเหมือนกัน ดังนัน้ ยีนสามารถเป็ นตัวบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์เฉพาะของสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด หรือแต่ละบุคคลได้ นักวิทยาศาสตร์จงึ นําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบพันธุ์พชื และสัตว์ หรือสายเลือดของมนุ ษย์ได้ โดยลายพิมพ์ดเี อ็นเอของลูกมาจากพ่อครึง่ นึง
และจากแม่ครึง่ นึง
คําจํากัดความของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) นี้ ไม่รวมถึงสิง่ มีชวี ติ ที่ได้รบั การ
ปรับปรุงทางพันธุกรรมโดยวิธกี ารปรับปรุงพัน ธุพ์ ชื แบบดัง้ เดิม (Conventional Breeding) ที่ได้จากการ
ผสมข้ามพันธุพ์ ชื ตามธรรมชาติหรือจากการผสมโดยมนุ ษย์ เพื่อให้ได้ลกั ษณะใหม่ทต่ี ้องการ เช่น ทนแล้ง
ให้ผลผลิตสูง ต้านทานแมลง เป็ นต้น ซึง่ วิธกี ารนี้จะใช้เวลานานในการคัดเลือกพันธุ์ให้ได้ตามลักษณะที่
ต้องการ นักวิทยาศาสตร์จงึ ได้พฒ
ั นาเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมทีส่ ามารถปรับปรุงพันธุ์สงิ่ มีชวี ติ ให้ ได้
ลักษณะทีต่ อ้ งการ มีความหลากหลายและรวดเร็วขึน้

1.3 เทคนิ คทีใ่ ช้ในการปรับปรุงพันธุกรรม
เมือ่ เราทราบว่าจีเอ็มโอเป็นอย่างไรแล้ว เรามาดูเทคนิคทีส่ าํ คัญทีเ่ ป็ นหัวใจของการสร้างสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม นันคื
่ อ เทคนิครีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ (Recombinant DNA) เทคนิคนี้เป็ นวิธกี าร
ปรับปรุงพันธุท์ ร่ี วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธกี ารปรับปรุงพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ แบบดัง้ เดิม ซึง่
เทคนิคนี้จะถ่ายยีนทีแ่ สดงลักษณะทีน่ ่ าสนใจหรือยีนเป้าหมายจากสิง่ มีชวี ติ หนึ่ง ซึง่ เรียกว่า Donor gene
ไปสู่สงิ่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งการปรับปรุงพันธุกรรม (Recipient organism)
ขัน้ ตอนและวิธกี ารของเทคนิครีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ (ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2) มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนแรก จะเป็นการเตรียมเซลล์ผใู้ ห้ (Donor cell) ซึง่ แบคทีเรียทีน่ ิยมใช้ คือ E. coli และมี
องค์ประกอบทางชีววิทยาภายในแบคทีเรียทีส่ าํ คัญในกระบวนการนี้ คือ Plasmid DNA ทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ป็น
พาหะ (vector) ขนถ่ายยีนทีส่ นใจหรือยีนเป้าหมาย จากนัน้ จะสกัดแยกพลาสมิดออกจากเซลล์แบคทีเรีย
ส่วนใหญ่จะเลือกพลาสมิดทีส่ ามารถต้านทานต่อยาปฎิชวี นะได้อย่างน้อย 1-2 ชนิด เพื่อเป็นคุณสมบัตใิ น
การคัดแยกพลาสมิดทีม่ ยี นี เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ (recombinant DNA)
ขัน้ ตอนต่อไปจะแยกดีเอ็นเอผูใ้ ห้ (Donor DNA) ทีม่ ยี นี เป้าหมาย ดีเอ็นเอผูใ้ ห้จะได้มาจากหลาย
แหล่ง เช่น สัตว์ พืช หรือ เซลล์มนุษย์ จากนัน้ เป็ นกระบวนการต่อเชื่อมดีเอ็นเอเป้าหมายกับพลาสมิด
กลายเป็ นรีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ (recombinant DNA; rDNA) นํา rDNA ทีไ่ ด้ถ่ายกลับเข้าไปในเซลล์
-6-

แบคทีเรียโดยวิธกี ารทีเ่ รียกว่า Transformation ภายหลังจากทีไ่ ด้แบคทีเรียทีม่ ยี นี เป้าหมายแล้ว จะทําการ
เลีย้ งแบคทีเรียเพื่อเพิม่ ปริมาณยีนเป้าหมาย และสกัดแยก rDNA ออก เมือ่ ได้ปริมาณ rDNA ทีม่ ยี นี
เป้าหมายในปริมาณทีม่ ากแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการถ่ายยีนนี้ส่สู งิ่ มีชวี ติ ต่างๆ เช่น พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์
เป็นต้น ในวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน

ภาพที่ 2 วิธเี ทคนิครีคอมบิแนนท์ดเี อนเอ (Recombinant DNA) ในเซลล์แบคทีเรีย
ที่มา: http://articles.directorym.net/Recombinant_DNA_San_Francisco_CA-r1051910
San_Francisco_CA.html
ในปจั จุบนั เราสามารถสร้างสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมได้ในจุลนิ ทรีย์ พืช และสัตว์ เรามาดู
กันว่าการสร้างจีเอ็มโอในสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ทําอย่างไร มีชนิดใดบ้างทีน่ ํามาทดลองสร้างจีเอ็มโอและลักษณะ
สําคัญทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อมนุ ษย์ทน่ี กั วิทยาศาสตร์มงุ่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาในปจั จุบนั และในอนาคต

-7-

1.4 การแบ่งประเภทของจีเอ็มโอ
จีเอ็มโอ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม
2. พืชดัดแปลงพันธุกรรม
3. สัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม
ซึง่ แต่ละประเภทมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
1.4.1 จุลินทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรม (Microorganism GM หรือ Transgenic
microorganism)
ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น สิง่ มีชวี ติ ทีถ่ ูกดัดแปลงทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมประเภท
แรก คือ จุลนิ ทรีย์ (Microorganism) ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม
มากขึน้ เพื่อประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมอาหาร ทางการแพทย์ และทางด้านสิง่ แวดล้อม
วิธกี ารถ่ายยีนเป้าหมายหรือยีนที่มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษที่เราต้องการไปสู่จุลนิ ทรีย์ เพื่อให้จุลนิ ทรีย์
สามารถสร้างสารหรือมีการแสดงออกเฉพาะตามที่เราต้องการนัน้ ทําได้โดยอาศัยเทคนิค recombinant
DNA ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น และใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการผลิตและสกัดแยกสารทีเ่ ราต้องการออกมา
จากกระบวนการผลิต เช่น การเลี้ยงจุลนิ ทรีย์ท่ผี ลิตกรดแลกติกในถังหมักชีวภาพ (Bioreactor) ซึ่งกรด
แลกติกเป็นกรดทีส่ าํ คัญในอุตสาหกรรมอาหาร
ทัง้ นี้ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรมในด้านต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น
1. ไวน์ จาก ยีสต์ GM
2. โยเกิรต์ และ Salami จาก แบคทีเรียกรดแลกติก GM
3. Blue Cheese จาก เชือ้ รา GM
4. เอนไซม์ Amylase จากแบคทีเรีย GM
5. โปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์จากแบคทีเรีย GM
6. แบคทีเรีย GM ทีก่ ําจัดคราบนํ้ามัน
7. แบคทีเรีย GM ทีช่ ่วยป้องกันโรคเชือ้ ราในพืช
1.4.2 พืชดัดแปลงทางพันธุกรรม (Plant GM หรือ Transgenic Plants)
พืชเป็นแหล่งอาหารหลักทีส่ ําคัญของมนุ ษย์มาตัง้ แต่ในอดีต ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนมากมาจากพืช
ในอดีตก่อนการสร้างพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม มนุ ษย์ได้ปรับปรุงผลผลิตโดยใช้วธิ กี ารคัดเลือกพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งวิธกี ารนี้มมี านานหลายพันปีมาแล้ว แต่เมื่อไม่ก่รี อ้ ยปีมานี้การคัดเลือกพันธุไ์ ด้อาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ใ นการผสมข้ามพันธุ์ และคัดเลือ กพันธุ์ เ พื่อ ให้ได้ล กั ษณะที่ต้อ งการ (ให้ผ ลผลิต สูง ,
ต้านทานโรค เป็ นต้น) เราเรียกว่า การปรับปรุงพันธุแ์ บบดัง้ เดิม (Conventional Breeding) วิธกี ารนี้จะใช้
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เวลาในการปรับปรุงพันธุ์นานเป็ นสิบปี และมีการลงทุนที่สูง อีกทัง้ ผลที่ได้ รบั นัน้ อาจจะไม่ได้พนั ธุ์ท่มี ี
ลัก ษณะที่ต้ อ งการ ทํ า ให้ เ สีย ทัง้ เวลาและเงิน มหาศาล ด้ ว ยเหตุ น้ี ใ นช่ ว งหลายสิบ ปี ก่ อ นหน้ า นี้
นักวิทยาศาสตร์จงึ คิดค้นการปรับปรุงพันธุ์แบบใหม่โดยใช้เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมแทนที่วธิ กี ารแบบ
ดัง้ เดิม ด้วยวิธกี ารดังกล่าว ทําให้เราสามารถสร้างพืชทีม่ ลี กั ษณะตามทีต่ ้องการได้ ในระยะเวลาอันสัน้
สามารถให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เพื่อนําไปสู่การแก้ไข
ปญั หาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ในอนาคตได้
ในปี 1996 ในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา พืชดัดแปลงทางพันธุกรรมชนิดแรกทีผ่ ลิตเป็น
การค้า คือ มะละกอ โดยมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมนี้มคี ุณสมบัตติ า้ นทานต่อโรคใบด่างจุดวงแหวน (ring
spot virus resistance) ซึง่ เป็ นปญั หาทีส่ ําคัญของการปลูกมะละกอทัวโลก
่
ต่อมาพืชอีกหลายชนิดได้ถูก
พัฒนาเป็ นพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม เช่น ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด ฝ้าย และคาโนลา เป็ นต้น
การสร้างพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมจะอาศัยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมทีเ่ รียกว่า Recombinant
DNA (rDNA) เช่นเดียวกับในจุลนิ ทรีย์ โดยการตัดแต่งยีนลักษณะทีเ่ ราต้องการจากสิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่ง
มายังพืชทีเ่ ราต้องการปรับปรุง ยีนนี้สามารถมาจากสายพันธุเ์ ดียวกันหรือข้ามสายพันธุ์ โดยมีการดัด
แปลงพันธุกรรมในพืชทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ ได้แก่ ข้าว ถัวเหลื
่ อง มันสําปะหลัง
ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรัง่ เป็นต้น เมือ่ เราได้ปริมาณยีนหรือดีเอ็นเอทีแ่ สดงลักษณะทีต่ อ้ งการในปริมาณที่
มากเพียงพอแล้ว จากนัน้ จะเป็ นวิธกี ารถ่ายยีนเข้าสู่พชื ซึง่ วิธกี ารทีน่ ิยมใช้ในการถ่ายยีนในปจั จุบนั คือ
1) การใช้เชือ้ อะโกรแบคทีเรีย (Agrobacterium–mediated gene transfer) และ 2) การใช้เครือ่ งยิงอนุ ภาค

ภาพที่ 3 แสดงวิธกี ารถ่ายยีนเข้าสู่พชื โดยวิธ ี Agrobacterium และวิธกี ารใช้ Gene gun
ที่มา: www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm
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(Particle Bombartment) หรือ Gene gun
จากนัน้ ก็นําไปเพาะเลี้ยง ชักนํ าให้เกิดยอด และพัฒนา
เซลล์พชื ให้เจริญเติบโตเป็ นต้นพืชต้นใหม่ทม่ี ยี นี ทีแ่ สดงลักษณะทีต่ ้องการสอดแทรกอยู่ภายในโครโมโซม
พืช พืชชนิดใหม่น้จี งึ มีการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมไปจากพืชดัง้ เดิม (ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3)
ทัง้ นี้ วิธกี ารถ่ายยีนเข้าสู่พชื โดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรีย และการใช้เครื่องยิงอนุ ภาค หรือ gene
gun
 วิ ธีการถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์พืชโดยอาศัยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย (Agrobacterium tumefaciens)
 เตรียมเชือ้ Agrobacterium ซึง่ ภายในบรรจุพลาสมิด 2 ชนิด คือ helper plasmid เป็ น
พลาสมิดทีจ่ าํ เป็ นต่อการเข้าสู่พชื ของเชือ้ อะโกรแบคทีเรีย และ bacterial plasmid ทีม่ ยี นี เป้าหมายทีจ่ ะ
ถ่ายเข้าสู่พชื
 ตัดชิน้ ส่วนใบเลีย้ งหรือต้นอ่อนของพืช เพื่อให้เกิดบริเวณทีเ่ ป็นรอยตัดของเซลล์
 นําชิน้ ส่วนของพืชมาแช่ในอะโกรแบคทีเรียทีเ่ ตรียมไว้ เขย่าเป็นครัง้ คราวเป็ นเวลา 10-30
นาที เพื่อให้เชือ้ อะโกรแบคทีเรียเกาะเซลล์พชื บริเวณรอยแผล
 ย้ายชิน้ พืชวางบนอาหารแข็งเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ และวางกระดาษกรองทับข้างบนอีก
ชัน้ หนึ่ง บ่มไว้ในทีม่ ดื 2-3 วัน
 ย้ายชิ้นพืชออกมาวางบนอาหารแข็งสําหรับเพาะเลี้ยงชักนํ ายอดหรือ แคลลัส ซึ่งเติม
ยาปฎิชวี นะเพื่อกําจัดอะโกรแบคทีเรีย และเพาะเลีย้ งให้เป็นต้นพืชทีส่ มบูรณ์ต่อไป
 วิ ธีการถ่ายยีนโดยใช้เครื่องยิ งอนุภาค (Particle Bombartment)
วิธกี ารนี้ใช้เครื่องมือที่ใช้แรงดันในการขับเคลื่อนอนุ ภาคโลหะที่เคลือบผิวภายนอกไว้ ด้วย
ดีเอ็นเอที่จะถ่ายเข้าสู่พชื การถ่ายยีนจะเกิดขึ้นเมื่ออนุ ภาคโลหะถูกขับเคลื่อนด้วยความาเร็ว 300-600
เมตรต่อวินาที สามารถทะลุผ่านผนังเซลล์พชื เข้าไปได้ อนุ ภาคโลหะทีน่ ิยมใช้คอื ทองคํา และทังสเตน
สารทีช่ ่วยให้ดเี อ็นเอยึดติดกับอนุ ภาค ได้แก่ calcium chloride และ spermidine ส่วนอุปกรณ์ทท่ี ําให้เกิด
แรงขับเคลื่อนอนุ ภาค มีช่อื เรียกต่างๆกัน คือ gunpowder device, microtargeting apparatus, biolistic
device เป็นต้น ขัน้ ตอนทัวไปในการถ่
่
ายยีนมีดงั นี้
 เตรียมชิน้ ส่วนพืชทีใ่ ช้ถ่ายยีนวางบนอาหารแข็งเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่
อาจจะใช้สารละลาย
นํ้าตาลในการปรับสภาพเซลล์
 เคลือบดีเอ็นเอบนอนุภาคทอง หรือ ทังสเตน ตามวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
 ใช้อุปกรณ์ในการขับเคลื่อนอนุภาคส่งอนุ ภาคเข้าไปในเซลล์พชื ซึง่ จะทําภายในตู้ปลอด
เชือ้
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 นําชิน้ ส่วนพืชทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนไปเพาะเลีย้ งต่อจนเจริญเติบโตเป็นต้นพืช แล้วทดสอบ
ผลการถ่ายยีนจากการแสดงออกของลักษณะทีเ่ ราต้องการ
อย่างไรก็ดี วิธกี ารถ่ายยีนทัง้ สองแบบได้มวี ธิ กี ารตรวจสอบว่าพืชได้รบั การถ่ายยีนหรือไม่ โดย
เรียกว่า การตรวจสอบพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม Transgenic Plant)
การตรวจสอบพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม (Transgenic Plant)
ภายหลังจากการถ่ายยีนเป้าหมายทีแ่ สดงออกในลักษณะทีเ่ ราต้องการเข้าสู่พชื และเพาะเลีย้ ง
พืชจนเติบโตแล้ว เราสามารถทดสอบว่าพืชได้รบั การถ่ายยีนดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ใน
ระดับชีวโมเลกุล และทางกายภาพ ดังนี้
 การทดสอบทางชีวโมเลกุล (Molecular Biology):
การตรวจสอบการถ่ายยีนเป้าหมายในระดับชีวโมเลกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า
พืชมีคุ ณ สมบัติต ามที่ต้อ งการจากการได้รบั ยีนเป้าหมายในเซลล์ของพืช โดยทดสอบหาชิ้นดีเ อ็นเอ
เป้าหมาย การทดสอบการแสดงออกของยีนเป้าหมาย การทดสอบโปรตีนที่ได้จากการแสดงออกของยีน
เป้าหมาย และการทดสอบผลิตภัณฑ์ของยีนเป้าหมาย ดังวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. Southern Blot: เป็ นวิธกี ารตรวจหาชิ้นส่วนดีเอ็นเอ โดยสกัดดีเอ็นเอออกจาก
โครโมโซมพืช จากนัน้ ย่อยสลายดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ แล้วตรวจหาดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้
ดีเอ็นเอตัวตรวจ (DNA probe)
2. Northern Blot: เป็ นวิธกี ารตรวจสอบยีนเป้าหมาย ด้วยการตรวจการแสดงออกของ
ยีน หรือตรวจหา mRNA
3. Western Blot: เป็ นวิธกี ารตรวจสอบโปรตีนทีไ่ ด้จากการแสดงออกของยีนเป้าหมาย
4. Elisa Test: ใช้ในการทดสอบผลิตผลจากการแสดงออกของยีนเป้าหมาย เช่น
เอนไซน์ชนิดต่างๆ
 การทดสอบทางกายภาพ (Physical Test):
เป็ นการทดสอบทางกายภาพของพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมว่ามีลกั ษณะที่สําคัญตามที่
ต้องการหรือไม่ เช่น การทดสอบความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื การทดสอบความต้านทานโรค และการ
ทดสอบความต้านทานสภาพแวดล้อมทีร่ ุนแรง เป็ นต้น แล้วประเมิน คุณภาพของพืชทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนว่า
ดีกว่าพืชทีไ่ ม่ได้รบั การถ่ายยีนหรือไม่ อย่างไร
ลักษณะทีส่ าํ คัญทีน่ กั วิทยาศาสตร์ส่วนมากนิยมปรับปรุงพันธุพ์ ชื โดยเฉพาะพืชไร่ คือ ปรับปรุงให้
พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพชื ทําให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลง และยาปราบ
ศัตรูพชื ซึง่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตทีส่ าํ คัญทางหนึ่ง อีกทัง้ ช่วยให้ผบู้ ริโภคปลอดภัยจากสารเคมีทม่ี ากับ
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พืชผักทีร่ บั ประทาน ในทางการตลาดจะปรับปรุงพืชผักให้มลี กั ษณะทีด่ งึ ดูดต่อผูบ้ ริโภค เช่น ลักษณะผลที่
ใหญ่ เพิม่ สีสนั ให้น่ารับประทาน เพิม่ รสชาติความหวาน เป็นต้น ซึง่ ลักษณะเหล่านี้ทาํ ได้ยากด้วยวิธกี าร
ปรับปรุงพันธุพ์ ชื แบบดัง้ เดิม (Conventional Breeding) เป็นผลดีต่อผูผ้ ลิตทําให้ขายได้มากขึน้ และเป็ น
ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภคทีต่ ้องการพืชทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการ การปรับปรุงพันธุพ์ ชื โดยการใช้วธิ กี าร
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ได้ทาํ ให้เกิดผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตร ดังตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม
มะละกอ: การดัดแปลงทางพันธุกรรมสามารถพัฒนามะละกอให้มคี ุณสมบัติ
ต้านทานโรคจุดด่างดําจาก Papaya Rings Spot virus ทีม่ ลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐฯ ปจั จุบนั มะละกอดัดแปลงทางพันธุกรรมได้รบั อนุ ญาตให้มกี ารพัฒนาใน
ประเทศสหรัฐฯ และแคนาดา แต่ ในสหภาพยุโรปไม่ยอมรับพืชจีเอ็มโอ ขณะที่
ประเทศแถบเอเชียยังพัฒนามะละกอให้ตา้ นทานต่อเชือ้ ไวรัสท้องถิน่
มะเขือเทศ: การดัดแปลงทางพันธุกรรมช่วยพัฒนามะเขือเทศให้สุกช้า สามารถ
เก็บรักษาได้นาน เป็นพืชไร่จเี อ็มโอชนิดแรกทีป่ ลูกเป็ นการค้าในประเทศอังกฤษ
เมือ่ ปี 1994 ต่อมาในปี 1998 พบว่าได้หายไปจากตลาดทัง้ ในอเมริกาเหนือ และ
ยุโรป แต่นกั วิทยาศาสตร์ยงั คงพัฒนาสร้างมะเขือเทศทีม่ ลี กั ษณะต้านทานโรค
แมลงศัตรูพชื และเพิม่ คุณค่าทางอาหารต่อไป
แอปเปิ้ ล: การดัดแปลงทางพันธุกรรมในแอปเปิ้ลมีลกั ษณะทีส่ ําคัญสําหรับแอป
เปิ้ลทีก่ ําลังพัฒนา คือ การสร้างความต้านทานต่อโรคต่างๆ จากแบคทีเรีย เชือ้ รา
สามารถต้านทานแมลงและผลสุ ก ช้า ในปจั จุบนั ยัง ไม่มแี อปเปิ้ ล ดัดแปลงทาง
พันธุกรรมที่ได้รบั อนุ ญาตให้จําหน่ ายได้ในท้องตลาด และยังอยู่ในขัน้ ตอนของ
การทดลองในพืน้ ทีป่ ิด แต่การทดลองมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี

กล้วยหอม: การดัดแปลงทางพันธุกรรมในกล้วยหอมในปจั จุบนั ยังอยูใ่ นขัน้ ตอน
การพัฒนาความต้านทานต่อโรค Black Sigatoka disease จากเชือ้ รา และยังคง
มีการทดลองในโรงเรือนเท่านัน้
ยังไม่มกี ล้วยหอมดัดแปลงพันธุกรรมออกวาง
จําหน่ายในท้องตลาด
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องุ่น: การดัดแปลงทางพันธุกรรมในผลองุ่น ปจั จุบนั อยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา
ความต้านทานต่อโรคจากเชือ้ รา มีการทดลองในประเทศเยอรมัน และยังไม่มอี งุ่น
ดัดแปลงทางพันธุกรรมออกจําหน่ายในท้องตลาด

ถัวเหลื
่ อง: ในปี 2007 ได้พบว่ามีถวเหลื
ั ่ องดัดแปลงพันธุกรรมได้รบั การพัฒนา
ถึงร้อยละ 58 ของถัวเหลื
่ องทัง้ หมด โดยมีการดัดแปลงพันธุกรรมในลักษณะที่
สําคัญ ได้แก่ มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพชื เพิม่ ปริมาณกรดไขมัน
ถัว่ เหลือ งดัด แปลงพัน ธุ ก รรมปลู ก มากในประเทศสหรัฐ ฯ และประเทศ
อาร์เจนตินา ผลผลิตจะนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพืชอาหารสัตว์
ข้าวโพด: ประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดา เป็ นประเทศแรกๆ ที่ปลูก
ข้าวโพดดัดแปลงทางพันธุกรรมในปี 1997 และเป็ นพืชจีเอ็มโอชนิดเดียวที่
สหภาพยุโรปอนุ ญ าตให้ปลูกเป็ นการค้า โดยมีการดัดแปลงพันธุ กรรมใน
ลักษณะทีส่ ําคัญ ได้แก่ ความต้านทานแมลง และยาป้องกันศัตรูพชื ข้าวโพด
เป็นวัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง
ฝ้ าย: ฝ้ ายนอกจากจะใช้ใ นอุ ต สาหกรรมเสื้อ ผ้ า แล้ ว ยัง เป็ น วัต ถุ ดิบ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเป็ นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร หลาย
ประเทศทัวโลกมี
่
การปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมในปริมาณสูง เช่น ประเทศ
อินเดีย และประเทศสหรัฐฯ ลักษณะที่สําคัญ ที่ได้รบั การพัฒนา ได้แก่ ความ
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพชื
ข้าวสาลี: ข้าวสาลีดดั แปลงทางพันธุกรรมเคยมีการทดลองปลูกในทวีปอเมริกา
เหนื อ แต่ ไ ด้ย กเลิก ไปในปี 2004 ป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ ม ีป ระเทศใดปลู ก ข้า วสาลี
ดัดแปลงพันธุกรรม แต่นักวิทยาศาสตร์ยงั คงคิดหาแนวทางในการพัฒนาข้าว
สาลีให้มคี วามต้านทานต่อโรค Fusarium จากเชื้อรา และต้านทานต่อยาฆ่า
แมลง
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มันฝรัง:่ มันฝรังดั
่ ดแปลงพันธุกรรมมีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ ได้แก่ มีความต้านทาน
ต่อโรคและแมลง ลดปริมาณอะไมโลส (Amylose) มันฝรังดั
่ ดแปลงพันธุกรรม
ถูกใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและอาหารสัตว์ และได้มกี าร
ทดลองปลูกในแปลงทดลองมานานหลายปี แต่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ปลูกเป็น
การค้าในปจั จุบนั แต่สหภาพยุโรปอาจจะอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าได้
Rapeseed (Canola): Rapeseed หรือ Canola เป็ นพืชตระกูลนํ้ ามันที่
สําคัญต่ออุต สาหกรรมอาหาร เป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต ไบโอดีเซล
(biodiesel) และอาหารสัตว์ ได้มกี ารพัฒนา rapeseed ให้ปราศจากสารพิษ
ชนิด erucic acid และ glucosinolates ได้เ ป็ นสายพันธุ์ใหม่ ท่ีเรียกว่า
“double-zero” หรือ “00” Rapeseed พัฒนาขึน้ ในประเทศแคนาดา จึงถูก
เปลีย่ นชื่อเป็ น Canola (Canadian Oil) rapeseed โดยมีการดัดแปลงทาง
พันธุ กรรมและทดลองปลูกครัง้ แรกในประเทศแคนาดาในปี 1996 ขณะที่
ประเทศสหรัฐฯ และประเทศออสเตรเลีย มีพน้ื ทีป่ ลูก rapeseed GM ไม่มาก
แต่ได้มกี ารพัฒนาลักษณะทีส่ าํ คัญ คือ ความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง
Sugarbeet: การดัดแปลงพันธุกรรม Sugarbeet ให้สามารถต้านทานต่อยา
ฆ่าแมลงและทดลองปลูกเป็นการค้าครัง้ แรกที่ประเทศสหรัฐฯ ในปี 2008 เป็ น
พืชดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ได้รบั อนุ ญาตให้นําเข้าในสหภาพยุโรป เพื่อใช้
เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ แต่ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ปลูก
เป็ นการค้า ในปี 2009 คาดว่าจะมีพ้นื ทีส่ ําหรับปลูก Sugar beet GM ใน
ประเทศสหรัฐฯ จํานวนประมาณร้อยละ 90
ข้าว: ข้าวเป็ นแหล่งอาหารที่สําคัญของโลก ในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารปลูกข้าว
ดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ ลักษณะที่สําคัญ ที่มกี ารดัดแปลงทาง
พัน ธุ ก รรม ได้ แ ก่ ความต้ า นทานต่ อ โรคและแมลง ลดสารที่เ กิด ภู ม ิแ พ้
(Albumin) มีความคงทนในสภาวะแล้งและสภาพดินเค็ม ปรับปรุงคุ ณค่าทาง
อาหาร โดยเฉพาะธาตุเหล็กและวิตามินเอ ทีผ่ ่านมาประเทศจีนนับเป็ นประเทศ
ผู้นําด้านการปรับปรุงพันธ์ขา้ ว และในอนาคตอาจจะมีการปลูกข้าว GM ใน
ประเทศจีน อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย แต่ ส่วนใหญ่ได้มกี ารปรับปรุงพันธุ์
ข้ า วที่ ม ี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น เอ โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ แ บบดั ้ง เดิ ม
(Conventional breeding) ข้าวพันธุใ์ หม่น้ีเรียกว่า “ข้าวพันธุ์สที อง (Golden
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rice)” ซึ่งได้รบั การพัฒนาในทวีปยุโรป ในปี 2004 และจะเริม่ แจกจ่ายพันธุ์ข้าวสีทองแก่เกษตรกรใน
ประเทศทีก่ ําลังพัฒนา ในปี 2011 โดยไม่คดิ มูลค่า

1.4.3 สัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรม (GM Animal หรือ Transgenic Animals)
นอกจากพืชแล้วสัตว์ยงั เป็ นสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่งทีน่ ักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม เพื่อสนองความต้องการการบริโภคทีเ่ พิม่ มากขึน้ และเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ในอดีตการปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์มกั ใช้วธิ กี ารผสมเทียม หรือการผสมในหลอดทดลอง (In vitro
fertilization) แทนทีก่ ารผสมพันธุต์ ามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกสัตว์ท่มี คี ุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
และนําอสุจ ิ (sperm) จากพ่อพันธุ์ กับไข่ (eggs) จากแม่พนั ธุ์ มาผสมกันในหลอดทดลอง และให้ไข่ทไ่ี ด้รบั
การผสมเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน (embryo) จากนัน้ จะนําไปถ่ายฝากตัวอ่อนนี้ในแม่พนั ธุต์ ่อไป
แต่ในปจั จุบนั วิทยาการได้ก้าวไปอีกขัน้ นักวิทยาศาสตร์ได้มกี ารพัฒนาสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม
(GM animal) โดยการถ่ายยีนทีม่ ลี กั ษณะทีต่ อ้ งการจากสิง่ มีชวี ติ อื่น (อาทิ สัตว์ชนิดอื่น, พืช หรือแม้แต่ยนี
ของมนุษย์) เพื่อให้ได้ลกั ษณะทีเ่ ป็ นประโยชน์ตามทีต่ อ้ งการ
สัตว์ดดั แปลงทางพันธุ กรรมชนิดแรกที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ การทดลองดัดแปลงทาง
พันธุกรรมในหนู (Transgenic mice) ในปี 1981 โดย J.W. Gordon และ F.H. Ruddle เนื่องจากหนูมยี นี
ทีแ่ สดงออกเหมือนกับมนุ ษย์ถงึ ร้อยละ 80 มีวงจรชีวติ ทีส่ นั ้ และควบคุมดูแลได้ง่าย ดังนัน้ งานวิจยั กว่า
ร้อยละ 95 จะใช้หนูป็นตัวแทนหลักของมนุ ษย์ในการศึกษาวิจยั การพัฒนาทางการแพทย์ หลังจากนัน้ ได้ม ี
งานทดลองทีเ่ กีย่ วกับสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมออกมาเป็นจํานวนมาก
ในปจั จุบนั มีวธิ กี ารทีน่ ิยมใช้ในการถ่ายยีนเพื่อสร้างสัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรมจํานวน 3 วิธ ี
ได้แก่
a) Microinjection:
หลักการของการถ่ายยีนแบบ Microinjection คือ นักวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกยีนของสัตว์ทแ่ี สดง
ลักษณะทีต่ อ้ งการ และนํามาสกัดดีเอ็นเอออกมาจากโครโมโซมของสัตว์ชนิดนัน้ จากนัน้ จะถ่ายยีนเข้าสู่ไข่
ที่ได้รบั การผสมแล้ว (fertilized eggs) ด้วยอุปกรณ์ท่คี ล้ายเข็มฉีดยาขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้
ภายใต้ก ล้อ งจุล ทรรศน์ ยีนใหม่ท่ฉี ี ดเข้า ไปจะรวมตัว กับจีโนมของไข่ของสัต ว์ท่เี ป็ นตัว รับ (recipient)
ก่อนทีเ่ ซลล์ใข่จะเข้าสู่ระยะแบ่งตัว (divided stage) หรืออยู่ในระยะเอ็มบริโอ (embryo) จากนัน้ ไข่ทไ่ี ด้รบั
การถ่ายยีนจะถูกนําไปถ่ายฝากกลับเข้าไปในสัตว์อกี ตัวหนึ่ง ซึ่งจะทําหน้าทีอ่ ุ้มท้องจนกระทังพั
่ ฒนาเจริญ
เติบโตเป็ นสัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรม หรือเรียกว่า Founder (F0) เทคนิค Microinjection
ตว์ GM (ดังรายละเอียดแสดงไว้ในภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 การถ่ายยีนด้วยวิธ ี Microinjection เพื่อสร้างสัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรม
ที่มา: http://141.217.91.198/transgenic.html

b) Embryonic stem cell-mediated transfer :
วิธกี ารถ่ายยีนแบบ Embryonic stem cell-mediated transfer มีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ ได้แก่
 สกัดแยกสเต็มเซลล์ทม่ี คี วามสามารถในการพัฒนาไปเป็ นเซลล์จาํ เพาะต่างๆ ( totipotent
stem cell) ออกจากเอ็มบริโอ (embryo)
 ถ่ายยีนทีต่ อ้ งการ หรือยีนเป้าหมายเข้าสู่ embryonic stem cell ด้วยเทคนิค
homologous recombination ในหลอดทดลอง
 สเต็มเซลล์ท่มี ยี นี เป้าหมายจะรวมตัว กับเอ็มบริโอเจ้าบ้าน (host embryo) ในระยะ
blastocyst ทีจ่ ะพัฒนาต่อไปเป็ นสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมทีไ่ ด้รบั ยีนจาก zygote ทีต่ ่างกัน
หรือเรียกว่า chimeric animals
รายละเอียดไว้ในภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 การถ่ายยีนด้วยวิธ ี Embryonic stem cell-mediated transfer
ที่มา: http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg
สําหรับขัน้ ตอนทดสอบว่าสัตว์ชนิดนี้ได้รบั ยีนเป้าหมายทีถ่ ่ายโอนหรือไม่นนั ้ จะทดสอบได้ตงั ้ แต่
ทีย่ งั เป็ นเซลล์เอ็มบริโออยู่ ซึ่งแตกต่างจากอีกสองวิธที จ่ี ะทดสอบในลูกหลานของสัตว์ท่ไี ด้รบั การถ่ายยีน
เทคนิคนี้เป็นเทคนิคทีส่ าํ คัญในการศึกษาการควบคุมพันธุกรรมของกระบวนการพัฒนา และได้ผลดีในหนู
c) Retrovirus-mediated transfer:
วิธกี าร Retrovirus-mediated transfer ได้มกี ารพัฒนาและประสบความสําเร็จในปี 1974 โดยมี
การทดลองกับหนู และเป็นวิธกี ารสร้างสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมทีไ่ ด้รบั ยีนจาก zygote ทีต่ ่างกัน (chimeric
animals) ด้วยการผสมกันของดีเอ็นเอ การถ่ายยีนวิธนี ้ีจะอาศัยพาหะ (vector) ทีเ่ ป็นไวรัส หรือ พลาสมิด
(plasmid) พาหะทีน่ ิยมใช้ คือ Retrovirus ซึง่ เป็นไวรัสทีจ่ ะขนย้ายสารพันธุกรรมในรูปของ RNA มากกว่า
ในรูปของ DNA (ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 6)
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ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญโดยสรุปของการถ่ายยีนด้วยวิธ ี Retrovirus-mediated transfer มีดงั นี้
 ไวรัสที่ขนย้ายสารพันธุกรรม หรือ Retrovirus ทําหน้าที่เป็ นพาหะในการถ่ายสารทาง
พันธุกรรมให้แก่เซลล์ผรู้ บั (host cell) ทําให้เกิด chimera
 สัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมทีไ่ ด้รบั ยีนจาก zygote ทีต่ ่างกัน หรือ Chimera นี้จะผสมตัวเอง
(inbred) 20 ครัง้ จนกระทังเกิ
่ ดตัวอ่อนของสัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรม ทีม่ ียนี เป้าหมาย
ปรากฎอยูใ่ นทุกเซลล์ของตัวอ่อน (homologous transgenic offspring)

ภาพที่ 6 การถ่ายยีนด้วยวิธ ี Retrovirus-mediated transfer
ที่มา: http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarjournal/38_1/38_1Gordonfig2.jpg
ทีส่ าํ คัญ สัตว์ทส่ี ามารถเรียกว่าเป็นสัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรมได้นนั ้ ต้องสามารถถ่ายทอดยีนที่
ได้รบั จากการตัดต่อไปสู่ลกู หลานได้ ซึง่ ในปจั จุบนั มีงานทดลองทีป่ ระสบความสําเร็จในการถ่ายยีนสู่สตั ว์
น้อยมาก โดยพบว่ามีงานทดลองจํานวนทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากสัตว์เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ โี ครงสร้างที่
ซับซ้อนมากกว่าสิง่ มีชวี ติ ประเภทอื่น และมีความยากต่อการถ่ายยีนและยากต่อการแสดงออกของยีนให้ได้
ลักษณะทีต่ อ้ งการ
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ปจั จุบนั ลักษณะสําคัญทีท่ ดลองในสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม แบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังนี้
1. การทดลองโดยอาศัยปัจจัยป้ อนเข้าสู่พนั ธุกรรมภายใน (Input traits):
การพัฒนาเพื่อดัดแปลงพันธุกรรมโดยอาศัยปจั จัยป้อนเข้าช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ
อุตสาหกรรมนม ได้รบั ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การเร่งการเจริญเติบโต เพิม่ ปริมาณนํ้านมและขนสัตว์ และ
ต้านทานต่อโรคติดต่อจากไวรัสและแบคทีเรีย เป็นต้น
2. การทดลองเพื่อได้ปัจจัยผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมภายนอก (Output traits):
การพัฒ นาด้า นนี้ เ ป็ น ประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ ผู้บ ริโ ภค ที่จ ะได้บ ริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์จ ากสัต ว์ท่ีม ี
คุ ณ ภาพสูง ขึ้น ตัว อย่างเช่น เนื้ อ หมู ห รือ เนื้อ วัว ที่ไ ม่ม ีม นั นมที่ไ ม่ม ีโ ปรตีนที่ทําให้เ กิด ท้อ งเสี ย เพิ่ม
คุณภาพของชีสต์และโยเกิรต์ เป็นต้น
3. การทดลองเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ มแก่พนั ธุกรรม (Value-added traits):
ยีนที่ถ่ายเข้าไปในสัตว์ อาจจะช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสามารถแสดงลักษณะใหม่ๆ เช่น
การเพิม่ ปริมาณโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ต่อการรักษาโรคในมนุ ษย์ (therapeutic protein) ในนํ้านม หรือ
โปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังสามารถใช้สตั ว์เป็ นผูใ้ ห้อวัยวะ (donor) ในการปลูกถ่าย
อวัยวะจากสัตว์สู่มนุ ษย์ (xenotransplantation) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของอวัยวะนัน้ ๆ ให้
เหมือนกับของมนุ ษย์ ทําให้ขจัดปญั หาความเข้ากันไม่ได้ของอวัยวะขณะทําการปลูกถ่าย และการพัฒนา
ให้ส ัต ว์เ ป็ น ตัว ทดลองในงานวิจ ัย เกี่ย วกับ การรัก ษาโรคของมนุ ษ ย์ ตัว อย่ า งการสร้า งโปรตีน ที่เ ป็ น
ประโยชน์ในการรักษาโรคของมนุษย์จากนํ้านมของสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม (ดังแสดงในตารางที่1) สาเหตุ
ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์ จากสัตว์ให้ทําหน้ าที่เสมือนเครื่องผลิตทางชีวภาพ
(bioreactor) ทางการแพทย์มากกว่า เน้ นในวิธ ีก ารเลี้ย งเซลล์หรือ เพาะเลี้ยงเนื้อ เยื่อ (cell culture)
เนื่องจาก ผลผลิตทีไ่ ด้จากสัตว์จะมีปริมาณมาก และช่วยลดต้นทุนในการสกัดแยกสารทีไ่ ด้ให้บริสุทธิ ์
สัตว์น้ าดัดแปลงทางพันธุกรรม (Transgenic Aquaculture):
นอกจากสัต ว์ บ ก ป จั จุ บ ัน มีก ารวิจ ัย และพัฒ นาการดัด แปลงพัน ธุ ก รรมของสัต ว์น้ํ า เช่ น
ปลาแซลมอน และปลาเทราห์ เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึน้ นอกจากปลาสองชนิดนี้แล้วยังได้ม ี
การวิจยั ในปลาดุก (catfish), ปลาคาร์พ (carp), ปลานิล (tilapia), ปลากระพง (striped bass), หอยลาย
(clams), หอยนางรม (oysters), กุง้ (shrimp), และ หอยเป๋าฮือ้ (abalone)
ลักษณะทีส่ ําคัญทีใ่ ช้ในการปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้ํา ได้แก่ การเร่งการเจริญเติบโตซึง่ มากกว่า
ปกติประมาณ 3-11 เท่า มีความสามารถในการดํารงชีพในนํ้าทีเ่ ย็นจัด และมีความต้านทานต่อโรค
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ตารางที่ 1 แสดงโปรตีน ที่เ ป็ น ประโยชน์ ท างการแพทย์ท่ีไ ด้จ ากนํ้ า นมของสัต ว์เ ลี้ย งลูกด้ว ยนมที่ถู ก
ดัดแปลงทางพันธุกรรม (Mammals transgenic)
Protein
Interleukin-2

Antithrombin III
Factor VIII, Factor IX

Animal
Rabbit

Goat
Goat, Pig, Sheep

Use
Proliferation of TLympocytes (important role
to fight cancer)
Reduce the amount of blood
needed in some surgeries
Treatment of hemophilia

CFTR

Sheep

Treatment of cystic fibrosis

Lactoferrin

Cow

Alpha-1-antitrypsin

Sheep

Lysostaphin

Cow

Spider silk protein

Goat

Natural Antibiotic and use in
coronary surgery
Treatment of cystic fibrosis
and emphysema
Natural antibiotic and used
in coronary surgery
Production of ultra-strong,
lightweight medical and
industrial materials

ที่มา: Rutovitz และ Mayer (2002)

สัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมหรือสัตว์จเี อ็มโอ ไม่ว่าจะเป็ นสัตว์บกหรือสัตว์น้ํ า ต่างก็ได้รบั การพัฒนา
เพื่อประโยชน์ ในอุตสาหกรรมอาหารและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์ ดังตัวอย่างที่เป็ นลักษณะ
ประโยชน์ต่อไปนี้
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ตัวอย่างลักษณะที่เป็ นประโยชน์ในสัตว์จีเอ็มโอ
-เพิม่ ปริมาณ omega-3 fatty acids ในเนื้อหมู
-สร้างโปรตีน C ในนํ้ านมหมู ซึง่ เป็ นโปรตีนที่สําคัญในการป้องกันการแข็งตัว
ของเลือดในมนุษย์
-การสร้างเอนไซม์ phytase ในหมู เพื่อลดปริมาณฟอสฟอรัสทีอ่ ยูใ่ นปุ๋ย

- สร้างเอนไซม์ beta-galactosidase ในลําไส้ เพื่อลดการท้องเสียของไก่

-เพิม่ ปริมาณโปรตีน beta-casein และ kappa-casein ในนํ้ านม
โปรตีนทัง้ สองชนิดสามารถจับกับแคลเซียมได้มากขึน้ ช่วยให้น้ํานม
มีปริมาณแคลเซียมเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ นํ้านมมีความคงตัว และทน
ความร้อนมากขึน้ ซึง่ เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
-ลดปริมาณไขมันในนํ้านม

- เพิม่ ปริมาณ omega-3 ในปลาเทราห์
- เร่งการเจริญเติบโต ในปลาแซลมอน
- ลดสารทีท่ ําให้เกิดการแพ้ (allegenicity) ต่อมนุษย์ในสัตว์น้ํา
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นในบทนี้ ได้แสดงถึงประวัตคิ วามเป็ นมาและความหมายของจีเอ็มโอ เทคนิค
ที่ใ ช้ใ นการดัด แปลงพันธุ ก รรม และประเภทของสิ่งมีชีว ิต ที่นํ ามาดัด แปลงพันธุ กรรม ซึ่ง ทําให้ผู้อ่ า น
มองเห็นภาพของจีเอ็มโอได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และมีความเข้าใจว่าจีเอ็มโอเป็ นอย่างไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร และ
มีการนํ าประโยชน์ของจีเอ็มโอไปใช้ ในบทที่ 2 จะแสดงสถานะทางเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมใน
จุล ิน ทรีย์ พืช และสัต ว์ ในปจั จุบ ัน และแนวโน้ มการพัฒนาในอนาคตของประเทศสหรัฐฯ รวมถึง ได้
รวบรวมความคิดเห็นหรือการยอมรับของผูบ้ ริโภค และข้อกังวลในด้านต่างๆ ของประชาชนต่อเทคโนโลยี
ดัดแปลงพันธุ กรรม ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงบทบาท ประโยชน์ ปญั หาหรืออุ ปสรรค โอกาส
ทางการค้า และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีน้ี
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บทที่ 2
สถานะทางเทคโนโลยีจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐฯ
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพในประเทศสหรัฐฯ ได้มกี าร
พัฒนาในหลายด้าน รวมถึงการพัฒนานวัต กรรมทางชีวภาพ ในการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetic
Engineering) ของพืช หรือสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ เช่น จุลนิ ทรีย์ และสัตว์ ให้มลี กั ษณะทีส่ ําคัญทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาหาร และทางการแพทย์ จากความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ใน
บทที่ 1 ทําให้เราทราบถึงความเป็ นมา สาเหตุของการพัฒนาจีเอ็มโอ ประเภทของจีเอ็มโอ รวมถึงเทคนิค
ทางพันธุวศิ วกรรม ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพทีเ่ ป็นหัวใจของการสร้างสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม
ในบทนี้จะแสดงสถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอในประเทศสหรัฐฯ ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต รายละเอียด
ของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุ กรรมที่พฒ
ั นาโดยบริษัทของประเทศสหรัฐฯ และจากประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
หน่ วยงานทีท่ ําหน้าที่ควบคุมจีเอ็มโอ
และนโยบาย
จีเอ็มโอ การยอมรับ
และความกังวลของผูบ้ ริโภค ตลาดการค้าในต่างประเทศของประเทศสหรัฐฯ และทิศทางการพัฒนาและ
บทบาทของจีเอ็มโอ อนาคตของ
และของโลก โดยได้สํารวจข้อมูลในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ สถานะทางเทคโนโลยีของจุล ิน ทรีย์ดดั แปลงพันธุ ก รรม สถานะทางเทคโนโลยีของพืช ดัดแปลง
พันธุกรรม สถานะทางเทคโนโลยีของสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม ตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอของ
ประเทศสหรัฐฯ ประโยชน์ และข้อกังวล กฎหมายและนโยบายในการควบคุมจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐฯ
การรับรูแ้ ละการยอมรับของประชาชน การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและสิทธิบตั ร ภาครัฐและเอกชนที่
พัฒนาจีเอ็มโอ และข้อสรุปและข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จากการสํารวจสถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
การพิจารณาสถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอในประเทศสหรัฐฯ สามารถพิจารณาได้จากสิง่ มีชวี ติ ที่
เป็นทัง้
1)
ทางพันธุกรรม
2) พืชดัดแปลงทางพันธุกรรม
3) สัตว์ดดั แปลงทางพันธุกรรม
ซึง่ ในแต่ละด้านจะมีสถานะทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
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2.1 สถานะทางเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรม
จุลนิ ทรียน์ ับได้ว่า เป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่มบี ทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพด้านจีเอ็มโอ
เนื่องจากเป็ น
ไม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมมากกว่าพืชหรือ
สัตว์ และนํ ามาใช้เป็ นพาหะ (vector) นํ าชิ้นส่วนดีเอ็นเอทีต่ ้องการดัดแปลงทางพันธุกรรมจากสิง่ มีชวี ติ
หนึ่งไปรวมกับดีเอ็นเอของสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้สงิ่ มีชวี ติ (พืชและสัตว์) ทีแ่ สดงลักษณะตามที่
ต้องการ รวมถึงเป็ นสิง่ มีชวี ติ ชนิดแรกทีป่ ระสบความสําเร็จในการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยใช้เทคนิค
ทางพันธุ วศิ วกรรม
1 ในปจั จุบนั จุลนิ ทรีย์ท่ีถู กดัดแปลงทางพันธุ กรรม หรือ
จุลนิ ทรีย์ GM (จากนี้ไปผูเ้ ขียนขอใช้คาํ ว่า จุลนิ ทรีย์ GM สําหรับจุลนิ ทรียท์ ถ่ี ูกดัดแปลงทางพันธุกรรม) ได้
ถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์ทส่ี ําคัญในอีก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาสิง่ แวดล้อม 2) การบําบัดของเสียและ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยวิธชี วี ภาพ หรือ Bioremediation 3) การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
4)
และการรักษาโรค ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความก้าวหน้าและ
สถานะทางเทคโนโลยีของจุลนิ ทรีย์ GM ใน 4 ด้านดังกล่าว รวมถึงการยอมรับของผูบ้ ริโภค การวิจยั และ
พัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM
ล
GM ของประเทศ
สหรัฐฯ ในอนาคต

2.1.1 จุลินทรีย์ GM กับ เทคโนโลยีการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมโดยวิ ธีชีวภาพ
(Bioremediation)
การบํ า บัด หรือ การฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มที่ป นเปื้ อ นจากสารพิษ หรือ สิ่ง สกปรกจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมต่ างๆ การบําบัด ของเสีย จากบ้านเรือ น และสารพิษ จากยาฆ่า แมลงหรือ ปุ๋ยเคมีท่ใี ช้ใ น
การเกษตรที่ปล่อยสู่แหล่งนํ้ า และดินตามธรรมชาติ ได้รบั ความสนใจอย่างมากในประเทศสหรัฐฯ และ
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
รวมถึงประเทศไทย ซึง่ วิธกี ารบําบัดสภาพแวดล้อมจากสารปนเปื้ อน ในปจั จุบนั มี
อยู่ 3 วิธ ี คือ การบําบัดทางกายภาพ การบําบัดทางเคมี และการบําบัดทางชีวภาพ (Bioremediation
หรือ Biodegradation) (http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_contamination)
ในการบําบัดสารพิษทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมด้วยวิธที างชีวภาพนัน้ โดยทัวไปจะอาศั
่
ยพืชหรือจุลนิ ทรีย์
ในการย่อยสลายสารมลพิษทีป่ นเปื้ อนในธรรมชาติ หรือเปลีย่ นรูปสารพิษให้อยู่ในสภาพทีม่ คี วามเป็ นพิษ
น้อยลงหรือไม่มเี ลย ซึ่งจุลนิ ทรีย์ตามธรรมชาติมบี ทบาทสําคัญและมีศกั ยภาพในการบําบัดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อ มได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ประหยัด ค่ าใช้จ่า ยและมีค วามเสี่ยงตํ่าต่ อ การเกิ ดผลกระทบต่ อ
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สิง่ แวดล้อมเมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารอื่น จึงเป็นทีย่ อมรับของประชาชน แต่การบําบัดสภาพแวดล้อมด้วย
จุลนิ ทรียต์ ามธรรมชาติยงั มีข้อจํากัด เช่น กระบวนการย่อยสลายยังไม่สามารถกําจัดสารพิษได้ทุกชนิด
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ ป็ น ผลจากการย่อ ยสลายอาจเป็ น พิษ ต่ อ จุล ิน ทรีย์ ความจํา เพาะของสภาพแวดล้อ มที่
เหมาะสมต่อการทํางานของจุลนิ ทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียถ์ ูกยับยัง้ ด้ว ยสารพิษชนิดอื่น ทีป่ นอยู่
ในสภาพแวดล้อม สารพิษบางชนิดรวมตัวกับอนุ ภาคของดิน ทําให้ไม่อยู่ในรู ปที่จุลนิ ทรีย์สามารถย่อย
สลายได้แ ละใช้เ วลานาน (http://www.bionewsonline.com/w/what_is_bioremediation.htm) ดัง นั น้
นักวิทยาศาสตร์จงึ ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ให้มคี ุณสมบัตทิ ่มี ากกว่าจุลนิ ทรียใ์ นธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคทาง
พันธุวศิ วกรรม เพื่อสร้างจุลนิ ทรีย์ GM
ได้
สารพิษส่วนมากทีป่ นเปื้อนอยูใ่ นธรรมชาติ จะอยูใ่ นรูปทีจ่ ลุ นิ ทรียต์ ามธรรมชาติไม่สามารถย่อย
สลายได้ เนื่องจากจุลนิ ทรียไ์ ม่มรี ะบบการสลาย (Metabolic pathway) สารประกอบทางเคมีเหล่านี้ หรือ
อยูใ่ นรูปทีซ่ บั ซ้อนทีส่ ามารถป้องกันการย่อยสลายจากระบบการย่อยสลาย (degradation pathway) ของ
จุลนิ ทรียต์ ามธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีจลุ นิ ทรียท์ ม่ี คี วามสามารถในการย่อยสลายสารพิษหรือสารที่
ไม่ได้อยูใ่ นธรรมชาติ หรือ Xenobiotics
าปราบศัตรูพชื สารเคมีจาํ พวกตัวทําละลาย
ชนิดต่างๆ Solvents)
(Organic substances) และ ารเคมีชนิดอื่นๆ ทีป่ นเปื้อนอยู่
ในนํ้า และดิน

ภาพที่ 7 แสดงการสร้างแบคทีเรีย Pseudomonas สายพันธุ์ “Superbug”
ที่มา: http://www.studentsguide.in/microbiology/biodegradation-bioremediationbiodeterioration/petroleum-pollutants.html
- 25 -

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือ แบคทีเรียชนิด Pseudomonas ซึง่ มีความสามารถย่อยสลายสารพิษ
ต่างๆ ได้มากถึง 100 ชนิด ที่เป็ นสารประกอบจําพวกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง อาทิ ฟีนอล Bio-phenol, organophosphates และ naphthalene
นอกจากนี้ ยังมีจลุ นิ ทรียส์ ารพันธุอ์ ่นื ๆ ทีส่ ามารถย่อยสลายสารจําพวก Xenobiotics
Mycobacterium, lcaligenes
Norcadia
(http://www.biotechnology4u.com/
biotechnology_environment.html)
การย่อยสลายสารพิษของจุลนิ ทรียจ์ ะอาศัยเอนไซม์ทจ่ี ุลนิ ทรียส์ ร้างขึน้ ภายใน plasmid ดังนัน้ การ
ดัดแปลงทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรีย์ จึงมุ่งเน้นทีด่ เี อ็นเอของ plasmid เพื่อสร้างจุลนิ ทรียท์ ม่ี กี ระบวนการ
ย่อยสลาย (degradative pathway) ที่แตกต่างจากเดิม ในปี 1970 Chakrabarty และคณะ ได้พฒ
ั นา
แบคทีเรีย Pseudomonas สายพันธุใ์ หม่ มีช่อื ว่า “superbug” เกิดจากการถ่าย plasmids 4 ชนิด (XYL,
NAH, OCT และ CAM) ทีม่ ยี นี ทีส่ ามารถย่อยสลายสารประกอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก Pseudomonas
ต่างชนิดกัน (ดังแสดงไว้ในภาพที่ 7) ทําให้ได้ Pseudomonas ที่
มบัตใิ นการย่อยสลายสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลายชนิด เช่น octane, xylene, naphthalene เป็ นต้น และ
ในปี 1980 Pseudomonas ชนิด superbug ได้รบั การจดสิทธิบตั ร และเป็ นสิทธิบตั รแรกที่จดให้กบั
จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรม (Biotechnology and Environment) นอกจากนี้ มีรายงานการพัฒนา
จุลนิ ทรียส์ ายพันธุ์ Pseudomonas aeruginosa ามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ม ี
นํ้ามัน และสามารถช่วยกําจัดคราบนํ้ ามันได้ โดยสร้างสารประกอบ surface active compounds ที่
เรียกว่า glycolipids emulsifier ซึง่ เป็ นสารประกอบทีไ่ ม่เป็ นพิษและสามารถย่อยสลายได้ มีคุณสมบัตลิ ด
แรงตึงผิวระหว่างนํ้ ามันกับนํ้า ทําให้น้ํามันสามารถรวมตัวกับนํ้าได้ สารประกอบดังกล่าวผลิตโดยบริษทั
Ananda Chakrabarty (USA) สารลดแรงตึงผิวจะช่วยให้เราสามารถขจัดคราบนํ้ามันจากนํ้าได้ง่ายขึน้
(http://www.molecular-plant-biotechnology.info/biotechnology-environments/pollution-control/) แต่
ยังไม่สามารถนํ ามาทดลองขจัดคราบนํ้ ามันได้จริง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่
กระจายของจุลนิ ทรีย์ GM
ล้อม
นอกจากนี้ จุลนิ ทรีย์ GM ยังสามารถนํามาใช้กําจัดโลหะหนักทีป่ นเปื้อนอยูต่ ามดินและแหล่งนํ้า
ต่างๆ ได้ โดยจุลนิ ทรียช์ นิด Deinococcus radiodurans
หนักจําพวกสารปรอท
ธรรมชาติ โดยการถ่ายยีนทีต่ า้ นทานปรอท mer )
E. coli สายพันธุ์ BL308 ไปยัง
D. radiodurans และได้สายพันธุใ์ หม่ของ D. radiodurans ทีม่ คี วามต้านทานต่อปรอท ซึง่ เปลีย่ นรูปสาร
ปรอทให้อยูใ่ นรูปทีไ่ ม่เป็ นพิษ Brim
, 2000) Jaysnakar และคณะ (2006) ได้รายงานการพัฒนา
แบคทีเรียสายพันธุ์ Pseudomonas aeruginosa CH07 ในห้องปฎิบตั กิ ารทีส่ ามารถย่อยสลาย
polychlorinated biphenyls (PCB) ว่าขจัดสารแคดเมียมได้ถงึ ร้อยละ 70 และเปลีย่ นรูปสารปรอทให้อยูใ่ น
รูปทีไ่ ม่เป็ นพิษในนํ้าเสียทีท่ ดลองในถังปฎิกรณ์ชวี ภาพ (bioreactor)
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ในปจั จุบนั ปญั หาการปนเปื้อนของสาร TNT
และแหล่งนํ้า บริเวณทีเ่ คยเป็น
กับ
เป็ นสิง่ สําคัญทีห่ ลายฝา่ ยกําลังหาทางแก้ไข จึงได้มกี ารพัฒนาแบคทีเรีย
สายพันธุ์ Enterobacter cloacae PB2 ทีไ่ ด้รบั ยีนทีส่ ร้างเอนไซม์ pentaerythritol tetranitrate (PETN)
reductase จาก E. Coli ทําให้แบคทีเรียสายพันธุใ์ หม่น้สี ามารถขจัด TNT ในดินและแหล่งนํ้าได้ โดยใช้
แหล่งไนโตรเจนจาก TNT
Lange และคณะ (1998) ได้พฒ
ั นาแบคทีเรียชนิด Deinococcus radiodurans ทีถ่ ูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรม โดยการถ่ายยีน tod ที่สร้างเอนไซม์ toluene dioxygenase (TDO) ในแบคทีเรีย D.
radiodurans ทําให้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถกําจัดสาร Chlorobenzene ทีเ่ ป็ นสารประกอบอินทรียท์ ่ใี ช้เป็ น
ส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงและใช้ผลิตสารฟีนอลหรือตัวทําละลายอินทรียช์ นิ ดอื่นๆ ภายใต้สงิ่ แวดล้อม
ที่มกี ํ ามันตรังสีสูงได้ ซึ่งยาฆ่าแมลงอีกชนิดหนึ่งที่ใ ช้อย่างแพร่หลายในระบบการเกษตรของประเทศ
สหรัฐฯ คือ Chlorypyrifos เป็ นยาฆ่าแมลงชนิด organophosphate ใช้ในพืน้ ทีป่ ลูกฝ้าย ข้าวโพด อัลมอน
ส้ม และองุน่ ทําให้มกี ารปนเปื้อนในดิน
ต่อมา Singh
2004)
Enterobacter
B-14 ให้สามารถ
สร้างเอนไซม์ phosphotriesterase
Chlorypyrifos
และได้
ทดลองนําแบคทีเรียชนิดนี้ลงในดินทีม่ ปี ริมาณ Chorpyrifos สูง พบว่าให้อตั ราการย่อยสลาย horpyrifos
นัน้ จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณสารพิษจากยาฆ่าแมลง
ในสิง่ แวดล้อ มได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีจุลนิ ทรีย์ GM อีกหลายชนิดที่พฒ
ั นาให้
ที่อยู่ตามธรรมชาติได้ ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนัน้ การบําบัดสารเคมีหรือโลหะหนัก ที่
เป็นพิษทีป่ นเปื้อนอยูต่ ามธรรมชาติทงั ้ ในแหล่งนํ้าและดินด้วยจุลนิ ทรีย์ GM จึงเป็นวิธกี ารหนึ่งทีส่ ําคัญของ
การลดมลภาวะทีเ่ ป็ นพิษในธรรมชาติซง่ึ มีในปริมาณมากในปจั จุบนั
เทคนิคการกําจัดสารพิษอีกวิธหี นึ่งคือ การอาศัยแบคทีเรียทีอ่ ยู่ภายในเนื้อเยื่อส่วนท่อลําเลียงของ
พืชช่วยย่อยสลายสารพิษที่พชื ดูดซับจากดิน Barac และคณะ (2004) ได้พฒ
ั นาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่
ภายในเนื้อเยื่อของพืช (endophytic bacteria) ชนิด Burkholderia cepacia VM1330 ทีไ่ ด้รบั ยีนทีส่ ร้าง
เอนไซม์ย่อยสลายสาร toluene (สารอินทรียท์ ล่ี ะลายนํ้าและระเหยได้) แบคทีเรียนี้อาศัยอยู่ภายในท่อนํ้ า
เลีย้ งของต้น yellow lupin ช่วยย่อยสลายสาร toluene ภายในพืช และลดการระเหยของสาร toluene สู่
สิง่ แวดล้อม เทคนิคการใช้ endophytic bacteria นี้เป็ นประโยชน์มากต่อการลดมลพิษตามธรรมชาติท่ี
ละลายนํ้ าได้ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารพิษภายในท่อลําเลียงของพืชที่กําจัดสารพิษ
(phytoremediation) และสามารถพัฒนาต่อไปในพืชไร่ทส่ี าํ คัญทางเศรษฐกิจได้
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ตารางที่ 2 จุลนิ ทรีย์ GM

เปื้อนอยูต่ ามธรรมชาติ

จุลินทรีย์ GM

สารพิ ษที่ปนเปื้ อนอยู่ตามธรรมชาติ

Pseudomonas aeruginosa AC869
Ralstonia eutropha AE707/AE1216

3,5-dichlorobenzoate และ 3-and4-chlorobenzoate
Polychlorinated, Biphenyls และ Chlorobiphenyls

Pseudomonas cepacia JHR22

2-chloro,3-chloro, 2,4-dichloro และ 3,5-dichlorobiphenyl

Escherichia coli HB101/pMY402
Pseudomonas putida G786(pHG-2)
Pseudomonas cepacia RHJ1

Toluene และ Trichloroethylene (TCE)
Pentachloroethane และ TCE
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid

ที่มา: Menn และคณะ (http://www.wiley-vch.de/books/biotech/pdf/v11b_gene.pdf)

2.1.2 จุลินทรีย์
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดในอุตสาหกรรมอาหารใช้จุลนิ ทรียใ์ นกระบวนการผลิต เช่น ไวน์ ชีสต์ ซีอ้วิ
และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นต้น มาเป็ นเวลานานแล้วตัง้ แต่ในอดีต จนกระทังได้
่ เริม่ ใช้จุลนิ ทรียใ์ นการผลิต
สารปรุงแต่งอาหาร (food additives) สารปรุงแต่งกลิน่ รส flavours substances)
อื่นๆ
ในปจั จุบนั ซึง่ จุลนิ ทรียท์ ่นี ิยมใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แบคทีเรีย และเชื้อรา จากข้อได้เปรียบของจุลนิ ทรีย์ในกระบวนการผลิต
อาหารทีม่ ากกว่าการผลิตแบบดัง้ เดิมทีต่ ้องใช้อุณหภูมแิ ละความดันสูง รวมถึงสารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อ
มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม จุลนิ ทรียจ์ งึ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตได้มาก เพราะจุลนิ ทรีย์
เจริญเติบโตรวดเร็วในสภาพแวดล้อมปกติ ช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และผลิตผลพลอย
ได้ (Byproduct) จากกระบวนการผลิตที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดมลภาวะต่อ
สิง่ แวดล้อม (http://www.gmo-compass.org/)
แต่จลุ นิ ทรียต์ ามธรรมชาติมขี อ้ จํากัดในเรือ่ งปริมาณผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถสร้างได้ และผลิตสารทีไ่ ม่
เป็ นทีต่ ้องการในการผลิต (unwanted substances) ซึง่ อาจจะส่งผลต่อการยับยัง้ การสร้าง หรือลดเสถียร
ภาพของสารผลิตภัณฑ์ทเ่ี ราต้องการ รวมถึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มทีภ่ ายใต้สภาวะแวดล้อมของ
เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ก ารผลิต สมัยใหม่ เช่น ถังปฎิกรณ์ ชวี ภาพ ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์ จงึ ได้พฒ
ั นา
จุลนิ ทรีย์ GM สายพันธุ์ใหม่ท่สี ามารถขจัดปญั หาในการผลิตดังกล่าว ในปจั จุบนั บทบาทของจุลนิ ทรีย์
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GM
มาก โดยช่วยเพิม่ ผลผลิต ควบคุม และลดขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต
ช่ว ยให้ประหยัด เวลาและค่ า ใช้จ่าย รวมถึง สร้า งผลิต ภัณ ฑ์ชนิ ด ใหม่ๆ เช่น สารทดแทนความหวาน
(sweetener) สารปรุงแต่งกลิน่ รสในเครือ่ งดื่ม และสารป้องกันการเน่ าเสียของอาหาร (preservatives) เป็ น
ต้น
อาหาร
ได้ใช้จุลนิ ทรีย์ GM ในการผลิตสารที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
อาหาร ตัวอย่าง
 Chymosin
เอนไซม์ Chymosin เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารชนิดแรกที่
ได้จากจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงทางพันธุกรรม ในกระบวนการผลิตเนยแข็งจะอาศัยเอนไซม์ Chymosin ในการ
ทําให้น้ํานมจับตัวกันเป็นก้อน (Curd milk) ซึง่ โดยทัวไปสามารถสกั
่
ดเอนไซม์ชนิดนี้ได้ในกระเพาะของลูก
วัว แต่สกัดได้ในปริมาณน้อยประมาณร้อยละ 4-8 เพื่อเพิม่ ปริมาณเอนไซม์ชนิดนี้ นักวิทยาศาสตร์จงึ หัน
มาใช้จุลนิ ทรียใ์ นการผลิต โดยการถ่ายยีนทีส่ ร้าง Chymosin จากเซลล์ภายในกระเพาะอาหารของลูกวัว
ไปยังเชื้อราชนิด Aspergillus niger หรือถ่ายยีนเข้าไปในแบคทีเรียหรือยีสต์ จุลนิ ทรีย์ GM จะถูกเพิม่
จํานวน โดยเลีย้ งในถังหมักชีวภาพ (Bioreactor) จากนัน้ นําไปสกัดแยกเอนไซม์ Chymosin จากอาหาร
เลีย้ งเชือ้ เพื่อทําให้บริสุทธิ ์จากกระบวนการผลิตเอนไซม์ ได้พบว่าร้อยละ 80-90 ของเอนไซม์ Chymosin
จากจุลนิ ทรีย์ GM อยู่ในรูปที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้มากกว่าการสกัดจากกระเพาะลูกวัวหลายเท่า ใน
ปจั จุบนั เนยแข็งที่ขายอยู่ในตลาดประเทศสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ร้อยละ 80-90 ผลิตโดยใช้
เอนไซม์ Chymosin ทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรีย์ GM (http://www.gmo-compass.org) ต่อมาในปี 2007 บริษทั
Genencor ได้พฒ
ั นา Trichoderma reesei สายพันธุ์ GICC03278 ทีส่ ามารถสร้างเอนไซม์ Chymosin
โดยการถ่ายยีน Chymosin B
Bos taurus เอนไซม์ท่สี ร้างขึน้ นี้มชี ่อื ทางการค้าว่า Chymostar
Supreme (FDA, 2007)
 วิ ตามิ นบี 2 (Riboflavin E101):
วิตามินบี 2 หรือ Riboflavin E101 เป็นสารปรุงแต่งสี (colouring) ซึง่ นํามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (cheese) เครือ่ งดื่ม และครีมหลายชนิด ในอดีตวิตามินบี 2 ถูกผลิตด้วยกรรมวิธที าง
เคมี ต่อมาได้เปลีย่ นวิธกี ารผลิตโดยหันมาใช้จลุ นิ ทรียใ์ นการผลิตแทน เพื่อลดต้นทุน ลดปริมาณของเสีย
และลดการใช้พลังงาน ชนิดของจุลนิ ทรียท์ ใ่ี ช้อย่างแพร่หลายในการผลิต Riboflavin ได้แก่ เชือ้ ราสายพันธุ์
Ashbya gossypii ยีสต์สายพันธุ์ Candida famata และแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Stahmann และคณะ
2000) กระบวนการทางชีวเคมีของการสร้าง Riboflavin จะเกิดขึน้ ในวิถที างเมตาโบลิซมึ ของ Purine
(Purine pathway) ภายในเซลล์ของจุลนิ ทรีย์ ดังนัน้ Jimenez และคณะ (2005) ได้ดดั แปลงทางพันธุกรรม
ของเชือ้ รา Ashbya gossypii ให้เกิดการสร้าง Riboflavin ใน Purine pathway ได้มากขึน้
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 Vitamin C (ascorbic acid E300)
วิตามิน
L-ascorbic acid
ทีจ่ าํ เป็ นต่อมนุ ษย์ ทํา
หน้าทีเ่ ป็นสารต้านทานอนุมลู อิสระ (antioxidant) และป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟนั นอกจากนี้ยงั ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นสารป้องกันการเน่ าเสีย และให้สใี นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิต
วิตามิน C ทําได้ 2 วิธ ี คือ ผลิตจากกลูโคสด้วยวิธที เ่ี รียกว่า Reichstein process
หก
ขัน้ ตอนทางเคมีและหนึ่งขัน้ ตอนการหมัก ประสิทธิภาพการผลิตจะอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 50
ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะใช้พลังงานและอุณหภูมสิ งู รวมถึงมีของเสียทีเ่ กิดจากสารเคมีซง่ึ จะ
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ วิธกี ารผลิตด้วยจุลนิ ทรียจ์ งึ ได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยใช้ยสี ต์ชนิด
S. cerevisiae เป็นจุลนิ ทรียห์ ลักในกระบวนการผลิต และขัน้ ตอนในการผลิตวิตามิน
หนึ่ง
Hancock และ Viola (2002) กําลังพัฒนายีสต์ S. Cerevisiae สายพันธุใ์ หม่ทถ่ี ูกดัดแปลง
พันธุกรรมให้สามารถผลิตวิตามิน C จากนํ้าตาล galactose ในขัน้ ตอนเดียว
 Xanthan E415
ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดใช้ Xanthan เป็ น emulsifier หรือตัวประสานเพื่อป้องกัน
การแยกตัวของสารสองชนิด โดยเฉพาะนํ้ากับนํ้ามัน เช่น ในมายองเนส (Mayonnaise) และนํ้ าสลัด และ
ช่ ว ยเพิ่ ม ความหนื ด หรือ ความเหนี ย วในไ อศกรีม รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ เป็ น ต้ น Xanthan
glucose)
(sucrose) ด้วยแบคทีเรีย Xanthomonas
campestris แต่เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้ไม่สามารถใช้น้ําตาลแล็กโตส (lactose) เป็นแหล่งอาหารได้ ทํา
ให้สร้าง Xanthan ได้ในปริมาณที่จํากัด ดังนัน้ จึงมีงานวิจยั ที่เป็ นการพัฒนาแบคทีเรียดัดแปลงทาง
พันธุกรรม X. campestris 17 ให้สามารถสร้างเอนไซม์ beta-galactosidase สําหรับการย่อยสลายนํ้าตาล
แล็กโตส โดยการถ่ายยีน lacZ
E. coli ทําให้ X. campestris 17 สามารถผลิต Xanthan ได้
เพิม่ ขึน้ (Fu และ Tseng, 1990)
 แอสปาแทม (Aspartame)
Aspartame เป็ นสารให้ความหวานแทนนํ้ าตาลในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลาย
ชนิด มีความหวานมากกว่านํ้าตาล 200 เท่า แต่ให้ปริมาณพลังงานหรือแคลอรีต่ ่ํา สารนี้ถูกค้นพบครัง้ แรก
ในปี 1965 และ 1980 ได้รบั การรับรองจาก
Aspartame สามารถผลิตได้
สองวิธ ี คือ ทางการสังเคราะห์ทางเคมี และกระบวนการหมักด้ว ยจุล ินทรีย์ ในกระบวนการหมักเป็ น
กระบวนการผลิตกรดอะมิโนตัง้ ต้นสําหรับการผลิต Aspartame ด้วยวิธที างเคมีต่อไป ซึ่งสามารถผลิต
กรดอะมิโนได้ในปริมาณทีม่ าก โดยทัวไปจะใช้
่
แบคทีเรีย Bacillus flavum
Candida glutamicum
- 30 -

L-aspartic
L-phenylalanine
ภายหลังจากกระบวนการหมัก จะ
แยกกรดอะมิโนเหล่านี้ให้บริสุทธิ ์และนําไปผลิต aspartame
(http://www.enotes.com/howproducts-encyclopedia/aspartame) ในประเทศสหรัฐฯ spartame
แบคทีเรีย
GM
ชนิดที่สร้างปริมาณกรดอะมิโน phenylalanine ได้ ขึ้น ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทมอนซานโต
Monsanto) ละ Aspartame ผลิต
ดัดแปลงทางพันธุกรรม
 Sugarmalts
Sugarmalts เป็นสารให้ความหวาน (sweetener) ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยนํ้าตาลฟลุคโตส
ร้อยละ 35-45 นํ้าตาล leucrose
7-15 และนํ้าตาลโอลิโกแซคคาไลด์ชนิดอื่นๆ ร้อยละ 40-60 สาร
นี้ได้จากการย่อยสลายนํ้าตาล sucrose
alternansucrase จากเชือ้ แบคทีเรียทีถ่ ูกดัดแปลง
ทางพันธุกรรมชนิด Bacillus licheniformis (พัฒนาโดยบริษทั Novozymes)
Leuconostoc citreum
(พัฒนาโดยบริษทั Cargrill) sugarmalts
เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอร์ร่ี
bake goods)
หมากฝรัง่ เจลาติน ขนมฟุดดิง้ corn
flakes แยม เจลลี่ นม และนํ้าสลัด
โดยเป็นส่วนผสมในสัดส่วนร้อยละ 1.5 ถึง 85 (FDA, 2008a)
 Pullulanase
เอนไซม์ pullulanase เป็ น glucomylase
pullulanase
เพื่อ
เอนไซม์ pullulanase ถูกใช้ในการผลิต เบียร์ (เพื่อ ช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในขัน้ ตอน mashing และเพิม่ ปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่ม) การผลิตกลูโคสไซรัป (glucose
syrup) การผลิตสารให้ความหวานจากข้าวโพด (corn sweeteners) และในเบเกอร์ร่ี เอนไซม์ชนิดนี้ผลิต
ได้จากกระบวนการหมัก fermentation)
อาศัย
Bacillus sp. หรือเชื้อราชนิด
Trichoderma sp.
บริษทั Novozymes
Bacillus subtilis ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนทีส่ ร้าง
เอนไซม์ pullulanase จากแบคทีเรีย Bacillus acidopullulyticus (FDA, 2006c) โดยเอนไซม์ pullulanase
จะถูกเติมในขัน้ ตอนการผสมข้าวมอลต์กบั เมล็ดธัญญพืชชนิดอื่นๆและนํ้า ภายใต้อุณหภูมสิ งู ทีเ่ รียกว่า
Mashing เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ ปลีย่ นแป้งเป็ นนํ้าตาลได้เป็ นของเหลวทีเ่ รียกว่า wort นอกจากนี้ pullulanase
ในการผลิต corn syrup และ bake goods บริษทั Enzymes Bio-System Ltd. ได้ดดั แปลง
พันธุกรรมแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ B1-163 ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนทีส่ ร้าง pullulanase จาก
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แบคทีเรีย Bacillus naganoensis (FDA, 1999b) และได้ถ่ายยีนสร้างเอนไซม์ pullulanase จาก Bacillus
naganoensis ไปยัง Bacillus subtilis B 1-163/pEB301 ทําให้แบคทีเรีย GM
pullulanase
(FDA, 1999d)
 Amylase
เอนไซม์ amylase ถูกนํ ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปงั และเบเกอรีต่ ่ างๆ เพื่อช่วยยืดอายุ
ของผลิต ภัณ ฑ์ ทําให้เ ก็บไว้ไ ด้นานขึ้น ลดการสูญ เสียจากผลิต ภัณฑ์ท่หี มดอายุ นอกจากนี้ ยังใช้ใ น
อุตสาหกรรมแป้งในขัน้ ตอนการย่อยแป้ง และในอุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในขัน้ ตอนการย่อย
แป้งก่อนการกลัน่ โดยทัวไปยี
่ สต์สามารถสร้างเอนไซม์ amylase
ทํา ให้ต้อ งใช้เ วลาในการผลิต ขนมปงั นานมากขึ้น ดังนัน้ จึงมีการ
พัฒนาการดัดแปลงทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรียเ์ พื่อให้สามารถผลิตเอนไซม์ amylase ในปริมาณ
และใช้
Genencor ได้พฒ
ั นาแบคทีเรีย Bacillus licheniformis GICC03279 ทีส่ ามารถ
สร้างเอนไซม์ α-amylase ชนิด Maltotetraohydrolase หรือ G4 amylase ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีน mta จาก
Pseudomonas saccharophila (FDA, 2009a) และบริษทั Novo Nordisk ได้พฒ
ั นาแบคทีเรีย Bacillus
lichineformis LiH1464 ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนทีส่ ร้างเอนไซม์ α-amylase
Bacillus stearothermophilus
®
ใช้ในการย่อยสลายแป้ง และมีช่อื ทางการค้าว่า Termamyl SC
เอนไซม์ α-amylase ชนิ ด นี้ ม ีค วามคงทนต่ อ อุ ณ หภูม ิสู ง ภายใต้ ส ภาวะเป็ น กรด ซึ่ง
แตกต่างจาก α-amylase ทัวไป
่ (FDA, 1999a) ขณะทีบ่ ริษทั Novozymes North America ได้พฒ
ั นา
เอนไซม์ α-amylase ทีม่ ชี ่อื ทางการค้าว่า Novozym 28035 ทีผ่ ลิตจากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis
สายพันธุ์ MOL2083 (FDA, 2001a)
 Asparaginase
เอนไซม์ Asparaginase ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารหลายชนิด เช่น ขนมปงั
อาหารจากธัญญพืช ขนมขบเคีย้ ว และ มันฝรังทอด
่
เป็ นต้น เพื่อป้องกันการเกิด L-asparagine ซึง่ เป็ น
สารตัง้ ต้นทีจ่ ะพัฒนาเป็ นสาร acrylamide ซึง่ เป็ นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (carcinogens) ในอาหาร และ
มักจะเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการให้ความร้อนสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส เอนไซม์ Asparaginase
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L-asparagine เอนไซม์ชนิดนี้สามารถสร้างจากเชือ้ รา Aspergillus niger
สามารถ
ยชน์และปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด

ที่

บริษทั Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP
Aspergillus
niger
ISO-528 (พัฒนาจากสายพันธุ์ GAM-53 ของ the northern utilization research and
development division ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ)
Asparaginase
Asperagillus niger สายพันธุ์ GAM-8 เอนไซม์ชนิดนี้มชี ่อื ทางการค้าว่า PreventASeTM และทาง
บริษัท ฯ ได้ย่นื หนัง สือ ขออนุ ญ าตให้เ อนไซม์ asparaginase
และสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ
(FDA) ในปี 2006 (FDA 2006a) นอกจากนี้ บริษทั Novozymes
เชือ้ ราสายพันธุ์ Aspergillus
oryzae BECh
asparaginase
®
Acrylaway และได้ย่นื หนังสือขออนุ ญาตจากทาง FDA ว่าเอนไซม์ท่ผี ลิตได้น้ีมคี วาม
ปลอดภัยและใช้ในกระบวนการผลิตอาหารได้ ในปี 2006 เช่นเดียวกัน (FDA 2006b)
 Aspartic proteinase
ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เอนไซม์ Aspartic proteinase จะช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มขึน้ บริษทั
Novo Nordisk (ตัง้ อยู่ทม่ี ลรัฐนอร์ทแคโลไรนา ประเทศสหรัฐฯ) ได้พฒ
ั นาเชือ้ ราชนิด Aspergillus oryzae
ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนทีส่ ร้างเอนไซม์ aspartic proteinase จากเชือ้ ราชนิด Rhizomucor miehei โดยทาง
บริษทั ได้ขออนุ ญาตผลิตเป็ นการค้าจาก FDA ในปี 1999 โดยมีช่อื ทางการค้าว่า Novo CarneTM Tender
ผลิตภัณฑ์น้ีอยู่ในรูปของเหลว ซึ่งจะฉีดเข้าไปในเนื้ อสัตว์เพื่อเพิม่ ความอ่อนนุ่ มให้กบั เนื้อสัตว์ (FDA,
1999c)
 Lipase
เอนไซม์ lipase เป็ นเอนไซม์ท่ใี ช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารหลาย
ประเภท เช่น ขนมปงั แป้ง ชีสต์ และไข่ เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทําให้แป้ง dough มีความคงตัว
ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอนไซม์ lipase สามารถใช้ได้ทงั ้ ในรูปของเหลวและผง ผลิตได้จากเชื้อราชนิด
Aspergillus oryzae
เอนไซม์ lipase
เก็บรักษาไข่ขาวผงไว้ได้นาน ซึ่งไข่ขาวผงถู กใช้เป็ น
ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท ได้แก่ เบเกอรี่ พาสต้า เส้นก๋วยเตีย๋ ว และครีม เป็นต้น
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Enzyme Technical Association ได้พฒ
ั นาเชื้อรา Aspergillus oryzae ให้สามารถผลิต
เอนไซม์ lipase ได้เพิม่ มากขึน้ และได้ขออนุ ญาตใช้เอนไซม์น้ีในกระบวนการผลิตอาหารจาก FDA ในปี
2002 นอกจากนี้ บริษทั Novozymes North America Inc. ได้พฒ
ั นาเชือ้ รา Aspergillus oryzae สายพันธุ์
MStr110 ให้ส ามารถผลิต เอนไซม์ lipase ได้เ พิ่ม ขึ้น จากการถ่ า ยยีน จากเชื้อ ราชนิ ด Fusarium
oxysporum ซึง่ ทางบริษทั ฯ มุ่งเน้นใช้เอนไซม์ lipase นี้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ เพื่อช่วยในการย่อยสลาย
lecithin ะการเปลีย่ นรูปของไข่แดง (modification of egg yorks) เอนไซม์ lipase ทีผ่ ลิตได้ม ี 2 ชนิด
โดยชนิดแรกมีช่อื ทางการค้าว่า Lecitase®Novo นิยมนํามาใช้ในอุตสาหกรรมนํ้ามันและไขมัน และชนิดที่
สองมีช่อื ทางการค้าว่า LipopanTMF ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอร์ร่ี (FDA, 2001b) นอกจากเชือ้ รา Aspergillus
oryzae แล้ว เชื้อรา Aspergillus niger ยังเป็ นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นํามาดัดแปลงพันธุกรรมให้สามารถ
ผลิตเอนไซม์ lipase ได้เพิม่ ขึน้ โดยบริษทั Kirkpatrick&Lockhart (FDA, 2009c)
 ผลิ ตภัณฑ์ไวน์ (Wine)
ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ ได้นิยมใช้ยสี ต์ Saccharomyces cerevisiae ในกระบวนการ
หมัก (Fermentation) โดยขัน้ ตอนการหมักไวน์มสี องขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ คือ การสร้างกรดมาลิก (Malic acid)
จากการหมักโดยยีสต์ และเปลีย่ นกรดมาลิกให้เป็นกรดแล็กติก (Lactic acid) โดยอาศัยแบคทีเรียแล็กติก
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณกรดในไวน์ และลดขัน้ ตอนในการหมัก นักวิจยั จึงได้พฒ
ั นายีสต์ Saccharomyces
cerevisiae ML01 (http://www.lesaffreyeastcorp.com/wineyeast/ML01%20KH%206-13-05.pdf)
malolactic และ เอนไซม์ malate permease
)
การ
Oenococcous oeni
จากยีส ต์
Schizosaccharomyces pombe ตามลําดับ
ยีสต์ GM ชนิดนี้จะช่วยเพิม่ ความนุ่มนวลของรสชาติไวน์จากปริมาณกรดทีล่ ดลง และลด
กลิน่ รสทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากกระบวนการเมตาโบลิซมึ ขัน้ ทีส่ อง (Secondary Metabolism) ขณะเก็บไวน์
รวมถึงลดปริมาณสารจําพวกเอมีน mines)
putrescine
cadaverine
ทําให้
เกิด
ในปี 2003 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้รบั รองความปลอดภัยในการใช้ยสี ต์
GM ชนิดนี้ (FDA, 2003a) ซึง่ อุตสาหกรรรมผลิตไวน์หลายแห่งได้นํายีสต์ GM นี้ ไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต ในปจั จุบนั มีไวน์ทใ่ี ช้ยสี ต์ GM ในการผลิตไวน์ (Schuller และ Casal, 2005) และมีไวน์ GM วาง
จําหน่ายในท้องตลาด (Organic Consumer Association) แต่ไม่มกี ฎหมายบังคับให้ระบุองค์ประกอบของ
จุลนิ ทรีย์ GM ในฉลากผลิตภัณฑ์ ทําให้ผบู้ ริโภคยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์ไวน์ GM ได้ (Cummin,
2007)
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 Cellulase:
เอนไซม์ ellulase
า
วน์ เบียร์ นํ้าผลไม้ และ
ช่วยเพิม่ ปริมาณแป้งจากการสกัดในมันฝรังหรื
่ อในพืชทีเ่ ป็ นแหล่งแป้งอื่นๆ เป็นต้น บริษทั Dyadic
International (USA) ได้พฒ
ั นาเชือ้ ราชนิด Myceliophthora thermophila
Eg5#27 ขึน้ โดยเชือ้
ราชนิดนี้ได้รบั การถ่ายยีน eg5 ทีส่ ร้าง cellulase เพิม่ ขึน้ 6 ชุดในโครโมโซม dditional copies of gene)
GM
cellulase
ถึง 20 เท่าเมือ่
เปรียบเทียบกับเชือ้ ราชนิดนี้ทไ่ี ม่ได้ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม (FDA, 2009b)
จุลนิ ทรีย์ GM ที่ใ ช้ในอุตสาหกรรมอาหารดังกล่ าวข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง
เนื่องจากยังมีจุลนิ ทรีย์ GM
ถูกนํ ามา
ซึง่ ส่วนมากจะใช้ประโยชน์ในรูปของเอนไซม์และสารปรุงแต่ง (additives)
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากจุลนิ ทรีย์ GM ถูกนํามา
ได้รบั การ
จาก
(FD )
GM ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทสาร
ปรุงแต่งอาหาร (Food Additives) ทีเ่ ติมลงในขัน้ ตอนการผลิตอาหาร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ให้ดขี น้ึ สารปรุงแต่งเหล่านี้ต้องผ่านการรับรองและผ่านการประเมินตรวจสอบก่อน
นําออกสู่ตลาด (premarket preview) จาก FDA เพื่อรับรองความปลอดภัยก่อนทีจ่ ะสามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารได้ ผูผ้ ลิตต้องยื่นเรื่องขออนุ ญาตกับ FDA เพื่อให้การรับรองความปลอดภัยของ
สารปรุงแต่ง หรือทีเ่ รียกว่า Generally Recognize as Safe (GRAS) Notification ภายใต้พระราชบัญญัติ
Federal Food, Drugs, and Cosmetic Act ยกเว้นแต่สารปรุงแต่งหรือจุลนิ ทรีย์ GM เหล่านัน้ เป็ นที่
ทราบโดยทัวกั
่ นจากผู้เ ชี่ยวชาญว่ามีความปลอดภัยต่อ การนํ าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ และมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทงั ้ ทางด้านคุณภาพและปริมาณรองรับว่าเคยมีการนํามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารมาก่อน
หรือ มีร ายงานความปลอดภัย จากผู้ บ ริโ ภคที่เ คยบริโ ภคอาหารที่ม ีส ารปรุ ง แต่ ง เหล่ า นั ้น มาก่ อ น
(http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/
default.htm)
ตัวอย่างมาตรฐานการผลิตเอนไซม์ทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 3 และ
ตัวอย่างของ GRAS Notification สามารถศึกษาจากเว็ปไซด์ http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opag120.html. ขัน้ ตอนการยื่นขอ GRAS Notification จาก FDA ผูส้ นใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/GenerallyRecognizedasSafeGRAS/ucm08306
2.htm นอกจากนี้ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เอนไซม์ทไ่ี ด้จากจุลนิ ทรีย์ GM
เป็ นไปตาม
Foods Chemical Codex หรือ
National cademy of Sciences, 003)
the Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
JECFA (JECFA, 2001)
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างมาตรฐานการผลิตเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
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
ที่มา: FDA (2009b)

การติ ดฉลาก (Labelling)
สารปรุงแต่ง (Additives) และวิตามิน
GM ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
ไม่มขี ้อ บังคับให้ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ เนื่อ งจากสารเหล่านี้จะถูกแยกออกไปก่ อ นที่จะเสร็จสิ้น
ขัน้ ตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์นนั ้ จึงไม่มสี ารปรุงแต่งหรือวิตามินจากจุลนิ ทรียต์ กค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์
สุดท้าย (Final Product) ขณะที่เอนไซม์และกรดอะมิโนไม่จดั ว่าเป็ นอาหาร เป็ นเพียงสารช่วยใน
กระบวนการผลิต (aid processing substances) ดังนัน้ สารปรุงแต่ง วิตามิน เอนไซม์ และกรดอะมิโน ที่
ได้จ ากจุล ิน ทรีย์ GM จึง ไม่ม ีข้อ บัง คับ ให้ร ะบุ ใ นส่ ว นผสมภายในฉลากผลิต ภั ณ ฑ์ (http://www.gmocompass.org/eng/grocery_shopping/ingredients_additives/36gm_microorganisms_taking_place_
chemic_factories.html)
อย่างไรก็ตาม ขณะที่
ไม่ถูกจัดว่าเป็ นอาหาร และยังไม่มขี ้อบังคับให้ระบุลงใน
ฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่จําเป็ นต้องแจ้ง
รายชื่อเอนไซม์ท่ไี ด้จากจุลนิ ทรีย์ GM
ให้ความร่วมมือ
(Volunteer) เท่านัน้ ดังนัน้
จากจุลนิ ทรีย์ GM
ในประเทศสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีหลายบริษทั ที่ทําการผลิต
เอนไซม์ แต่พบว่ามีเพียง 2 บริษทั คือ Novo Nordisk
Genencore ทีม่ กี ารผลิตมากทีส่ ุด โดยบริษทั
Novo Nordisk
เนื่อ งจากบริษัทผู้ผ ลิต ส่ ว นมากไม่ยนิ ยอม
เปิดเผยข้อมูลว่าเอนไซม์ชนิดใดได้มาจากจุลนิ ทรีย์ GM
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ดังนัน้ เอนไซม์ทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรมอาหารทีไ่ ด้มาจากจุลนิ ทรีย์ GM ที่ FDA สามารถระบุ
ได้จะมีดงั ต่อไปนี้ คือ Chymosin, Aspartic Proteinase, Pullulanase, α-amylase และ NovamylTM
(Organic Consumer Association) ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดในประเทศสหรัฐฯ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์
เอนไซม์และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ จากจุลนิ ทรีย์ GM ในกระบวนการผลิต และจากการทีไ่ ม่มขี อ้ บังคับให้ระบุใน
ฉลากของผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นการยากทีผ่ ู้บริโภคจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มผี ลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรีย์ GM เป็ น
ส่วนประกอบ

2.1.3 จุลินทรีย์ GM กับเกษตรกรรม
ในปจั จุบนั เกษตรกรได้ใช้สารเคมีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงและศัตรูพชื รวมถึงการใช้
ปุ๋ยเคมีใ นพื้นที่เ กษตรกรรมของตน ส่ งผลให้ส ารเคมีเ หล่ านัน้ แพร่กระจายลงสู่ดิน และแหล่ งนํ้ าตาม
ธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้ ทําให้ผลผลิตทีไ่ ด้จากการผลิตทางการเกษตร
ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารสําคัญของมนุ ษย์ เป็ นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค นักวิทยาศาสตร์จงึ ได้พ ั ฒนา
เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรใน 2 รูปแบบทีส่ าํ คัญ ดังต่อไปนี้

1. สารต้านศัตรูพืชชีวภาพ (Biopesticide)
แม้ว่าในปจั จุบนั นักวิทยาศาสตร์จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาพืชต้านทานต่ อโรคและ
แมลงศัตรูพชื และนําออกสู่ตลาดแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ยงั คงต้องพัฒนาจุ ลนิ ทรียใ์ นการควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพชื (microbial-insecticide) ซึง่ ไม่เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ แมลงชนิดอื่นๆ และสัตว์ ต่อไป เพื่อ
ลดการพึง่ พาสารเคมี เนื่องจากสารพิษที่จุลนิ ทรียส์ ร้างขึน้ จะเน้ นให้เกิดผลกระทบเฉพาะแมลงเป้าหมาย
เท่านัน้
การใช้จลุ นิ ทรียใ์ นรูปของ Biopesticide จะนํามาใช้โดยการฉีดพ่นไปยังลําต้นและใบของพืช
เมือ่ แมลงศัตรูพชื เข้ามาเกาะต้นพืช จุลนิ ทรียจ์ ะเข้าไปยังแมลงและปล่อยสารพิษเข้าสู่กระเพาะอาหารของ
แมลง จนกระทังแมลงตาย
่
ซึง่ ส่วนมากใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
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ปจั จุบนั ชนิดของจุลนิ ทรียท์ น่ี ํามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื ประกอบด้วย
1) แบคทีเรีย: Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Bacillus thuringiensis var. israelensis,
Bacillus thuringiensis var. tenebrinos, Bacillus sphaericus และ Bacillus popilliae
2) เชือ้ รา: Beauveria bassiana, Lagenidium giganteum, Paecilomyces fumosoroseus,
และ Lecanicillium lecanii
3) โปรโตซัว: Nosema locustae
4) นีมาโทด (Nematode): Steinernema feltiae, S. riobravis, และ S. carpocapsae
บริษทั หลายแห่งได้พฒ
ั นาและผลิต microbial-insecticide ขึน้ และมีการจําหน่ ายตัง้ แต่ทศวรรษที่
1960s เช่น บริษทั Monsanto, Mycogen, Ecogen, Repligen และ Zoecon เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์
microbial-insecticide (ยากํ าจัดศัต รูพืชชีว ภาพ) หลายชนิดได้จดทะเบียนกับ United States
Environmental Protection Agency ก่อนนําออกสู่ตลาด ซึง่ ในปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น Dipel®,
Javelin®, Thuricide®, Worm Attack®, Caterpillar Killer®, Bactospeine®, และ SOK-Bt® เป็ นต้น
(http://www.miami-dade.ifas.ufl.edu/pdfs/fyn/bt.pdf.)
อย่างไรก็ต าม จุล ิน ทรีย์ท่ีทํา หน้ าที่ค วบคุ มการแพร่ร ะบาดของแมลงบางชนิ ด สามารถสร้า ง
สารพิษที่มผี ลต่อแมลงได้น้อย ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์จงึ พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพโดยใช้วธิ กี ารทางพันธุ
วิศวกรรมช่วยดัดแปลงพันธุกรรมจุลนิ ทรียช์ นิดใหม่ให้มคี วามสามารถในการควบคุมแมลงศัตรูพชื ได้มาก
ขึน้ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สามารถสร้างสารพิษ (endotoxin) ที่เป็ น
อันตรายต่อแมลงจําพวกกัดกินใบ เช่น ผีเสือ้ เต่าทอง และแมลงกัดกินใบประเภทอื่นๆ โดยมียนี ทีเ่ รียกว่า
cry ทีส่ ามารถสร้างโปรตีนทีเ่ ป็นพิษต่อแมลงทีเ่ รียกว่า insecticidal crystal protein
จุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัยอยูร่ ่วมกับพืชสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่ม Epiphytes เป็นจุลนิ ทรีย์
ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณรากและใบของพืช เช่น Pseudomonas และ 2) กลุ่ม Endophytes เป็นจุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัย
อยูภ่ ายในเนื้อเยือ่ ของพืช เช่น Clavibacter xyli โดยทัวไป
่ แบคทีเรียชนิด B. thuringiensis จะไม่อาศัยอยู่
บริเวณรากและเนื้อเยือ่ ของพืช นักวิทยาศาสตร์จงึ ถ่ายยีนทีส่ ร้างสารพิษ (endotoxin) จากแบคทีเรียชนิด
B. thuringiensis ไปยังแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas เพื่อให้แบคทีเรียชนิดนี้สร้างสารพิษป้องกันแมลง
ศัตรูพชื บริเวณรากและใบได้ และถ่ายยีนชนิดนี้ไปสู่แบคทีเรียชนิด Clavibacter xyli เพื่อให้สามารถ
ป้องกันหนอน (corn ear worm) ในเนื้อเยือ่ ของข้าวโพดได้
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All และคณะ (1994) ร่วมกับบริษทั Ecogen ได้พฒ
ั นาแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
subspecies kurstaki สายพันธุ์ EC9399 ให้มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมหนอนชนิด Fall Army Worm
(FAW) ในข้าวโพด โดยถ่ายยีน cry ทีส่ ร้างโปรตีน Crystal-forming proteins ทีเ่ ป็ นพิษต่อหนอน FAW
แบคทีเ รีย ชนิด ดัง กล่ าวเป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ง ในผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท cogen
ทางการค้า
®
Condor
นอกจากนี้ บริษทั Terra Nostra Technology ยังได้พฒ
ั นาเชื้อราสายพันธุ์ Beauveria
bassiana ให้มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมแมลงเต่าทองชนิด Potato Colorado Beetles ให้สูงขึน้ โดย
สามารถลดจํานวนตัวอ่อนของเต่าทอง Potato olorado Beetles
85-91 ภายในเวลา 9 วัน
เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้ยาฆ่าแมลง (Terra Nosta Inc., 2003)
ในการป้องกันโรคพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชื้อรา จุลนิ ทรียไ์ ด้ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้สามารถ
ป้องกันโรคจากเชือ้ ราได้ โดยการถ่ายยีนทีส่ ร้างเอนไซม์ Chitinase โดย Thomas (US Patent, 1988)
ได้ถ่ายยีนชนิดนี้ในลักษณะลูกผสม (hybrid gene) จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 2 สายพันธุ์ คือ
HD-73 กับ Berliner 1715 เข้าไปในจุลนิ ทรีย์ Pseudomonas fluorescenes ทีม่ คี ุณสมบัตปิ ้ องกันโรคที่
เกิดจากเชือ้ ราบริเวณรากของพืช ให้มคี ุณสมบัตติ า้ นทานต่อแมลงได้
เช่นเดียวกับ Katrina และ Jennifer (2000) ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ Pseudomonas fluorescens ที่ม ี
ยีน chiA สําหรับสร้างเอนไซม์ chitinase จาก Serratia marcescens โดยแบคทีเรีย GM ชนิดนี้สามารถ
ป้องกันเชื้อรา Rhizoctonia solani ภายในท่อนํ้ าเลี้ยงของพืชตระกูลถัวชนิ
่ ด Phaseolus vulgaris
ขณะเดียวกันบริษทั Bio-Care Technology และ Technology Sciences Group ได้ร่วมกันพัฒนา
แบคทีเรีย Agrobacterium radiobacter สายพันธุ์ K1026 ทีส่ ามารถสร้างสาร Agrocin ซึง่ มีคุณสมบัตใิ น
การป้องกันการเกิดโรค Crown galls จากแบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens ได้ (EPA, 1999)
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยงั ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ GM
Nematode (สัตว์
ชัน้ ตํ่าชนิดหนึ่งที่ไม่มกี ระดูกสันหลังคล้ายกับหนอนและเป็ นพาหะของเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัส ) ซึ่งเป็ น
แมลงศัตรูพชื (pest) ที่สําคัญที่ทําลายพืชผลทางการเกษตรมหาศาลต่ อปี เนื่องจากสารเคมีป้องกัน
nematode มีราคาแพง นักวิทยาศาสตร์จงึ ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ GM สามารถ
nematode ในรูป
ของสารกําจัดศัตรูพชื ชีวภาพ (biopesticide) โดยใช้แบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรม Bacillus thuringiensis
จํานวน
คือ 1) ชนิดที่สร้างโปรตีน R-3
) R- 0
Nematode
โดยผสมกับดินที่ปลูกหรือคลุกกับเมล็ดพืชก่อนนํ าไปปลูก
(US.Patent,1994) บริษทั Biological Target Incorporation เป็ นผู้
แบคทีเรีย B. thuringiensis สาย
พันธุ์ใหม่ท่สี ามารถยับยัง้ การระบาดของแมลงศัตรูพชื หลายชนิด เช่น Lepidoptera, Coleoptera and
Diptera เป็ นต้น และป้องกันโรคทีเ่ กิดจาก nematodes ในข้าวโพด เพราะประกอบด้วยยีนทีส่ ร้างโปรตีน
ต้านทานแมลง (pesticidal proteins) และ nematodes ทีแ่ ตกต่างกันถึง 15 ชนิด (Biological Target Inc.)
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2) ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)
ในการผลิตทางการเกษตร คุณภาพของดินเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ําคัญต่อผลผลิตของพืชทีป่ ลูก
โดยเฉพาะธาตุอาหาร (ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ) โครงสร้างของดิน เชือ้ โรคทีอ่ ยู่ภายในดิน (เชือ้ รา)
เป็ นสิง่ ทีเ่ กษตรกรให้ความสําคัญและเป็ นปญั หาหลักของการปลูกพืช การปรับปรุงดินทัวไปจะใช้
่
ป๋ ยเคมี
ุ
เพิม่ ธาตุอาหารและสารเคมีป้องกันเชือ้ รา วิธกี ารดังกล่าวส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม คุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค และสร้างภาระค่าใช้จ่ายทีส่ ูง จากเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากจุลนิ ทรียจ์ งึ เป็ นแนวทางหนึ่งทีส่ ําคัญ ซึง่ มีบทบาทเพิม่ มากขึน้ ในภาคเกษตรกรรม โดยเป็ น
ส่วนผสมในปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) จุลนิ ทรียจ์ ะช่วยให้พชื ต้านทานต่อโลหะหนักทีอ่ ยู่ในดิน ปรับปรุง
โครงสร้างและคุณภาพของดิน เพิม่ อัตราการตรึง ก๊าซไนโตรเจน เพิม่ การดูดซับธาตุอาหารฟอสฟอรัส
ป้องกันโรคที่เกิดจากดินโดยเฉพาะโรคจากเชื้อรา ผลิต growth hormone วิตามิน กรดอะมิโน ช่ว ย
ประหยัดค่าใช้จา่ ย และมีวธิ กี ารจัดการไม่ยงุ่ ยาก รวมถึงช่วยลดการปล่อยสารเคมีส่สู งิ่ แวดล้อม
จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็นส่วนประกอบใน biofertilizer ประกอบด้วย
Rhizobium ใช้กบั พืชตระกูลถัว่ เพิม่ ธาตุไนโตรเจนในดิน
Azotobacter ใช้กบั ข้าวสาลี ข้าวโพด ฝ้าย มะเขือเทศ มัสตาร์ด และพืชผักชนิดต่างๆ
Azospirillium ใช้กบั Sorghum
Blue green algae ชนิด Nostoc, nabaena, Tolypothrix
ulosira ซึง่ จุลนิ ทรีย์
เหล่านี้จะช่วย
ก๊าซ
จุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัยอยู่ในดินจะเปลีย่ น
ก๊าซไนโตรเจนจากอากาศไปเป็ นธาตุไนโตรเจนในดินทีพ่ ชื สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
(http://tolweb.org/notes/?note_id=3920)
5) Thiobacillus
าตุฟอสฟอรัสให้อยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถนําไปใช้ได้
1)
2)
3)
4)

ในดินทีม่ ปี ริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนตํ่า เกษตรกรสามารถใช้จลุ นิ ทรีย์ชนิดทีส่ ามารถสร้าง
ธาตุไนโตรเจนจากการตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศ (nitrogen fixation bacteria) แทนการใช้ป๋ ยเคมี
ุ
แบคทีเรียชนิด Rhizobium เป็น nitrogen fixation bacteria ทีพ่ บทัวไปในปมรากของพื
่
ชตระกูลถัว่
แบคทีเรีย Rhizobium ชนิด Sinorhizobium meliloti สายพันธุ์ RMBPC-2 ได้รบั การพัฒนาให้มอี ตั ราการ
ตรึงก๊าซไนโตรเจนเพิม่ ขึน้
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บริษทั Research Seed ได้นําแบคทีเรียชนิด Rhizobium มาผสมกับเมล็ดพืชชนิด Alfalfa
ก่อนปลูก และพบว่าการเจริญเติบโตของพืช Alfalfa เพิม่ ขึน้ มากกว่า Alfalfa ทีไ่ ม่ได้รบั เชือ้ แบคทีเรียใน
พืน้ ทีป่ ลูกทีข่ าดธาตุไนโตรเจนและมีปริมาณแบคทีเรีย Rhizobium ในดินตํ่า และยังพบว่าธาตุไนโตรเจน
ในดินมีปริมาณเพิม่ สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 1997 บริษัท Research Seed ได้รบั อนุ ญาตจาก
Environment Protectant Agency (EPA) ให้สามารถผลิตแบคทีเรียชนิดนี้เป็ นการค้าได้แต่ผลิตได้ใน
ปริมาณทีจ่ าํ กัด (EPA, 1997)
สําหรับดินทีม่ ธี าตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า และจะส่งผลให้พชื ขาดธาตุฟอสฟอรัส
ได้ ได้พบว่าแบคทีเรียชนิด Thiobacillus สามารถเพิม่ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสโดยเปลีย่ นธาตุฟอสฟอรัสให้
อยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถนําไปใช้ได้ English และคณะ (1995) ได้ปรับปรุงแบคทีเรีย Thiobacillus
neapolitanus ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีน csoSIA ทีส่ ร้าง carboxysome shell protein ช่วยเพิม่ ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทจ่ี าํ เป็ นต่อการเจริญเติบโตของ Thiobacillus ทําให้ในดินมีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็น
ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ ด้วย นอกจากนี้ แบคทีเรีย Azospirillum เป็นแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งทีส่ ามารถตรึง
ก๊าซไนโตรเจน Nitrogen fixation)
และถูก
ของ
แก่พชื
ทีไ่ ม่มปี มราก (nodules) เพื่อเพิม่ ธาตุอาหารไนโตรเจนให้แก่พชื
Jayaraj
2004)
Azospirillum
hitinase
โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในดิน
(antifungal protein) โดยถ่ายยีน chitinase R )
ข้าวสู่ Azospirillum brasilense สายพันธุ์
SP e L
ที GM
โรคพืชจากเชือ้ ราชนิด Rhizoctonia solani
ได้
อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizers) ทีว่ างขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็ นเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ทีพ่ ฒ
ั นาจากธรรมชาติ ไม่ได้ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม เนื่องจากจุลนิ ทรียใ์ นธรรมชาติมคี วามหลากหลาย
และมีคุณสมบัติท่สี ามารถใช้เป็ นปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีได้ ปุ๋ยชีวภาพเป็ นปุ๋ยอินทรีย์ชนิด หนึ่ง ที่
ประกอบด้วยเชื้อจุลนิ ทรียท์ ่เี ป็ นประโยชน์ต่อพืชในดิน ทําหน้าที่เพิม่ ปริมาณธาตุอาหารในดิน ปรับปรุง
คุ ณ ภาพดิน และป้ อ งกัน โรคจากเชื้อ รา (http://www.urbancreeks.org/Biofertilizers_Mycorrhizae.pdf)
ดัง แสดงในตารางที่ 4 โดยผลิต ภัณ ฑ์ป๋ ุยชีว ภาพส่ ว นมากอยู่ใ นรูป ผง และมีก ารนํ ามาใช้ก ับพืช ใน 3
รูปแบบ คือ
1. นําปุ๋ยชีวภาพมาผสมกับนํ้า จากนัน้ นําเมล็ดพืชมาแช่สารละลายปุ๋ยชีวภาพ และนําไปปลูก
2. นําปุ๋ยชีวภาพมาผสมกับปุ่ยคอก ทิง้ ไว้ 1 คืน และนําไปผสมกับดินทีเ่ พาะปลูกพืช
3. ในกรณีแปลงปลูกข้าวทีจ่ ะต้องปล่อยนํ้าขังในแปลงข้าว นําปุ๋ยชีวภาพผสมละลายกับนํ้าทีข่ งั
ในแปลงข้าว
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ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์ป๋ ยชี
ุ วภาพ
ชื่อการค้า
AgBio-Endos
Bio Vam
DiehardTM
MycoApply®Endo
Promote®
Tricho®
SoilMoistTM
Myke, Myke®Pro
BEI, BEIM

จุลินทรีย์
Endomycorrhizal Fungi
Trichoderma spp.
Mycorrhizal fungi
Ectomycorrhizal fungi
Pisolithus tinctorius
Trichoderma spp.
Endomycorrhizal fungi
Mycorrhizal fungi
Endomycorrhizal fungi

บริ ษทั ผู้ผลิ ต
AgBio, Inc
T&J Enterprises
Horticultural Alliance, Inc
Mycorrhizal application Inc.
JHBiotech, Inc.
Agrimms Technologies Ltd.
JRM chemical, Inc
Premier Tech Biotechnologies
Bio-Organics

ที่มา: http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD38-2.pdf.

2.1.4 จุลินทรีย์

แพทย์

ทีผ่ ่านมา โปรตีนหรือเอนไซม์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ (Therapeutic protein) และยาชนิด
ต่างๆ จะผลิต จากการสกัดจากเซลล์ในกระเพาะอาหารของสัตว์ ซึ่งให้ปริมาณน้ อยและไม่เพียงพอต่ อ
ความต้องการ มีตน้ ทุนสูงและใช้เวลานาน รวมถึงมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากสารเคมีในขัน้ ตอน
การทําให้บริสุทธิ ์และปล่อยสู่ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรมยาได้พยายามหาวิธกี ารผลิต
โปรตีนฯ และยาด้วยวิธกี ารอื่น ภายหลังจากทีเ่ ทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิคพันธุวศิ วกรรมได้
มีการพัฒนาขึ้น นักวิทยาศาสตร์จงึ มุ่ง พัฒนาจุลนิ ทรียแ์ ละได้ประสบความสําเร็จในการสร้างแบคทีเรีย
E. coli ดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetically engineering E. coli) ทีส่ ามารถผลิตสารอินซูลนิ (Insulin)
ซึง่ ถือเป็ นสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ชนิดแรก (ดังแสดงในบทที่ 1) อินซูลนิ ชนิดนี้มชี ่อื ทาง
การค้าว่า Humulin ซึง่ มียอดขายในปี 2003 มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนา
พืชและสัตว์ดดั แปลงพันธุ กรรมให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในปจั จุบนั พืชและสัตว์ GM
หลายชนิดสามารถผลิตสารทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่มปี ริมาณทีผ่ ลิตได้ในสิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองชนิด
นี้ยงั อยู่ในปริมาณที่น้อย ใช้เวลานาน มีราคาแพง (ในสัตว์) ใช้พ้นื ที่มาก (ในพืช) และยังไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ GM ซึ่งยังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา อีกทัง้ พืช
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GM ต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการปลูกมาก และเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม มีต้นทุนสูงในการสกัด
แยกโปรตีน ที่เ ป็ น ประโยชน์ ท างการแพทย์ และใช้เ วลาในการผลิต หรือ มีร ะยะเวลาการปลูกพืชนาน
มากกว่าผลิตจากจุลนิ ทรีย์ GM ดังนัน้ จุลนิ ทรีย์ GM จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตสารที่
เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของมนุ ษย์ (Human Growth
hormones) วัคซีน โปรตีนในระบบภูมคิ ุม้ กัน (antibody และantigen) และโปรตีนทีเ่ ชื่อมต่อกับนํ้าตาลซึง่ มี
หน้ าที่เกี่ยวข้องกับความคงตัว ของรูปร่างเซลล์ หรือ เรียกว่าไกลโคโปรตีน (glycoprotein) เนื่องจากมี
ต้นทุนในการผลิตและการสกัดแยกสารให้บริสุทธิ ์ตํ่า การจัดการหรือควบคุมการผลิตได้ง่าย และสามารถ
ผลิตได้มากในระยะเวลาอันสัน้
จุล ินทรีย์ท่นี ิยมนํ ามาดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อ ประโยชน์ ทางการแพทย์ ได้แก่ E. Coli,
Saccharomyces cerevisiae และ Pichia pastoris ซึง่ จุลนิ ทรียเ์ หล่านี้ส่วนมากถูกใช้ในการสร้างโปรตีนที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ หรือ Therapeutic protein โปรตีนชนิดนี้จดั เป็ นไกลโคโปรตีนซึง่ มีประโยชน์
ในการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคเลือดไหลไม่หยุด และโรค
ไวรัสตับอักเสบ บี เป็ นต้น ไกลโคโปรตีนที่สร้างจากแบคทีเรียส่วนใหญ่ จะเป็ นชนิด non-glycoprotein
ซึ่งเป็ นโปรตีนที่ไม่ผ่านกระบวนการ glycosylation และโปรตีนไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงโครงสร้าง
(Modification) เพื่อเปลี่ยนรูปไปเป็ นรูปที่จําเพาะหรือซับซ้อนขึน้
(Posttranslation)
ไกลโคโปรตีนทีม่ รี ปู ร่างซับซ้อนโดยผ่านกระบวนการ glycosylation
และสามารถสร้า ง non-glycoprotein ได้ ด้ว ย นั ก วิท ยาศาสตร์ห ลายกลุ่ ม ได้พ ัฒ นาจุ ล ิน ทรีย์ GM
ต่างๆ เหล่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


โรคมะเร็ง (Cancer):

โรคมะเร็งเป็ นโรคทีร่ กั ษาไม่หาย ผูป้ ่วยทุกข์ทรมานจากการรักษาด้วยการฉายแสงและ
เคมีบาํ บัด ซึง่ ไม่สามารถยับยัง้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ อีกทัง้ ผูป้ ่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายทีส่ ูงและ
ได้รบั ผลข้างเคียงจากการรักษาดังกล่าว ดังนัน้
GM ที่สามารถ
Therapeutic protein
Monoclonal antibodies M bs) antigen
Interferon จะ
นัก วิทยาศาสตร์จงึ ได้พยายามหาวิธกี ารรักษาที่ลดผลข้างเคียง เพิม่ ประสิทธิภาพ และลด
ค่าใช้จา่ ยในการรักษา จุลนิ ทรีย์ GM จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจ ทีมนักวิจยั จาก University
of Pennsylvania, School of Medicine ได้พฒ
ั นาวัคซีนที่สามารถยับยัง้ การแพร่กระจายของเนื้องอก
บริเวณเต้านม (breast tumor) ได้จากแบคทีเรีย GM ชนิด Listeria monocytogense ทีม่ ยี นี สร้างสาร
กระตุ้นภูมคิ ุม้ กัน (antigen) HER-2/Neu (ยีนชนิดนี้พบทัวไปในมะเร็
่
งหลายชนิด เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็ง
ปอด มะเร็งลําไส้ และมะเร็งตับ ) ทีมนักวิจยั ได้ทดลองฉีดวัคซีนชนิดนี้ในหนู พบว่าสามารถหยุดการ
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แพร่กระจายของเนื้องอกทีม่ เี ซลล์ของยีน HER-2/Neu ได้ (The Medical News, 2005) ขณะทีน่ ักวิจยั จาก
University of California, Berkeley ร่ว มกับ นัก วิจ ยั จากมหาวิท ยาลัย John opkins
MedImmune, Inc พัฒนาแบคทีเรีย Listeria monocytogense ทีม่ ยี นี สร้าง antigen ชนิด Mesothelin
และ EphA2 ในวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายเนื้องอกทีต่ บั รังไข่ ต่อมลูกหมาก และเต้านม โดยทดลองใน
หนู และพบว่าหนู ท่พี บเนื้องอกร้อยละ 40 มีชวี ติ รอด (UC Berkeley, 2004) แบคทีเรีย Listeria
monocytogense นอกจากจะเป็นพาหะนํายีนทีส่ ร้าง antigen ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ แล้ว ยังกระตุ้นการ
ทํางานของระบบภูมคิ ุม้ กันในร่างกาย เช่น T-cell, Interferon และ tumor necrosis เป็ นต้น ให้เข้าไปจับ
กลุ่มมะเร็งเป้าหมายและทําลาย
แต่ ปญั หาการรักษาโรคมะเร็งที่สําคัญ คือ เซลล์มะเร็งส่วนมากอยู่ในบริเวณที่มอี อกซิเจนน้ อย
(hypoxic area) ซึง่ เป็ นบริเวณทีก่ ารรักษาด้วยการฉายแสง (radiation therapy) (Bettegowda และคณะ,
2003) และด้วยวิธกี ารเคมีบําบัด (Chemotherapy) ไม่สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็ง ทําให้เซลล์มะเร็ง
แพร่ก ระจายต่ อ ไปได้ จากปญั หาดัง กล่ า ว นักวิท ยาศาสตร์จ ึงคิดค้นการใช้ยนี ที่เ ป็ นประโยชน์ ทาง
การแพทย์ (gene therapeutic) ในการรักษาโรคมะเร็ง ซึง่ มีหลักการทีส่ ําคัญ 3 ประการ คือ 1) ระบุและ
แยกแยะตําแหน่ งเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์ปกติ (Identify tumor cell) 2) เลือกใช้ยนี ทีจ่ ะนํามารักษาหรือ
ยับยัง้ การแพร่กระจายเซลล์มะเร็ง (Identify a therapeutic gene) และ 3) พาหะทีจ่ ะนํายีนนี้ไปยัง
เซลล์มะเร็งเป้าหมาย
จากข้อเท็จจริงที่ว่าเซลล์มะเร็งส่วนมากอยู่ในบริเวณที่มอี อกซิเจนน้อย การเลือกใช้พาหะนํ ายีน
เข้าไปบําบัด จึงเลือกใช้แบคทีเรียที่สามารถเจริญ เติบโตได้ดภี ายใต้ออกซิเจนน้ อยหรือ ไม่มอี อกซิเจน
(anaerobic bacteria) เป็ นพาหะนํายีนทีส่ ามารถรักษาหรือยับยัง้ เซลล์มะเร็งได้ แบคทีเรีย anaerobe ทีม่ ี
คุณสมบัตยิ บั ยัง้ การแพร่กระจายเซลล์มะเร็งมี 4 ชนิด ได้แก่ Clostridium, Bifidobacterium, Salmonella
Corynebacterium ต่ anaerobic bacteria ตามธรรมชาติ จะสร้างสารทีเ่ ป็ นพิษต่อร่างกายมนุ ษย์
ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์จงึ ได้ดดั แปลงพันธุ กรรมแบคทีเรียที่ไม่สร้างสารที่เ ป็ นอันตรายต่อ มนุ ษย์ เช่น
Clostridium novyi-NT (แบคทีเรียทีต่ ดั ยีนทีส่ ร้างสารพิษ alpha ซึง่ เป็ นพิษต่อมนุ ษย์และสัตว์) แต่ C.
novyi-NT เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็ นต้องทํางานร่วมกับ
วิธกี ารอื่น เช่น รักษาร่วมกับโปรตีนทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ง (cytotoxic therapeutics) อาทิ mitocin C
และ dolastatin-10 ซึ่งได้พบว่าสามารถยับยัง้ การแพร่กระจายเนื้องอกในสัตว์ทดลอง และที่ผ่ านมา
สัตว์ทดลองร้อยละ 80 สามารถหายจากโรคมะเร็งได้ (Dang และคณะ 2001) แต่ anaerobic bacteria นี้
ไม่สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งทีอ่ ยูบ่ ริเวณทีม่ อี อกซิเจนปกติได้ ดังนัน้ ต้องนําแบคทีเรีย Clostridium novyiNT มาใช้รว่ มกับวิธกี ารรักษาโรคมะเร็งแบบดัง้ เดิม เรียกว่า Combination Bacteriolytic Cancer Therapy
(Zhou และคณะ 2009) เช่น การฉายแสง (Bettegowda และคณะ 2003) และเคมีบําบัด (Wilkinson,
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2006) รวมถึงการใช้ anti-microtubule agents (Dang และคณะ, 2004) เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้เป็ นแนวทาง
หนึ่งทีส่ าํ คัญต่อการรักษาโรคมะเร็งให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ Samonella sp. ยังเป็นแบคทีเรียทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้ดที งั ้ ในสภาวะมีออกซิเจน
(aerobe) และไม่มอี อกซิเจน (ananerobe) จึงเป็ นพาหะ (vector) ทีส่ าํ คัญในการรักษาโรคมะเร็ง สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ ได้พฒ
ั นาวัคซีนทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรีย Samonella typhimurium ทีถ่ ูกดัดแปลง
พันธุกรรม หรือ เรียกว่า VNP20009 โดยให้วคั ซีนแก่ผปู้ ว่ ยโรคมะเร็งผ่านทางกระแสเลือดไปยังบริเวณ
เซลล์มะเร็ง ผูป้ ว่ ยจะได้รบั วัคซีนในปริมาณน้อยในช่วงแรกและเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึง่
พบว่า เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือเท่าเดิม งานทดลองนี้ยงั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
(http://www.discoverymedicine.com/Shibin-Zhou/2009/06/16/combination-bacteriolyticcancer-therapy-attacking-cancer-from-inside-out/)
John
1997)
Samonella typhimurium สายพันธุ์ YS72 ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดโรคใน
มนุษย์ และได้รบั ยีน Herpes Simplex Virus Thimidine Kinase (HSV TK) ซึง่ สร้างเอนไซม์ Thimidine
Kinase ทีช่ ่วยยับยัง้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ จุลนิ ทรีย์ GM ชนิดนี้จะสร้างโปรตีนต้านทาน
เซลล์มะเร็ง ซึง่ พวกเขาได้ทดลองในหนู และพบว่าหนูทไ่ี ด้รบั Samonella GM ชนิดนี้ จะมีอตั ราการรอด
ชีวติ สูงขึน้ และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลดลง ถึงแม้ว่าจะมีงานทดลองทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ทจ่ี ะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้กต็ าม แต่นกั วิทยาศาสตร์ยงั ไม่สามารถให้การรับรองการรักษา
โรคมะเร็งในมนุษย์ ซึง่ ยังต้องพัฒนาและค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งทีม่ ี
ประสิทธิภาพในอนาคต
 โรคเบาหวาน (Diabetes):
ภายหลังจากทีน่ กั วิทยาศาสตร์ได้ผลิต Insulin จาก E. coli ดัดแปลงพันธุกรรมในปี 1983
เป็นต้นมา การพัฒนาการผลิต Insulin
เพื่อให้สามารถ
ผลิต Insulin ได้อย่าง
Duan และคณะ
(2008) นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอแนล ได้ดดั แปลงพันธุกรรมแบคทีเรีย E. coli Nissle ที่
สามารถสร้างโปรตีน GLP-1 และ PDX-1 ซึง่ เป็ นโปรตีนทีก่ ระตุน้ การสร้าง Insulin ในเซลล์ตบั อ่อนและใน
ลําไส้ งานวิจยั นี้มเี ป้าหมายการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ตอ้ งฉีดยา ขณะทีน่ กั วิทยาศาสตร์อกี กลุ่มหนึ่งได้
ดัดแปลงพันธุกรรม E. coli ทีส่ ามารถสร้างโปรตีน GLP-1 ทีก่ ระตุน้ การสร้าง Insulin เช่นเดียวกัน
งานวิจยั นี้ได้นําไปทดลองในหนู ภายหลังจากหนูทเ่ี ป็ นโรคเบาหวานได้รบั แบคทีเรีย GM
0
ตาลในเลือดของหนูทเ่ี คยเป็นโรคเบาหวานลดลงมาอยูใ่ นระดับปกติ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยงั มี
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เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหาร เช่น โยเกิรต์ อาหารเช้า และขนม เป็ นต้น เพื่อให้ผปู้ ว่ ย
เบาหวานรับประทาน Insulin
(http://www.popsci.com/scitech/article/
2009-08/specially-engineered-bacteria-treat-diabetes)
 โรคโลหิ ตจาง (Anaemia):
โรคโลหิตจาง เกิดจากกลไกการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทําให้ จาํ นวนเม็ดเลือดแดงลดลง
ซึง่ โปรตีน Erythropoietin มีความสําคัญในการรักษาโรคโลหิตจาง โปรตีน Erythropoietin เป็ นฮอร์โมน
ชนิดหนึ่งที่
การสร้างเม็ดเลือดแดงให้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ อุตสาหกรรมการผลิตยาได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี
การผลิตยารักษาโรคโลหิตจางจากจุลนิ ทรีย์ โดยการถ่ ายยีนทีส่ ร้าง Human Erythropoietin ในแบคทีเรีย
Powell
1986) ได้ทดลองผลิตโปรตีน Erythropoietin จาก E. Coli สายพันธุ์ HB101 ทีไ่ ด้รบั ยีน
ทีส่ ร้าง Human Erythropoietin (Apa I)
นอกจากนี้ โปรตีน Erythropoietin ยังพบในยาชนิดที่เรียกว่า blood-doping ซึ่งเป็ นยาที่
ฬานิยมใช้เพื่อเพิม่ จํานวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ทําให้ร่างกายมีกําลังมากขึน้ แต่ถ้ารับประทาน
มากเกินไปจะส่งผลกระทบร่างกาย เช่น ความดันโลหิตสูง การอุดตันของเส้นเลือด และโรคหัวใจ
 โรคภูมิค้มุ กันบกพร่อง (AIDs)
โรคเอดส์ หรือ AIDs เป็ นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ มีผตู้ ดิ เชื้อจํานวนมากทัว่
โลก หลายฝา่ ยได้พยายามหาวิธกี ารรักษา แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ใดทีป่ ระสบความสําเร็จในการรักษาโรคเอดส์
ได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ รายงานว่าเชื้อเอดส์
ส่วนมากจะแพร่กระจายบริเ วณผิวของลําไส้ และบริเวณที่แพร่พนั ธุ์พบว่าถูกปกคลุมด้วยเชื้อแบคทีเรีย
นักวิทยาศาสตร์ได้นําเชือ้ แบคทีเรีย E. coli ทีพ่ บบริเวณลําไส้มาดัดแปลงทางพันธุกรรม ให้สามารถสร้าง
โปรตีนยับยัง้ การติดเชื้อของไวรัสเอดส์ในเซลล์เป้าหมาย เมื่อฉีดแบคทีเรีย GM
เชื้อ
เอดส์ บ ริเ วณลํ า ไส้ และบริเ วณช่ อ งคลอดมีจํ า นวนลดลง (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4692
905.stm) งานวิจยั อีกกลุ่มหนึ่งได้ดดั แปลงพันธุกรรมของ Lactic acid bacteria (LAB) โดยใส่ยนี สร้าง
โปรตีน Cynovirin ทีม่ คี ุณสมบัตปิ ้ องกันเชือ้ เอดส์ทจ่ี บั กับเยื่อบุเมือกบริเวณเยื่อหุม้ เซลล์ จากนัน้ นํา L B
GM
ป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ เมื่อทดลองในสัตว์ พบว่า L B GM
สามารถป้องกันการติดเชือ้ เอดส์ระหว่างกันได้ รวมถึงสามารถป้องกันโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์อ่นื ๆได้
(http://www.bio-medicine.org/medicine-news/Genetically-modified-Lactic-acid-bacteria-offers-HIVprotection-7290-1/) นอกจากนี้ เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดยังเป็ นบริเวณทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรีย Lactobacillus
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Jensenii อาศัยอยู่ ดังนัน้ Theresa และคณะ (2003) จึงแยกเชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้มาดัดแปลงพันธุกรรมให้
สามารถสร้างโปรตีน 2D CD4 และได้พบว่าเชือ้ แบคทีเรีย Lactobacillus GM ชนิดนี้สามารถลดการติด
เชื้อ หรือลดการเข้าจับกับเชื้อ เอดส์ชนิด HIV-1 กับเซลล์เ ป้าหมายบริเวณเยื่อ บุช่องคลอดได้ งานวิจยั
โครงการนี้เป็ นก้าวสําคัญของการพัฒนาเชื้อแบคทีเรียบริเวณช่องคลอดด้วยการดัดแปลงทางพันธุกรรม
เพื่อลดการติดเชือ้ และแพร่ระบาดของเชือ้ HIV-1 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Liu
(2008) ทีไ่ ด้
พัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM Lactobacillus jensenii 1153 (ที่อาศัยอยู่บริเวณช่องคลอดและปากมดลูก ) มา
ดัดแปลงพันธุกรรมให้สามารถสร้างโปรตีน 2D CD4 ซึง่ สามารถลดการติดเชือ้ HIV-1 ได้
 สาร Alkaloid:
ในธรรมชาติสาร alkaloid
นทรีย์ สามารถนําไปผลิตเป็นยา
ประเภทต่างๆ ได้ เช่น ยาคลายเครียด ยากระตุน้ ประสาท หรือ ผลิตสารเสพติดได้ (morphine, nicotine
quinine) แต่ alkaloid
benzylisoquinoline alkaloid (BIA) สามารถนําไปผลิตเป็ นยารักษา
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่องได้ ฯลฯ สาร alkaloid โดยทัวไปสามารถสกั
่
ด
ได้จากพืช แต่ผลิตได้ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอ นักวิทยาศาสตร์จงึ ดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์ โดยถ่ายยีนที่
สร้าง reticuline (สารตัง้ ต้นการสร้าง BIA) จากพืช 3 ชนิด และยีนของมนุษย์ทส่ี ร้างเอนไซม์ P450
(เอนไซม์ทเ่ี ปลีย่ น reticuline ไปเป็น morphinan alkaloid salutaridine) สู่ยสี ต์ Saccharomyces
cerevisiae ยีสต์ GM นี้ สามารถสร้าง BI
และมีความเป็นไปได้ทจ่ี ะสามารถสร้าง BI
ภายหลังจากกระบวนการหมักยีสต์ GM
สามารถ
BIA ได้ 100200 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ต่อไป (Nick, 2008 และ
Hawkin and Smolke, 2008)
 โรคอ้วน
หลายคนประสบปญั หาเรื่องนํ้ าหนักที่เพิม่ ขึน้ จนเป็ นความอ้วน ความอ้วนอาจจะมาจากการ
รับ ประทานอาหารมาก หรือ บางคนเกิ ด จากความผิด ปกติ ข องร่ า งกายจนก่ อ ให้ เ กิ ด โรคอ้ ว น
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาวิธกี ารรักษาโรคอ้วน โดย an
2006) ได้พฒ
ั นายีสต์
Saccharomyces cerevisiae ที่สามารถสร้าง
Mg(2+)-dependent phosphatidate (PA)
phosphatase โดยได้รบั การถ่ ายยีน PAH1 ซึ่งเป็ นยีนแบบเดียวกับยีน lipin
ที่ หน้าทีส่ ร้างหรือสลายไขมันใน
และช่วยสลายนํ้าตาลในเลือด (UCLA,
2005) การค้นพบนี้เป็นแนวทางในการรักษาโรคอ้วน หรือการควบคุมนํ้าหนัก รวมถึงโรคเบาหวาน
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 การป้ องกันฟันผุ (Tooth decay)
ในช่องปากของมนุ ษย์ จะมีแบคทีเรียชนิด Streptococcus mutans ซึ่งเป็ นจุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อให้เกิด
โรคฟนั ผุ เนื่องจากนํ้ าตาลได้ถูกเปลีย่ นไปเป็ นกรดแลกติก (lactic acid) และได้คน้ พบว่าร้อยละ 85 ของ
โรคฟนั ผุเกิดจากจุลนิ ทรียช์ นิดนี้ ดังนัน้ จึงมีความพยายามที่จะหาวิธกี ารลดการเกิดฟนั ผุจากจุลนิ ทรีย์
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ได้พฒ
ั นาแบคทีเรียชนิด Streptococcus mutans ที่ไม่มยี นี
สร้างเอนไซม์ lactase dehydrogenase ทีท่ ําหน้าทีเ่ ปลีย่ นนํ้าตาลไปเป็ นกรดแลกติก และเรียกแบคทีเรีย
ชนิดนี้ว่า BCS3-L1 โดยนําแบคทีเรีย GM ไปใส่ในยาสีฟนั และใช้แปรงฟนั ซึง่ สามารถลดการเกิดฟนั ผุใน
หนู แต่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ทดลองกับมนุษย์ (Newscientist, 2002)

นอกจากโรคทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว จุลนิ ทรีย์ GM
ใน
ฮอร์โมน Erythropoietin
สําหรับการรักษาโรคโลหิตจาง (Anaemia) สร้างโปรตีน Blood Clothing factors ในโรคเลือดไหลไม่หยุด
(Haemophilia) การผลิตสารกระตุ้นภูมคิ ุม้ กัน antigen)
leukaemia Marciani และคณะ, 1991) ผลิต
วัคซีนป้องกันโรค Hepatitis B จากยีสต์ GM Saccharomyces cerevisiae (Valenzuala และคณะ,1982)
และการสร้าง Human glycoprotein ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับของมนุษย์มากจากยีสต์ GM Pitchia pastoris
(Newscientist, 2003) เป็นต้น
จากประโยชน์ของ Therapeutic protein ที่ได้จาก
GM ในการรักษาโรคต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าจุลนิ ทรียม์ ศี กั ยภาพในการพัฒนาวิธกี าร หรือผลิตวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรง
ต่างๆ ได้ ซึง่ ในปจั จุบนั มีบริษทั หลายแห่งได้ผลิต Therapeutic protein โดยเฉพาะอย่างยิง่ Insulin และ
โปรตีนป้องกันการแข็งตัวของเลือด (hirudin/desirudin) จาก Saccharomyces cerevisiae ออกจําหน่ าย
ในตลาด และมีบางส่วนที่ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนาในจุลนิ ทรียช์ นิด Pitchia pastoris (ดังแสดงใน
ตารางที่ 5) นอกจากนี้ ยังมีผ ลิตภัณฑ์ยาที่พฒ
ั นาได้จากโปรตีนดัดแปลงทางพันธุกรรม (recombinant
protein) และได้รบั การรับรองให้ใช้ในประเทศสหรัฐฯ และประเทศในทวีปยุโรปแล้ว สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเว๊ปไซด์ http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/17/table/T1
จุลนิ ทรีย์ GM ทีใ่ ช้ทาง

ทาง
และ
มีการผลิต
ภายหลังจากกระบวนการหมักเสร็จสิ้น สารที่ต้องการไม่ว่าจะเป็ น
เอนไซม์ therapeutic protein และhormones
GM
ธิ ์ต่อไป ซึ่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากกระบวนการผลิตจะไม่มกี ารปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์ GM
เพียงแต่ย่นื GRAS ต่อ FDA เท่านัน้
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และผ่านการรับรองจาก FDA ในขัน้ ตอน
เดียวกับการผลิตยาทัวไป
่
ดังนัน้ จุลนิ ทรีย์ GM เป็ นหนทางหนึ่งที่สําคัญต่อวงการแพทย์ ในการผลิตยาหรือวัคซีน
ป้องกันโรคทีใ่ ห้ปริมาณทีม่ ากเพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ่วย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล รวมถึงเป็ นเทคโนโลยีทม่ี ศี กั ยภาพในการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรค
เอดส์ได้ในอนาคต
ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ (Therapeutic protein) ทีผ่ ลิตเป็ นการค้า
และกําลังพัฒนาในยีสต์ GM
ผลิ ตภัณฑ์ที่วางจาหน่ ายในตลาดการค้า
ชื่อทางการค้า
Recombinant Protein
บริ ษทั ผู้ผลิ ต
Actrapid
Insulin
NovoNordisk
Ambirix
Hepatitis B antigen
GlaxoSmithKline
Comvax
Hepatitis B antigen
Merck
Glucagen
Glucagon
NovoNordisk
Novolog
Insulin
NovoNordisk
Refuldan
Hirudin/Lepirudin
Hoechst
Regranex rh
Platelet-derived growth factor
Ortho-McNeil Phama
Revasc
Hirudin/Desirudin
Aventis
Leukine
Granulocyte-stimulating factor
Berlex
ผลิ ตภัณฑ์ที่กาลังพัฒนา
Recombinant Protein
Indicator
บริ ษทั ผู้ผลิ ต
Angiostatin
Antiangiogenic factor
EntreMed
Elastase inhibitor
Cystic fibrosis
Dyax
Endostatin
Antiangiogenic factor
EntreMed
Insulin-growth factor-1 Insulin growth factor-1 deficiency
Cephalon
Kallikrein inhibitor
Herediatary angiodema
Dyax
ที่มา: Gerngross (2004)

- 49 -

ชนิ ดของยีสต์
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
S. cerevisiae
ชนิ ดของยีสต์
P. pastoris
P. pastoris
P. pastoris
P. pastoris
P. pastoris

2.1.5 ประโยชน์ ด้านอื่นๆ ของจุลินทรีย์ GM
จุลนิ ทรีย์ GM

- การพัฒนาพลาสติ กทีส่ ามารถย่อยสลายได้ (Bioplastic)
การผลิตพลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้ (Bioplastics) เป็ นการผลิตโพลีเมอร์ชวี ภาพ (biopolymers) จาก
แบคทีเรียที่เรียกว่า PHBV (poly-β-hydroxy butyrate-co-valerate) เป็ นสารตัง้ ต้นในการผลิตสาย
biopolymer ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในพลาสติกชีวภาพ ซึง่ แบคทีเรีย thermophilic cycanobacterium ชนิด
Synechococcus sp. MA19 สามารถสร้าง P BV งเป็ นสารวัตถุดบิ ที่ใช้สร้าง Bioplastic ได้มากขึน้
ร้อยละ 20 ของมวลนํ้ าหนักแห้งของเซลล์ (cell dry weight) ได้จากการถ่ายยีนที่สร้างเอนไซม์ PHBsynthesizing enzymes
Alcallgenes eutrophus ไปยัง Synechococcus PCC7942 (Asada และ
คณะ, 1998) แต่เนื่องจากการผลิต bioplastic
large-scale)
คุม้ ค่า จึงนิยมใช้พชื เป็นแหล่งผลิต bioplastic
- อุตสาหกรรมด้านพลังงาน
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berekeley Walter, 00 )
เชื้อ
แบคทีเรีย E. coli ทีม่ พี ลังงานในการเคลื่อนไหวเพิม่ มากขึน้ และสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงขึน้
โดยการถ่ ายยีนที่ส ร้างโปรตีนชนิด proteorhodopsin ซึ่งเป็ นโปรตีนที่จบั แสงอาทิต ย์ พบทัวไปใน
่
แบคทีเรียชนิด cyanobacteria ดีเอ็นเอที่สร้างโปรตีนชนิดนี้เปรียบเสมือนกับเป็ นแหล่งพลังงานหรือ
แบตเตอรีข่ องจุลนิ ทรีย์ การค้นพบนี้จะเป็ นแนวทางให้นักวิทยาศาสตร์ดดั แปลงพันธุกรรมของจุลนิ ทรี ยท์ ่ี
สามารถผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ (biofuels) และผลิตภัณฑ์ทางเคมีอ่นื ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ หรือมีพลังงาน
สําหรับการพัฒนาผลิต ภัณฑ์เหล่านัน้ ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดข้อจํากัดของจุล ินทรีย์ท่พี ฒ
ั นาในปจั จุบนั ที่ม ี
ระยะเวลาในการผลิตสารเหล่านัน้ ในช่วงเวลาอันสัน้
จากการสํารวจได้พบว่า บริษทั Qteros Inc., ร่วมกับ University of Massachusettes Amherst
ได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ GM ชนิด Clostridium phytofermentans
Q MicrobeTM
กับสํานักงานสิทธิบตั รสหรัฐฯ โดยมีสทิ ธิบตั รหมายเลข 7682811 Q MicrobeTM
จุลนิ ทรีย์ GM ชนิดนี้ สามารถผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ biofuels) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดขัน้ ตอนการ
หมักมวลชีวภาพไปเป็ นเอทานอล ซึง่ จุลนิ ทรีย์ GM
สามารถย่อยสลาย cellulose และหมักนํ้าตาล
ทีไ่ ด้จากการย่อยสลายไปเป็นเอทานอลในขัน้ ตอนเดียว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต และ
ให้ปริมาณเอทานอลที่สูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารอื่นๆ จึงเป็ นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดราคานํ้ ามัน
biofuel
(Q Teros Inc., 2010)
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อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ายังมีปญั หาอีกอย่างหนึ่งของการผลิตเอทานอลจากมวล
ชีวภาพที่มเี นื้อเยื่อ cellulosic biomass) ภายหลังจากการย่อย cellulose จากมวลชีวภาพ จะได้
นํ้าตาลกลูโคส (glucose) และไซโลส (Xylose) ซึง่
Saccharomyces cerevisiae ตามธรรมชาติ
ไม่สามารถหมักนํ้ าตาล Xylose นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามแก้ไขปญั หานี้ โดยสร้างยีสต์ท่สี ามารถ
ย่อยสลายนํ้ าตาลทัง้ สองชนิดนี้ได้ด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์ ซึง่ กลุ่มวิจยั จากมหาวิทยาลัย Purdue
r Nancy o ประสบความสําเร็จในการพัฒนา S. cerevisiae โดยการถ่ายยีน XR, XD และ XK
ทีส่ ามารถเปลีย่ นนํ้าตาล Xylose ไปเป็ น ethanol ได้ในปี 1993 เรียกยีสต์ชนิดนี้ว่า Purdue yeast เป็ น
ยีสต์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการเปลีย่ นนํ้าตาลกลูโคสและนํ้าตาลไซโลสใน cellulosic biomass
biofuels (http://www.greentechamerica.com/Background.
html) ขณะทีบ่ ริษทั DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC ได้พฒ
ั นาเชือ้ แบคทีเรีย Zymomonas
mobilis ที่ใช้ผลิตเอทานอลในเครื่องดื่ม Tequila และ African palm wine ให้สามารถเปลี่ยนนํ้ าตาล
Xylose
จุลนิ ทรีย์ GM
และมีความทนทานต่อ
เอทานอล (http://www.ddce.com/technology/fermentation.html)

2.1.6 การยอมรับเทคโนโลยีจลุ ิ นทรีย์ GM และโอกาสทางการค้า
จากเทคโนโลยีการพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM ดังทีไ่ ด้กล่าวมาในหัวข้อนี้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้จลุ นิ ทรีย์
GM อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรีย์ GM ส่วนใหญ่จะถูก
สกัดแยกจากจุลนิ ทรีย์ GM และถูกทําให้บริสุทธิ ์ ก่อนนําไปใช้ในขัน้ ตอนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
หรือยารักษาโรค ทําให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยเฉพาะอาหารไม่มกี ารปนเปื้อนของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ GM และ
คุณสมบัตหิ รือความปลอดภัยของอาหารจะไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่นื ทัวไป
่
ดังนัน้ หน่ วยงาน FDA จึงไม่มขี อ้ บังคับให้ผู้ผลิตระบุส่วนประกอบของสารที่ได้จากจีเอ็มโอใน
ฉลากของผลิต ภัณ ฑ์อ าหารหรือ ยารัก ษาโรค เพีย งแต่ ใ ห้ผู้ผ ลิต ที่ส มัค รใจสามารถยื่น Generally
Regonized as Safe (GRAS) ต่อ FDA เท่านัน้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารหรือยารักษาโรคเหล่านี้ ยัง
ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยจาก FDA ก่อนทีจ่ ะสามารถผลิตเพื่อจําหน่ ายต่อไปได้
ผูบ้ ริโภคจึงไม่มคี วามกังวลและยอมรับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการรับรองจาก FDA อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมี
ข้อกังวลต่อการแพร่กระจายของจุลนิ ทรีย์ GM ทีพ่ ฒ
ั นาในรูปแบบของ bioremediation และ biofertilizer
ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อมในระยะยาว แม้ว่าจุลนิ ทรีย์ GM เหล่านี้จะมี
ประโยชน์ต่อมนุ ษย์ในการกําจัดสารพิษในธรรมชาติและเป็ นประโยชน์ทางการเกษตร และบางชนิดได้รบั
การจดสิทธิบตั รแล้วก็ตาม แต่ยงั ไม่ได้นําไปใช้อย่างแพร่หลาย จากปญั หาดังกล่าว ทําให้โอกาสทางการ
ค้าของจุลนิ ทรีย์ GM ประเภท bioremediation และ biofertilizer จะน้อยกว่าจุลนิ ทรีย์ GM ทีใ่ ช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ จนกว่าจะมีการรับรองหรือพิสูจน์ถงึ ความ
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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2.1.7 แนวโน้ มการพัฒนาจุลินทรีย์ GM
การพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการพัฒนาจุลนิ ทรียใ์ นอนาคตอันใกล้น้ี
จะเน้นงานวิจยั การพัฒนาเพื่อหาวิธกี ารรักษาโรคร้ายแรงให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ นอกจากนี้ การพัฒนาด้านพลังงานเป็ นสิง่ ทีป่ ระเทศสหรัฐฯ มีนโยบายทีส่ ําคัญ
ของการหาแหล่งพลังงานทีย่ งยื
ั ่ นทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตรเลียม ซึง่ จุลนิ ทรีย์ GM มีศกั ยภาพทีจ่ ะ
ช่วยพัฒนาเชือ้ เพลิงชีวภาพได้

2.1.8 สรุป
บทบาทของจุ ล ิน ทรีย์ GM

ดัง ที่ไ ด้กล่ า วมาข้า งต้น จะทราบว่ า จุล ิน ทรีย์ GM
ล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านการเกษตร
การแพทย์ พลังงานและการบําบัดสารพิษตกค้างที่ปนเปื้ อนอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งจุลนิ ทรีย์ GM นับได้ว่า
สําคัญที่ช่วยลดต้นทุนการ ลิตสารอินทรีย์ (organics substances) โดยเฉพาะ
เอนไซม์และโปรตีนชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและทางการแพทย์ รวมถึงสามารถผลิตได้ใน
ปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะจากสารเคมีท่ไี ด้
จากกระบวนการสังเคราะห์ส ารเหล่ านี้ทางเคมีใ นอุ ต สาหกรรมด้านต่ างๆ ทัง้ อาหาร การแพทย์ และ
การเกษตร สารอินทรีย์ โปรตีนและเอนไซม์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์จากจุลนิ ทรีย์ GM เกิด
จากกระบวนการหมัก (fermentation) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแยกจุลนิ ทรีย์ GM
ผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องการ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนมากจะนํ าไปใช้เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการผลิต และจะไม่ม ี
จุล ิน ทรีย์ GM
ภัณ ฑ์สุ ด ท้า ยที่เ ป็ น อาหารและยารัก ษาโรค ดัง นัน้ ในฉลากของ
ผลิตภัณฑ์จงึ ไม่จาํ เป็ นหรือมีขอ้ บังคับจากหน่ วยงานของรัฐบาลให้ระบุว่าเป็ นผลิตภั ณฑ์ท่มี สี ่วนประกอบ
ของจีเอ็มโอ มีเพียงการแจ้งจากผูผ้ ลิตว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีสารทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรีย์ GM ทีไ่ ด้จากจุลนิ ทรีย์
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดโรคและไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคเป็ นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต ในรูปแบบการยื่น
ขออนุ ญาตแบบ GRAS ต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังมีความกังวล
ถึงอันตรายจากจุล ิน ทรีย์ GM
ปุ๋ ย
ชีว ภาพที่จะแพร่ก ระจายไปสู่ธ รรมชาติอ ย่างรวดเร็ว และยากต่ อ การควบคุมหรือ แก้ไข ดังนัน้ จะต้อ ง
ทดสอบความปลอดภัยต่อมนุ ษย์และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของจุลนิ ทรีย์ GM
ใน
ภาคการเกษตร และการกําจัดสารพิษตามธรรมชาติ ในหัวข้อต่อไป จะกล่าวถึงสถานะทางเทคโนโลยีของ
พืช GM ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการแพทย์
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2.1.9 ข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็น
เทคโนโลยีจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมเป็ นเทคโนโลยีทก่ี ้าวหน้ามากอย่างหนึ่งทีจ่ ะสามารถตอบ
สนองความต้องการของมนุ ษย์ในหลากหลายด้าน ดังทีผ่ ศู้ กึ ษาได้อธิบายมาในบทนี้ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM เพื่อ
ประโยชน์ ด้านอุ ต สาหกรรมอาหาร เพราะเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ส ร้างรายได้ใ ห้แก่ ประเทศ เนื่องจากมี
ศักยภาพในการพัฒนาและควบคุมความปลอดภัยได้มากกว่าด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม การเกษตร และ
การแพทย์ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM เพื่อประโยชน์ดา้ น
อุตสาหกรรมอาหาร
1)
และประโยชน์
GM และ
ให้การสนับสนุ นงานวิจยั อย่างจริงจัง อีกทัง้ ต้องจัดตัง้ หน่วยงานกํากับดูแลเทคโนโลยีน้ีขน้ึ มาโดยเฉพาะ
เพื่อควบคุมการทดลอง ควบคุมการนําไปใช้ และควบคุมความปลอดภัย
2)
นักวิทยาศาสตร์ตอ้ งดําเนินการวิจยั และพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM
ม
GM ออกสู่ภายนอกหรือออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็ นการยากต่อการกําจัดหรือ
ควบคุมจุลนิ ทรีย์ GM และเป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ รวมถึงมนุษย์
3)
การให้การศึกษาแก่ประชาชนให้มากขึน้
โดยการประชาสัมพันธ์ถงึ เทคโนโลยีจลุ นิ ทรีย์
GM ทัง้ ในด้านทีเ่ ป็นประโยชน์และด้านทีอ่ าจจะก่อให้เกิดโทษ เพื่อให้ประชาชนรูเ้ ท่าทันและไม่เกรงกลัว
ต่อการเข้ามาของเทคโนโลยี อีกทัง้ ต้องให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรการควบคุมทีเ่ ข้มงวดของรัฐบาล ซึง่
จะสามารถสร้างความมันใจถึ
่ งความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ทม่ี จี ลุ นิ ทรีย์ GM
4)
ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ควรสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลหรื อสถานศึกษาที่
ดําเนินการวิจยั และพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM
ซึ่งจะก่ อ ให้เ กิดประโยชน์ กับนักวิทยาศาสตร์และภาคเอกชนในด้านการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีจากห้องปฎิบตั กิ ารสู่ภาคการผลิตของเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทีใ่ ช้จุลนิ ทรีย์ GM
การปนเปื้อนของ
จุลนิ ทรีย์ GM ใน
จากข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ กึ ษามีความเห็นว่า การให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเป็ น
สิง่ สําคัญ เพราะเมือ่ ประชาชนมีความรูเ้ ท่าทันและมันใจในความปลอดภั
่
ยของผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรีย์ GM
ช่ ว ย
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2.2 สถานะทางเทคโนโลยีของพืช GM
บทบาทของเทคโนโลยีชวี ภาพดัดแปลงทางพันธุกรรมของพืช (Plant GM) ในประเทศสหรัฐฯ ถือ
ได้ว่ามีการพัฒนา และก้าวหน้ าเป็ นอันมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับจุลนิ ทรีย์ GM
และสัตว์ GM ในปจั จุบนั พืช GM ได้มกี ารพัฒนาเพื่อประโยชน์ดา้ นความมันคงทางอาหาร
่
การปรับปรุง
คุณภาพของพืชทีใ่ ช้เป็นอาหารสัตว์ และประโยชน์ดา้ นการแพทย์ พืช GM หลายชนิดได้รบั การรับรองและ
อนุ ญาตให้ผลิตออกสู่ตลาดการค้าในประเทศสหรัฐฯ และได้รบั อนุ ญาตนํ าเข้าหรือจําหน่ ายในตลาดของ
ประเทศต่ างๆ ทัวโลก
่
ทัง้ ในทวีป ยุโรปและประเทศในทวีปเอเชีย ดังนัน้ เทคโนโลยีของพืช GM จึง มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืชไร่ทม่ี คี วามสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด ฝ้าย alfalfa และ sugar beet เป็ นต้น เทคโนโลยีน้ีช่วยปรับปรุง
ผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะคุณค่าทางอาหารให้สงู ขึน้

2.2.1 พืช GM เพื่อประโยชน์ ด้านการเกษตรและอาหารของมนุษย์
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพืช GM เกิดขึน้ ในประเทศสหรัฐฯ มานานกว่า 14 ปี และประเทศ
สหรัฐฯ ก็เป็น 1 ใน 6 ของประเทศทีร่ เิ ริม่ การปลูกพืช GM เพื่อเป็ นการค้าตัง้ แต่ปี 1996 ซึง่ เป็ นปีแรกของ
การรับรองพืช GM ให้ออกสู่ตลาดการค้า จากนัน้ มาประเทศสหรัฐฯ ได้มกี ารพัฒนาพืช GM มาอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นประเทศผูน้ ําและผูผ้ ลิตพืช GM รายใหญ่ทส่ี ุดของโลกในปจั จุบนั
การพัฒนาเทคโนโลยีพชื ดัดแปลงทางพันธุกรรมในประเทศสหรัฐ ในปจั จุบนั สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ระยะทีส่ าํ คัญ (Fernandez-Cornejo และ Caswell, 2006) คือ
ระยะทีห่ นึง่ : การพัฒนาการเพิม่ คุณลักษณะภายใน (enhanced input traits) ได้แก่ ความ
ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และความต้านทานต่อ สภาวะแวดล้อมที่
รุนแรง (Agronomic traits) พืช GM
ค
ระยะทีส่ อง: มุ่งเน้นการพัฒนาลักษณะเพิม่ มูลค่า (added-value traits) ตัวอย่างเช่น การเพิม่
คุณค่าทางอาหาร การปรับปรุงสีและรูปลักษณ์ภายนอก การเพิม่ วิตามิน และการลดสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้
เป็นต้น ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการบริโภคสินค้าเมือ่ สินค้าชนิดนี้ออกสู่ตลาด
ระยะทีส่ าม:
เชือ้ เพลิงชีวภาพ (biofuels)
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ในปจั จุบนั การพัฒนาพืช GM ส่วนมากยังอยู่ในระยะทีห่ นึ่ง พืช GM ทีส่ ําคัญหลายชนิดได้รบั การ
พัฒนาจนได้รบั การรับรองให้ผลิต เป็ นการค้าได้ อีกทัง้ เกษตรกรชาวอเมริกนั ยังยอมรับและนํ ามาปลูกใน
ภาคการเกษตรอย่างแพร่หลายในสัดส่วนทีส่ งู ถึงร้อยละ 90 นอกจากนี้พชื GM อีกหลายชนิดกําลังทดลอง
ปลูกในแปลงทดลองขนาดใหญ่ และคาดว่าจะนําออกสู่ต ลาดการค้าได้อกี จํานวนหนึ่งภายในปี 2015 ส่วน
พืช GM
ยังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนาในระดับห้องปฎิบตั กิ าร และยังไม่
การ
รับ
ดังทีผ่ ่านมาผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั บริโภคผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการ
แปรรูปทางการเกษตรจากพืช GM หลายชนิดในท้องตลาด เช่น cornmeal นํ้ ามันพืช นํ้ าตาล และ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ อีกมากมาย โดยไม่ทราบว่าสินค้าเหล่านัน้ มีส่วนประกอบของพืช GM
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืช GM ในประเทศสหรัฐฯ ในช่วงปี 2008 มีจาํ นวนถึง 62.5 ล้านเฮกตาร์ (คิดเป็ น
ร้อยละ 50 ของพืน้ ทีป่ ลูกพืช GM ทัวโลก
่
ที่มพี น้ื ที่จาํ นวน 125 ล้านเฮกตาร์) เพิม่ ขึน้ 4.8 ล้านเฮกตาร์
หรือร้อยละ 8 จากปี 2007 (James, 2008) ซึง่ เป็นอัตราการเพิม่ ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืช GM ทีม่ ากทีส่ ุดใน
โลก พืช GM ทีส่ ําคัญทีเ่ กษตรกรปลูกมาก ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด ฝ้าย มันฝรัง่ canola, sugar beet,
alfalfa, squash และมะละกอ อัตราการปลูกพืชเหล่านี้เริม่ จะอิม่ ตัวในปจั จุบนั ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์ จึง
มุง่ เน้นการพัฒนาพืช GM ให้มลี กั ษณะทีส่ าํ คัญอย่างน้อย 2 ลักษณะ (stacked traits) ในจํานวนพืน้ ทีป่ ลูก
62.5 ล้านเฮกตาร์ และออกสู่ตลาดมากขึน้ พืช GM แบบ stacked traits ทีม่ ี 2-3 ลักษณะ มีพน้ื ทีป่ ลูก
ประมาณ 32.3 ล้านเฮกตาร์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 52 ของจํานวนพื้นทีป่ ลูกพืช GM ทัง้ หมด คลอบคลุม
สัดส่วนการตลาดถึงร้อยละ 50 ในปี 2008 ดังนัน้ ประเทศสหรัฐฯ จึงได้ช่อื ว่าเป็ นผูน้ ําการสร้างพืช GM ที่
มีหลายลักษณะภายในต้นเดียวกัน (stacked traits) โดยเฉพาะในข้าวโพด และฝ้าย ซึ่งให้ผลประโยชน์
มากมายแก่เกษตรกร รวมถึงได้ช่อื ว่าเป็ นประเทศบุกเบิกการปลูกอ้อย GM เพื่อการค้าในพืน้ ทีป่ ระมาณ
250,000 เฮกตาร์ ในปี 2008 ด้วย
พืช GM แบบลักษณะรวม (stacked traits) ทีป่ ลูกในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด
(James, 2008) คือ
1. แบบสองลักษณะรวม (double traits): พืช GM ที่ได้รบั การพัฒนาลักษณะดังกล่าว ได้แก่
ข้าวโพด และฝ้าย ทีม่ ลี กั ษณะต้านทานแมลงแตกต่างกัน 2 ชนิด ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดทีต่ ้านทานแมลง
European corn borer และ corn root worm หรือ ลักษณะต้านทานแมลงและต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ในข้าวโพด และฝ้าย
2. แบบสามลักษณะรวม (triple traits): ในข้าวโพดที่มลี กั ษณะต้านทานแมลง 2 ชนิด และ
ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื 1 ชนิด
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พืช GM แบบสามลักษณะรวม (triple traits) ในแบบชนิดที่ 1 ได้มกี ารนําไปพัฒนาในข้าวโพด มี
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณ 500,000 เฮกตาร์ ในปี 2005 และเพิม่ ขึน้ มากกว่า 2 ล้านเฮกตาร์ในปี 2006 โดย
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกเกือบครึง่ นึงของข้าวโพด GM หรือมากกว่า 14 ล้านเฮกตาร์ ในปี 2008 ทําให้
ประเทศสหรัฐฯ มีสดั ส่วนการปลูกพืช GM แบบ stacked traits มากที่สุดในโลก ในปจั จุบนั ประเทศที่
พัฒนาพืช GM แบบ stacked traits มี 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศฟิลปิ ปินส์ ประเทศ
อเมริกาใต้ ประเทศฮอนดูรสั ประเทศโคลัมเบีย ประเทศอาเจนตินา และประเทศชิล ี แม้ว่าประเทศเหล่านี้
ปลูกพืช GM แบบ stacked traits ในสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศสหรัฐฯ ก็ตาม (พืน้ ทีป่ ลูกรวมน้อยกว่า
1,250,000 เฮกตาร์) แต่เป็ นสัญญาณทีส่ ําคัญ แสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นๆ ทัวโลกเริ
่
ม่ ให้ความสําคัญใน
การพัฒนาพืช GM แบบ stacked traits เพิม่ มากขึน้
ในกระบวนการพัฒนาพืช GM จะต้องผ่าน
การ
(Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b) ดังต่อไปนี้
1. Advanced R&D pipeline:
เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ชื GM อยูใ่ นขัน้ ตอนการทดสอบในแปลงทดลอง และต้องรวบรวมข้อมูลเสนอ
ต่อหน่วยงาน APHIS เพื่อขอการรับรองอนุญาตให้ผลิตเป็นการค้า
2. Regulatory pipeline:
เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ชื GM อยูใ่ นกระบวนการขออนุญาตผลิตเป็นการค้า
3. Commercial pipeline:
เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ชื GM ได้รบั การรับรองและอนุญาตให้ผลิตเป็นการค้าได้ แต่ยงั ไม่สามารถนํา
ออกสู่ตลาดได้
4. Commercial Crop:
เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ชื GM สามารถผลิตเป็นการค้าออกสู่ตลาด
ปจั จุบนั ประเทศสหรัฐฯ มีพชื GM สามารถผลิตเป็ นการค้า (Commercial Crop) ได้แล้ว
ส่วนมากเป็นข้าวโพด GM และถัวเหลื
่ อง GM ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และยาปราบศัตรูพชื อีก
ทัง้ มีอกี หลายชนิดทีก่ ําลังอยู่ในขัน้ ตอนของกระบวนการขออนุ ญาตผลิตเป็ นการค้า (Regulatory pipeline)
ได้ร บั การรับรองและอนุ ญ าตให้ผ ลิต เป็ น การค้า ได้แ ล้ว แต่ ยงั ไม่ได้นํ า ออกสู่ต ลาด (Commercial
Pipeline) และพบว่ายังมี GM เป็ นจํานวนมากยังอยู่ รุ่นที่สอง (Second generation) ซึ่งเป็ น
(Advance R&D pipeline) ในลักษณะด้านคุณภาพ หรือเพิม่ มูลค่า ดังตัวอย่าง
พืช GM
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีพืช GM ใน
ต่อไปนี้
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 ถัวเหลื
่ อง (Soybean):
ถัวเหลื
่ องในประเทศสหรัฐฯ มีพน้ื ที่เพาะปลูกประมาณ 30.2 ล้านเฮกตาร์ โดยเป็ นถัวเหลื
่ อง GM
ร้อยละ 90 ของถัวเหลื
่ องทัง้ หมด หรือจํานวน 28.6 ล้านเฮกตาร์ ในปี 2008 ถัวเหลื
่ องเป็ นพืช GM ที่ม ี
พืน้ ทีป่ ลูกเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุด โดยเพิม่ ขึน้ 4 ล้านเฮกตาร์จากปี 2007 (James, 2008) เนื่องจากเกษตรกรได้
เปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการปลูกที่สูงกว่ามาปลูกถัวเหลื
่ อง อีกทัง้ ถัวเหลื
่ องให้ผล
กําไรทีม่ ากกว่าพืชชนิดอื่นๆ
ในช่วงต้นปี 2009 ถัวเหลื
่ อง GM ทีป่ ลูกเป็ นการค้าทัวโลก
่
มีเพียงสายพันธุเ์ ดียวซึง่ พัฒนาโดย
บริษทั Monsanto ในประเทศสหรัฐฯ คือ สายพันธุ์ 40-3-2 ที่มคี วามต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ชนิด
glyphosate หรือเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่อ Roundup Ready Soybeans (Code: MON-Ø4Ø32-6) ซึ่งสหภาพ
ยุโรปอนุญาตให้นําเข้าถัวเหลื
่ อง GM ชนิดนี้ตงั ้ แต่ปี 1996 ต่อมาถัวเหลื
่ อง GM ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพิม่ อีก
4 ชนิด แต่ยงั อยู่ในขัน้ ตอน Commercial Pipeline โดยได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ แต่ยงั ไม่
สามารถนําออกสู่ตลาด ถัวเหลื
่ อง GM ทัง้ 4 ชนิดดังกล่าว มีเพิม่ 2 ชนิด ทีค่ าดว่าจะผลิตออกสู่ตลาดได้
ประมาณปลายปี 2009 ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง GM ซึง่ มีช่อื ทางการค้าว่า Roundup Ready 2 (RR2) soybean
หรือพันธุ์ MON89788 ทีผ่ ลิตโดยบริษทั Monsanto และชื่อการค้า LibertyLink หรือพันธุ์ A2704-12 ผลิต
โดยบริษัท Bayer CropScience ถัวเหลื
่ อง GM ทัง้ สองชนิดนี้มลี กั ษณะต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
glyphosate และ glufosinate ตามลําดับ อีกสองชนิดมีช่อื ทางการค้า ว่า Optimum GAT (Code:DP35
6Ø43-5) หรือพันธุ์ 356043 มีลกั ษณะเด่น คือ สามารถต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื glyphosate ผลิตโดย
บริษทั Pioneer Hi-Bred และมีช่อื ทางการค้าว่า LibertyLink (Code: ACS-GMØØ6-4) หรือพันธุ์ A5547127 ทีส่ ามารถต้านทานต่อ glufosinate ผลิตโดยบริษทั Bayer CropScience นอกจากนี้มกี ลุ่มถัวเหลื
่ อง
GM ทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอน Regulatory Pipeline จํานวน 3 ชนิด (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 6) และอยู่ระหว่างพัฒนา
(Advance R&D pipeline) จํานวน 9 ชนิด (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 7) (Stein และ Rodriguez-Cerezo,
2009)
สถานะการพัฒนาถัวเหลื
่ อง GM ทีม่ หี ลายลักษณะรวม (Stacked traits) ในปจั จุบนั ไม่มถี วเหลื
ั ่ อง
GM แบบลักษณะรวม (stacked traits) ที่ผลิตเป็ นการค้าในปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการพัฒนา
ถัวเหลื
่ อง GM ในตารางที่ 6 และ 7 พบว่าภายในปี 2015 จะมีการพัฒนาถัวเหลื
่ อง GM ชนิดใหม่ขน้ึ อีก
17 ชนิด ซึ่งจะเป็ นแหล่งพันธุ์ถวเหลื
ั ่ อง GM ที่สําคัญสําหรับการพัฒนาให้มสี องลักษณะรวม (doublestacks traits) เมื่อคํานวณทางคณิตศาสตร์ถงึ ความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎี นักวิจยั จะสามารถพัฒนาถัว่
เหลือง GM แบบ double-stacks traits ได้ถงึ 136 ชนิด
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ตารางที่ 6 สายพันธุถ์ วเหลื
ั ่ อง GM
การพัฒนาในต่างประเทศ

ในประเทศสหรัฐฯ และสายพันธุท์ ก่ี ําลังอยู่ในขัน้ ตอน

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 7 สายพันธุถ์ วเหลื
ั ่ อง GM

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

 ข้าวโพด (Maize):
ในประเทศสหรัฐฯ มีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวโพด ในปี 2008 จํานวน 35.3 ล้านเฮกตาร์ ลดลงร้อยละ 7 จาก
ปี 2007 (James, 2008) อย่างไรก็ตาม ข้าวโพด GM เป็ นที่
เนื่องจากราคาใน
ตลาดโลก และความต้องการใช้เป็ นวัตถุดบิ เพื่อการผลิตเอทานอลได้เพิม่ ขึน้ อย่างมากในปจั จุบนั
ข้าวโพด GM ทีผ่ ลิตเป็ นการค้า ในช่วงต้นปี 2009 มีจาํ นวน 9 ชนิด ผลิตโดยบริษทั Monsanto 4
ชนิด บริษทั Dow AgroScience and Pioneer Hi-Bred 2 ชนิด และบริษทั Syngenta 3 ชนิด แต่ม ี 2
พันธุท์ ไ่ี ม่ได้รบั การรับรองหรืออนุ ญาตให้นําเข้าในสหภาพยุโรป คือ MON88017 และ MIR604 (ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 สายพันธุข์ า้ วโพด GM ทีป่ ลูกเป็ นการค้าในประเทศสหรัฐ และสายพันธุข์ า้ วโพด GM ทีก่ ําลัง
ปลูกเป็นการค้าในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 9 สายพันธุข์ า้ วโพด GM

Regulatory Pipeline

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

นอกจากนี้ พันธุข์ า้ วโพด GM ทีย่ งั อยู่ในขัน้ ตอนทีผ่ ่านการรับรองและอนุ ญาตให้ผลิตแต่ยงั ไม่ได้
นําออกสู่ตลาด (Commercial Pipeline) อีก 3 ชนิด ซึง่ ผลิตโดยบริษทั Monsanto 2 ชนิด (MON89034
และ LY038) และจากบริษทั Syngenta 1 ชนิด (3272) นอกจากนี้มขี า้ วโพด GM ทีอ่ ยู่ระหว่างการขอ
อนุ ญาตผลิตเป็ นการค้าอีก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด GM ทีผ่ ลิตโดยบริษทั Syngenta 1 ชนิด (MIR162)
บริษทั Pioneer Hi-Bred 1 ชนิด (98140) และบริษทั จากประเทศจีน 3 ชนิด (รายละเอียดดังสรุปไว้ใน
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ตารางที่ 9) และข้าวโพด GM ทีก่ ําลังพัฒนาใหม่อกี 7 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มกี ารพัฒนาส่วนประกอบของ
เมล็ด (Seed composition) ได้แก่ ปริมาณกรดโอเลอิก (Oleic) ที่สูงขึน้ เพิม่ ปริมาณของกรดอะมิโน
โปรตีน และเอนไซม์ไฟเตส เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาให้ทนทานต่อสภาวะแล้ง ซึง่ คาดว่าจะสามารถออก
สู่ตลาดได้ภายในปี 2015 (ดังแสดงไว้ในตารางที่ 10) (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b)
โดยสรุปได้พบว่า ข้าวโพด GM แบบลักษณะรวม (stacked traits) ทัง้ แบบ Double, Triple และ
Quadruple ทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนขออนุ ญาตหรือรับรองให้ผลิตเป็ นการค้า (Regulatory pipeline) และทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้แต่ยงั ไม่ได้ออกสู่ตลาด (Commercial Pipeline) ทัวโลก
่
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 17
ชนิด ซึง่ แบบ Double stacks 4 ชนิดทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นําเข้าเพื่อใช้ในการผลิตอาหาร และอาหารสัตว์ ใน
กลุ่มสหภาพยุโรป จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภายในปี 2015 คาดว่าจะมีขา้ วโพด GM สามารถผลิต
ออกสู่ตลาดอีก 24 ชนิด ซึง่ ทัง้ หมดนี้สามารถนําไปพัฒนาข้าวโพด GM แบบ stacked traits ได้อกี มาก
เช่น การสร้างข้าวโพดแบบ double stacking ได้ 276 ชนิด (คํานวณจากทฤษฎี) และแบบ triple stacking
ได้มากถึง 2,024 ชนิด (คํานวณจากทฤษฎี) จากจํานวนข้าวโพด GM แบบ stacked traits แสดงให้เห็นถึง
ศัก ยภาพของการพัฒ นาข้าวโพด GM แบบใหม่หลายชนิด ที่จะออกสู่ต ลาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
(Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009b)

 คาร์โนลา (Canola) หรือ Rapeseed
2008 ประเทศสหรัฐฯ มี
มีความต้านทานต่อ ยาปราบศัตรูพ ืช
)
00

anola
425,000

00,000
ในมลรัฐ North akota
(James, 2008)

โดยร้อยละ 90
ปลูก 368,000

ในปี 2009 การพัฒนาคาร์โนลา GM (Canola GM) ซึง่ เป็นพืชนํ้ามันทีส่ ําคัญ และผลิตออกสู่ตลาด
การค้า มี 3 ชนิด ได้แก่
1) Roundup Ready คาร์โนลา พันธุ์ GT73 ทีต่ ้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ชนิด glyphosate
ผลิตโดยบริษทั Monsanto
2) คาร์โนลา LibertyLink พันธุ์ T45 ทีต่ า้ นทานต่อสาร glufosinate และ Invigor
3) คาร์โนลา แบบ stacked traits พันธุ์ MS8 x RF3 ทีต่ ้านทานต่อสาร glufosinate และเพิม่
ความสามารถในการผสมของเกสรตัวผู้ (male fertility) (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11)
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ปจั จุบนั ยังไม่มคี าร์โนลา GM ชนิดใหม่ทอ่ี ยู่ในขัน้ ตอน commercial pipeline แต่มคี าร์โนลา GM
ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนของการวิจยั และพัฒนาจํานวน 5 ชนิด ซึง่ มี 3 ชนิด ทีเ่ น้นการพัฒนาองค์ประกอบนํ้ามันใน
เมล็ด อีก 2 ชนิด มีการพัฒนาลักษณะต้านทานต่อโรคและยาปราบศัตรูพชื (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 10 สายพันธุข์ า้ วโพด GM

AdvanceR&D ทัง้ ในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 11 สายพันธุ์ Rapeseed GM ทีป่ ลูกเป็ นการค้า และที่กําลังอยู่ในขัน้ ตอน Regulatory และ
Advanced R&D

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)
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 ฝ้ าย (Cotton):
ในประเทศสหรัฐฯ มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกฝ้ายทัง้ หมด 3.66 ล้านเฮกตาร์ โดยคิดเป็ นฝ้าย GM 3.2 ล้าน
เฮกตาร์ หรือร้อยละ 88 ของพืน้ ทีป่ ลูกฝ้ายทัง้ หมด ซึง่ ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2007 (James, 2008) โดย
มีสาเหตุมาจากราคาฝ้ายในตลาดโลกลดลง และราคาตํ่ากว่าของข้าวโพดและถัวเหลื
่ อง
ในปจั จุบนั ฝ้าย GM ที่ปลูกเป็ นการค้ามีจํานวน 12 ชนิด ผลิตโดยบริษัทในประเทศสหรัฐฯ 7
ชนิดผลิตในประเทศจีน 2 ชนิด และ ผลิตในประเทศอินเดีย 3 ชนิด (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 12) ฝ้าย GM ที่
อยู่ในขัน้ ตอนของ Commercial Pipeline ในปจั จุบนั มีเพียง 1 ชนิด คือ พันธุ์ COT102 ซึง่ มีคุณสมบัติ
สามารถต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และผลิตโดยบริษทั Syngenta (รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 13)
ฝ้าย GM ชนิดนี้ ถูกห้ามปลูกเป็ นการค้าชัวคราวในประเทศสหรั
่
ฐฯ แต่ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้เป็ นอาหารสัตว์
ในประเทศออสเตรเลีย ในส่วนฝ้าย GM ทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนของ Regulatory pipeline มีจาํ นวน 4 ชนิด ซึง่
ส่วนใหญ่ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามต้านทานต่อ แมลงศัตรูพชื โดยผลิตในประเทศสหรัฐฯ 2 ชนิด และใน
ประเทศอินเดีย 2 ชนิด ฝ้าย GM ทัง้ 4 ชนิดดังกล่าว มีเพียงฝ้าย GlyTol ของ บริษทั Bayer Cropscience
เท่านัน้ ทีส่ หภาพยุโรปกําลังพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าได้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 13) และมีชนิดทีอ่ ยู่ใน
ขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาจํานวน 2 ชนิด ที่พฒ
ั นาโดยบริษัทในประเทศสหรัฐฯ และมีอกี อย่างน้อย 8
ชนิด พัฒนาโดยบริษทั ในประเทศอินเดีย ทัง้ นี้ ฝ้าย GM ที่อยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น มี
คุณสมบัตติ า้ นทานต่อแมลงศัตรูพชื (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 14)
ฝ้ าย GM แบบลัก ษณะรวม (stacked traits) ได้ถู ก พัฒ นาให้ม ีค วามสามารถต้านทานแมลง
ศัตรูพชื ได้หลากหลายชนิด หรือมีลกั ษณะทีต่ า้ นทานทัง้ แมลงศัตรูพชื และยาปราบศัตรูพชื ในปจั จุบนั ฝ้าย
GM แบบ stacked traits จํานวน 2 ชนิดได้รบั การรับรองให้นําเข้าและใช้ผลิตเป็ นอาหารสัตว์ และอีก 3
ชนิดทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขออนุ ญาตหรือรอการรับรองในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ฝ้าย GM ทีม่ ลี กั ษณะเดียว
3 ชนิด และแบบลักษณะรวม (stacked traits) อีก 3 ชนิด ได้รบั การรับรอง หรืออยู่ในระหว่างการ
พิจารณาให้ผลิตเป็นการค้าในหลายประเทศทัวโลก
่
(Stein และ Rodriquez-Cerezo, 2009b)
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ตารางที่ 12 สายพันธุฝ์ ้ าย GM ทีป่ ลูกเป็นการค้าในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 13 สายพันธุฝ์ ้ าย GM

Regulatory Pipeline

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)
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ตารางที่ 14 สายพันธุฝ์ ้ าย GM
คาดว่าจะปลูกเป็นการค้าได้ภายในปี 2013

Advanced R&D ในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ ซึง่

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

จากข้อมูลข้างต้น ฝ้าย GM นับว่าเป็นพืชทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างมาก ดังนัน้ ภายในปี 2015 ฝ้าย
GM อย่างน้อย 25 ชนิด จะได้รบั การรับรองให้ผลิตเป็ นการค้าออกสู่ตลาด เป็ นพืช GM ทีม่ ศี กั ยภาพใน
การผลิตในแบบสองลักษณะรวม (double-stacking) ได้ผลผลิตหลายร้อยชนิด โดยการปรับปรุงพันธุแ์ บบ
ดัง้ เดิม

 ข้าว (Rice):
ในปจั จุบนั มีขา้ ว GM ที่ปลูกเพื่อการค้าในประเทศอิหร่าน เพียงประเทศเดียวในโลก อย่างไรก็
ตาม ได้พบว่าประเทศสหรัฐฯ มีการพัฒนาข้าว GM ที่มชี ่อื การค้าว่า LibertyLink พันธุ์ 601 มาก่อ น
หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารพัฒนาข้าวพันธุ์ LLRICE601 ซึง่ ได้รบั การรับรองในประเทศสหรัฐฯ แต่ยงั ไม่ได้ผลิต
เป็ นการค้า ต่อมาในปี 2009 ข้าว GM LibertyLink พันธุ์ LLRICE62 ได้พฒ
ั นาให้มคี วามต้านทานต่อสาร
glufosinate จนได้รบั การรับรองแต่ไม่ได้นําไปผลิตเป็ นการค้า เช่นกัน (รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่
15) ในประเทศจีนและประเทศอินเดีย มีการพัฒนาข้าว GM อีก 4 ชนิด ซึง่ อยู่ในขัน้ ตอน regulatory
pipeline นอกจากนี้มกี ารพัฒนาข้าว GM อีกอย่างน้อย 10 ชนิดทัวโลก
่
ทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา
(R&D pipeline) ซึง่ ข้าว GM เหล่านี้นอกจากมุ่งเน้นลักษณะต้านทานแมลงศัตรูพชื และยาปราบศัตรูพชื
แล้ว ยังได้พฒ
ั นาให้มลี กั ษณะใหม่ ได้แก่ การเพิม่ beta-carotene (เช่น ข้าวพันธุ์ Golden Rice 1 ที่
พัฒนาในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ) ความต้านทานต่อ เชื้อไวรัส และการทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง
โดยเฉพาะสภาวะแห้งแล้ง และสภาวะดินเค็ม การพัฒนาข้าว GM ลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่ดาํ เนินการใน
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ตารางที่ 15 สายพันธุข์ า้ ว GM ได้รบั การรับรอง แต่ยงั ไม่ได้
พันธุข์ า้ ว GM ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอน Regulatory pipeline ในต่างประเทศ

ในประเทศสหรัฐฯ และสาย

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ทวีปเอเชีย (เช่น ในประเทศอินเดียและฟิลปิ ปินส์ เป็ นต้น) ซึง่ เป็ นแหล่งปลูกข้าวทีส่ ําคัญของโลก อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาข้าว GM เพื่อรับการรับรองให้ปลูกเป็นการค้าได้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละประเทศ
(รายละเอียดสายพันธุข์ า้ ว GM ทีก่ ําลังอยู่ในขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา ทัง้ ในประเทศสหรัฐฯและประเทศ
ต่างๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 16)
ในกรณีการพัฒนาข้าว GM แบบลักษณะรวม (stacked traits) ในปจั จุบนั ยังไม่มขี า้ ว GM ชนิดใด
ทีไ่ ด้รบั การรับรองให้ปลูกเป็ นการค้าได้ แต่จากตารางที่ 16 ได้แสดงให้เห็นว่าภายในปี 2015 จะมีขา้ ว
GM ทีไ่ ด้รบั การรับรองให้ปลูกเป็นการค้าได้ถงึ 15 ชนิด ซึง่ จะสามารถพัฒนาสร้างข้าว GM ให้มลี กั ษณะ
สองลักษณะรวม (double-stacking) ได้มากถึงหลายร้อยชนิด

 มันฝรัง่ (Potato):
ในปจั จุบนั ยังไม่มมี นั ฝรัง่ GM ชนิดใดที่ผลิตออกสู่ตลาด ถึงแม้ว่าในประเทศสหรัฐฯ ประเทศ
แคนาดา และประเทศเม็กซิโก จะให้การรับรองและการอนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ก็ตาม ในปี 2009
พบว่ามีมนั ฝรัง่ GM ที่อยู่ในขัน้ ตอนขออนุ ญาตผลิตเป็ นการค้า (Regulatory pipeline) จํานวน 3 ชนิด
โดยในประเทศสหรัฐฯ มีการพัฒนามันฝรัง่ GM จํานวน 1 ชนิด ทีม่ ชี ่อื ทางการค้าว่า Amflora หรือ พันธุ์
EH92-527-1 ในประเทศอาร์เจนตินามีการพัฒนาจํานวน 2 ชนิด และในประเทศอินเดีย จีน และประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรป มีการวิจยั และพัฒนา จํานวน 5 ชนิด (รายละเอียดดังสรุปไว้ในตารางที่ 17)
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การวิจยั และพัฒนามันฝรัง่ GM ให้มหี ลายลักษณะ (stacked traits) ยังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา
และมุ่งเน้ นให้มลี กั ษณะต้านทานแมลงร่วมกับต้านทานต่ อโรคที่เกิดจากไวรัส แต่ในปจั จุบนั ไม่มมี นั ฝรัง่
GM แบบ stacked traits ผลิตเป็นการค้าออกสู่ตลาด
ตารางที่ 16 สายพันธุข์ า้ ว GM

dvanced R

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 17 สายพันธุม์ นั ฝรัง่ GM
และต่างประเทศ

Regulatory และ Advanced R&D ในประเทศสหรัฐฯ

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)
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 Sugar beet:
ในปี 2008 มี การเพาะ
Sugarbeet จํานวน 437,246 เฮกตาร์ โดยพืน้ ทีม่ ากกว่าครึง่ ใช้
ปลูก RR sugar beet ซึง่ เป็ นสายพันธุใ์ หม่
(James, 2008) Sugar beet
ชนิดใหม่น้ไี ด้รบั การตอบรับจากเกษตรกรอย่างมาก เพราะสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี การเก็บเกี่ยวทําได้
สะดวกขึน้ ลดค่าใช้จ่ายจากการเก็บเกี่ยวและจากยาปราบศัตรูพชื อีกทัง้ ยังช่วยอนุ รกั ษ์ดนิ โดยลดการไถ
พรวน จากประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ดังกล่าว ทําให้การปลูก sugar beet ช่วง 00
RR sugar beet
0
sugar beet
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการพัฒนา
GM sugar beet (พันธุ์ CZW-3) ที่ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื glyphosate และปลูกเป็ นการค้าใน
ประเทศสหรัฐฯ ในปี 2007 เช่นเดียวกับ squash GM
Sugar beet เป็ นพืชทีส่ ําคัญอีกชนิดหนึ่งทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้าตาล เนื่องจากประเทศ
สหรัฐฯ เป็ นหนึ่งในประเทศนํ าเข้านํ้ าตาลมากที่สุ ดในโลก นํ้ าตาลที่ผ ลิตในประเทศสหรัฐฯ ส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 97) ได้ใช้บริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม นํ้าตาล และโมลาส ทีไ่ ด้จาก sugar beet สาย
พันธุ์ RR sugar beet ได้รบั การรับรองให้ส่งออกในตลาดต่างประเทศได้ และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
และทวีปยุโรป (James, 2008) นอกจากนี้พบว่านํ้าตาลทีไ่ ด้จาก RR sugar beet ไม่ม ี DNA จากพืช GM
หลงเหลืออยู่ ดังนัน้ นํ้าตาลทีผ่ ลิตได้จงึ เหมือนกับนํ้าตาลจากพืชที่ปลูกโดยทัวไป
่ และไม่มคี วามจําเป็ นที่
จะต้องติดฉลากระบุว่าเป็ นพืชจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐฯ และในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น จากประโยชน์ และความสําคัญดังกล่าว เกษตรกร สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาในคุณลักษณะอื่นๆ
เพิ่ม ขึ้น เพื่อ เพิ่ม ปริมาณผลผลิต ให้มากขึ้น เช่น คุ ณลักษณะที่ส ามารถต้านทานโรค ต้านทานแมลง
ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งหรือหนาวเย็น เป็นต้น

 Alfalfa:
Alfalfa เป็ นพืชตระกูลถัวหรื
่ อรูจ้ กั กันดีในชื่อ Lucerne grass ส่วนใหญ่ใช้ปลูกเป็ นอาหารสัตว์ ใน
ประเทศสหรัฐ ฯ ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารเพาะปลู ก ในแถบมลรัฐ แคลิฟ อร์เ นี ย เซาท์ด าโกต้า และวิส คอนซิล
(www.wikipedia.com)
2008 พบว่ามี
Alfalfa ทัง้ หมด 11 ล้านเฮกตาร์ แต่มเี พียง 1.3
ทีเ่ ป็ น alfalfa seeded โดยมีพน้ื ทีป่ ลูก Alfalfa GM (หรือสายพันธุ์ RR Alfalfa) ประมาณ
100,000 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 5 ของ alfalfa seeded ทัง้ หมด ซึง่ ได้รบั การรับรองให้ทําเป็ นการค้าในปี
2005 โดยมีคุณลักษณะต้านทานยาปราบศัตรูพชื บริษทั Monsanto ได้พฒ
ั นา alfalfa สายพันธุ์ J101
และ J163 ทีต่ ้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ชนิด glyphosate ซึง่ ได้ผลิตเป็ นการค้าในช่วงปี 2005-2007 แต่
ได้ถูกยับยัง้ การขายและการปลูกพืช GM ชนิดนี้ ตัง้ แต่ปี 2007 เพื่อรอการรับรองผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และคาดว่าจะสามารถผลิตสู่ตลาดการค้าได้ประมาณปลายปี 2009
(รายละเอียดดังสรุปไว้ในตารางที่ 18)
ถึงแม้ พืช alfalfa
จะ
(ร้อยละ 90) แต่ยงั ใช้เป็ นอาหารของมนุ ษย์
(ร้อยละ 7) ประเทศสหรัฐฯ ส่งออก alfalfa ในรูปของหญ้าอาหารสัตว์ (alfalfa hay) โดยมีประเทศคู่คา้ ที่
สําคัญ ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศเกาหลีใ ต้ ซึ่ง ประเทศเหล่ า นี้ เ ป็ น ตลาดการส่ ง ออก alfalfa
ง
90 (James, 2008)
ตารางที่ 18 สายพันธุ์ alfafa GM ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอน Regulatory pipeline

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

 พืชชนิ ดอื่นๆ:
ในประเทศสหรัฐ ฯ ได้พ บว่ า มีก ารปรับ ปรุง พัน ธุ ก รรมในพืช ชนิ ด อื่น ๆ ด้ว ย ได้แ ก่ มะละกอ
sugarbeet มะเขือเทศ ผักที่มเี ปลือกแข็ง เช่น ฝกั ทอง squash และพริกหวาน (sweet pepper) เป็ นต้น
และมีการผลิตเป็ นการค้ามีทงั ้ หมด 7 ชนิด ในปจั จุบนั (ดังแสดงไว้ในตารางที่ 19) ดังตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาพันธุ์มะละกอต้านทานต่อโรค ringspot virus พันธุ์ 55-1 ปลูกเป็ นการค้าในรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐฯ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) USDA และมหาวิทยาลัย
ฮาวาย (Hawaii University) ซึง่ เมล็ดพันธุข์ องมะละกอชนิดนี้ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรปลูกอย่างแพร่หลาย
ในประเทศจีนมีการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ GM ทีม่ อี ายุการเก็บได้ยาวนาน และสามารถต้านทาน
ต่อเชือ้ ไวรัส มีการพัฒนาพริกหวาน (Sweet pepper GM) และมะละกอทีต่ ้านทานต่อเชือ้ ไวรัส ซึง่ ได้รบั
การรับรองอนุ ญาตให้ปลูกเป็ นการค้า แต่สถานภาพการค้าของพืช GM เหล่านี้ยงั ไม่เป็ นที่ชดั เจนใน
ปจั จุบนั
พืช ชนิ ด อื่น ๆ ที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ผ ลิต เป็ น การค้า แต่ ย ัง ไม่ไ ด้นํ า ออกสู่ต ลาด (Commercial
Pipeline) มีเพียงชนิดเดียวในประเทศสหรัฐฯ พัฒนาโดย USDA-ARS คือ พลัม (Plum) ซึง่ มีคุณลักษณะ
สามารถต้านทานต่อไวรัส (Pox virus) (ดังแสดงไว้ในตารางที่18) สําหรับพืช GM ชนิดอื่นๆ ทีก่ ําลังอยู่ใน
ขัน้ ตอนการวิจ ัย และพัฒ นาในป จั จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารพัฒ นาในประเทศอิน เดีย ได้ แ ก่ มะเขือ ยาว
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(eggplant) มะเขือเทศ (Tomato) กะหลํ่าปลี (Cabbage) กระเจีย๊ บมอญ (Okra) มัสตาด (Mustard) และ
กะหลํ่าดอก (Cauliflower) เป็ นต้น ในประเทศจีนมีการพัฒนาพันธุพ์ ชื ชนิดเดียวกัน ได้แก่ ข้าวสาลี พริก
ขีห้ นู ถัวลิ
่ สง และกะหลํ่าปลี (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 20) ซึง่ พืช GM เหล่านี้คาดว่าจะผลิตเป็ นการค้าได้
ประมาณปี 2015
ตารางที่ 19 พืช GM ชนิดอื่นๆ ทีป่ ลูกเป็นการค้า ในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)

ตารางที่ 20 พืช GM
เป็นการค้าได้ภายใน 5 ปี ข้างหน้า

Advanced R&D ในต่างประเทศ และคาดว่าจะปลูก

ที่มา: Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009b)
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พืช GM ที่ปลูกในประเทศสหรัฐฯ นอกจากจะปลูกเพื่อประโยชน์ด้านอาหารแล้ว ยังพัฒนาเพื่อ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานที่มบี ทบาทสําคัญในปจั จุบนั ประเทศสหรัฐฯ มี
การผลิต biofuels จากเมล็ดข้าวโพดเป็นหลัก โดยใช้ขา้ วโพด GM ในการผลิตเอทานอล ในปี 2008 ได้ใช้
ข้าวโพด GM ประมาณ 8.7 ล้านเฮกตาร์ หรือร้อยละ 29 ของข้าวโพด GM ทัง้ หมด ซึ่งคิดเป็ นการผลิต
biofuel ในปี 2008 ได้ประมาณ 475-500 ล้านแกลลอน ส่วนถัวเหลื
่ อง GM ซึ่งนํ ามาผลิตเอทานอลได้
เช่นเดียวกัน ได้ถูกนํามาใช้ในสัดส่วนร้อยละ 7 ของถัวเหลื
่ อง GM ทัง้ หมด หรือประมาณ 3.5 ล้านเฮกตาร์

2.2.2 การวิ เคราะห์ภาพรวมการปลูกพืช GM ในประเทศสหรัฐฯ ระหว่างปี 19962008
หากพิจารณาถึงภาพรวมการพัฒนาพืช GM ในประเทศสหรัฐฯ ในช่วง 12 ปีแรก (1996-2008)
ภายหลังจากพืช GM ชนิดแรกได้รบั การรับรองให้ผลิตเป็ นการค้าได้ โดยนําข้อมูลของพืช GM ทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตให้ปลูกในแปลงทดลองจากหน่ วยงานต่างๆ ในช่วง 12 ปี ท่ผี ่านมา (1996-2008) ในประเทศ
สหรัฐฯ มารวมกัน (ภาพที่ 8) จะพบว่าบริษทั Monsanto มีสดั ส่วนการปลูกพืช GM ในแปลงทดลอง
มากที่สุด รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัง้ ของรัฐบาลและเอกชน และเมื่อพิจารณาถึง ข้อมูลการ
ทดลองปลูกพืช GM (Field trials) ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจะพบว่า อัตราการปลูกมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในช่วงปี
1987 ถึง 1998 แต่มกี ารปลูกที่คงทีห่ ลังจากปี 1998 เป็ นต้นมา (ภาพที่ 9) ส่วนแนวโน้มการพัฒนาพืช
GM ลักษณะรวม (stacked traits) (ภาพที่ 10) ได้พบว่ามีความพยายามในการเพิม่ จํานวนลักษณะที่
สําคัญในพืช GM ให้มลี กั ษณะมากกว่า 1 ลักษณะ ซึง่ มีสดั ส่วนการพัฒนาเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2002-2008 และ
มีพ้นื ที่ในการปลูกทดลองโดยเฉลี่ยต่อแปลงทดลองเพิม่ สูงขึน้ ด้วยเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 11) ซึ่งเมื่อนํ า
ข้อมูลการพัฒนาพืช GM ในแปลงทดลองเพื่อพัฒนาหลายลักษณะในสายพันธุเ์ ดียวกันมาแยกวิเคราะห์
(ภาพที่ 12) พบว่าส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาให้ม ี 2 ลักษณะ แต่การพัฒนาการสร้างพืช GM ให้ม ี 3 ลักษณะ
หรือมากกว่ามีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2006

- 70 -

ภาพที่ 8 สัดส่วนการทดลองพืช GM ในแปลงทดลองของภาครัฐและเอกชน ระหว่างปี 1987 ถึง 2008
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)
ในประเด็นความก้าวหน้าของการพัฒนาพันธุพ์ ชื GM ตามคุณลักษณะต่างๆ จากภาพที่ 13 ซึง่
รวบรวมโดย Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009a) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า คุณลักษณะสําคัญของพืช
GM ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามากทีส่ ุด คือ ความต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื (Herbicide tolerance) รองลงมา
คือ ความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (Insect resistance) (ซึง่ พบว่ามีแนวโน้มลดลง) ส่วนลักษณะทางการ
เกษตร (Agronomic crops) (ได้แก่ ความต้านทานต่อสภาวะแล้ง หนาวเย็น และดินเค็ม เป็นต้น ) ได้ม ี
การพัฒนาเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่ปี 2000 การพัฒนาลักษณะทางคุณภาพ (Product quality) มีการพัฒนา
เพิม่ ขึน้ ในอัตราคงที่ เช่นเดียวกับการพัฒนา Marker genes ส่วนในลักษณะอื่นๆ เช่น ความต้านทานต่อ
แบคทีเรีย เชือ้ รา เชือ้ ไวรัส การสร้าง cellulose หรือการสร้างโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ การ
เปลีย่ นสีของเมล็ด การลดสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้ เป็นต้น มีการพัฒนาเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่ปี 1998 และลดลง
เล็กน้อยในปี 2003 และมีอตั ราในการพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปีต่อๆ มา
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ภาพที่ 9 จํานวนแปลงทดลองปลูกพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)

2008

จากการรวบรวมของ Stein และ Rodriguez-Cerezo (2009a) ในภาพที่ 14 เมือ่ พิจารณาแยก
ตามชนิดของพืชไร่ทส่ี ําคัญ พบว่า ข้าวโพดเป็นพืชทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้ปลูกในแปลงทดลองมากทีส่ ุด
และมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ แม้ว่าจะมีความแปรปรวนมากในแต่ละปีกต็ าม ส่วนถัวเหลื
่ องในช่วงแรกมีการ
พัฒนาไม่มาก แต่ในช่วง 5 ปีหลัง (2004-2008) ได้รบั ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทจ่ี ะพัฒนาถัวเหลื
่ อง
ดัดแปลงพันธุกรรมมากขึน้ ส่วนฝ้าย และ rapeseed มีปริมาณการปลูกทดลองน้อย และมีแนวโน้ม
ค่อนข้างคงที่ ในกรณีของกลุ่มพืชไร่ชนิดทีม่ คี วามสําคัญรองลงมา ได้แก่ มันฝรัง่ ข้าวสาลี มะเขือเทศ
ยาสูบ beet, alfalfa และอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 15 พบว่า มันฝรังเป็
่ นพืชทีม่ กี ารพัฒนาในระดับแปลง
ทดลองมากทีส่ ุด รองลงมาคือ มะเขือเทศ ส่วนข้าวสาลีมปี ริมาณการทดลองสูงสุด ในช่วงปี 2000-2001
ขณะที่ alfalfa ได้รบั ความสนใจในช่วงปี 2001-2004 แต่หลังจากนัน้ มีแนวโน้มทีล่ ดลง ถ้ามองถึงพืน้ ทีใ่ น
การปลูกทดลอง (ภาพที่ 16) พบว่า มันฝรัง่ ยาสูบ และหญ้า alfalfa มีพน้ื ทีแ่ ปลงทดลองปลูกมากทีส่ ุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม พืช GM ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตเป็นการค้าจะมีมากในช่วง
ปี 1996-1999 ดังแสดงในภาพที่ 17 เนื่องจากมีปริมาณการพัฒนาในแปลงทดลองสูงสุดในช่วงปีดงั กล่าว
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โดยสรุปการพัฒนาพืช GM ในประเทศสหรัฐฯ ในช่วงปี (1996-2008) พืชไร่ชนิดข้าวโพด และถัว่
เหลือง เป็นพืชทีไ่ ด้รบั การพัฒนาในระดับแปลงทดลองมากทีส่ ุด เมือ่ เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ และการ
พัฒนาพืช GM ในทศวรรษแรก จะเน้นการพัฒนาลักษณะในรุ่นทีห่ นึ่ง (the First generation) มากกว่ารุ่น
ที่ส องหรือ สาม โดยมีคุ ณ ลัก ษณะที่ส ามารถต้ า นทานต่ อ แมลงศัต รูพืช และยาปราบศัต รูพืช ซึ่ง เป็ น
คุณลักษณะทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและผลิตเป็ นการค้ามากทีส่ ุด สําหรับในช่วง 5 ปีหลัง พืช GM ได้ถูกพัฒนา
ให้มคี ุณลักษณะทีม่ หี ลายลักษณะในต้นเดียวกัน หรือ stacked traits เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะคุณลักษณะ
สองลักษณะรวม (double traits) แต่การพัฒนาดังกล่าวยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาในแปลงทดลอง
ซึ่งมีจํานวนแปลงทดลองปลูกน้อย ส่วนพืชชนิดอื่นๆ ได้รบั การพัฒนาเช่ นเดียวกันแต่อยู่ในสัดส่วนที่ไม่
มาก เช่น ฝ้าย และ rapeseed ส่วนกลุ่มพืชอื่นๆ ทีม่ พี น้ื ที่ทดลองปลูกไม่มากในปจั จุบนั พบว่ามันฝรัง่
เป็ นพืชที่มกี ารพัฒนามากที่สุด แต่ปริมาณการทดลองมันฝรังได้
่ ลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปี หลัง (20042008) ภายหลังจากมีกรณีการถอดถอนมันฝรังที
่ ต่ ้านทานแมลง (Bt potatoes) ออกจากตลาดการค้า
ขณะเดียวกันมะเขือเทศ ข้าวสาลี และหญ้า alfalfa ได้มแี นวโน้มการปลูกทดลองลดลงเช่นเดียวกับมันฝรัง่
ดังนัน้ พืช GM ทีจ่ ะผลิตเป็ นการค้าในอนาคตอันใกล้น้ี จะเน้นที่การพัฒนาในพันธุข์ า้ วโพดและถัวเหลื
่ อง
และคุณลักษณะแบบหลายลักษณะในต้นเดียวกัน (stacked traits) เป็นสําคัญ

- 73 -

ภาพที่ 10 จํานวนลักษณะโดยเฉลีย่ ของพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)

ง

ภาพที่ 11 จํานวนพืน้ ที่
) โดยเฉลีย่ ของแปลงปลูกพืชทดลอง GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)
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ภาพที่ 12 จํานวนลักษณะของพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)

ภาพที่ 13 จํานวนแปลงทดลองปลูกพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)
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ภาพที่ 14 จํานวนแปลงทดลองปลูกของพืช GM ทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)

ภาพที่ 15 จํานวนแปลงทดลองปลูกของพืช GM ชนิดอื่นๆ
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)
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ภาพที่ 16 พืน้ ทีป่ ลูก
) โดยเฉลีย่ ของพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)

ภาพที่ 17 ลําดับเหตุการณ์ของการปลูกพืช GM
ที่มา: Stein
Rodriguez-Cerezo (2009a)
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2.2.3 พืช GM กับการผลิ ตยาชีวภาพ (Bio-Pharming)
ในปจั จุบนั พืช GM ส่วนใหญ่เป็ นพืชสําหรับผลิตเป็ นอาหารมนุ ษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งพืช GM
เหล่านี้ ได้รบั การพัฒนาให้มคี ุณสมบัตทิ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อการเกษตร แต่มพี ชื GM อีกประเภทหนึ่งทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาให้เ ป็ นแหล่ งผลิตยาชีว ภาพ พืช GM ประเภทนี้สามารถจัดเป็ นรุ่นที่สาม (the third
generation) ของการพัฒนาเทคโนโลยี GM ในพืช ซึง่ ส่วนมากอยูใ่ นขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา โดยทีก่ าร
ผลิตยาทางชีวภาพ (Bio-Pharming) ได้มกี ารพัฒนามาแล้วเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีการค้นพบ
สิง่ มีชวี ติ ชนิดแรกทีส่ ามารถผลิตยาหรือโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ได้ คือ การผลิต Insulin ใน
จุลนิ ทรียใ์ นปี 1982 จนถึงการวิจยั และพัฒนาในสัตว์ GM แต่ทว่าการผลิตยาจากสิง่ มีชวี ิตทัง้ สองนี้ใน
ปจั จุบนั ต้องใช้งบประมาณทีส่ งู อีกทัง้ วัคซีนหรือยาทีผ่ ลิตจะมีราคาในท้องตลาดทีส่ ูง ซึง่ ผูป้ ่วยส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยได้ (ต้นทุนในการผลิตยารักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 21)
ดังนัน้ การผลิตยา antibody หรือโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์จากพืช GM จึงได้รบั ความสนใจ
มากขึ้นเพราะสามารถผลิต ยาได้ใ นปริมาณที่สูงและใช้งบประมาณการลงทุนที่น้อ ยกว่า การลงทุน ใน
จุลนิ ทรียแ์ ละสัตว์
ตารางที่ 21 ต้นทุนในการผลิตยารักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ
ต้นทุนการผลิ ต
(US dollars/gram)
50-100
500-5,000
10-20
20-50

ชนิ ดสิ่ งมีชีวิต
จุลนิ ทรีย์ GM
เซลล์สตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม
พืช GM
สัตว์ GM
ที่มา: Elbehrin (2005)

พืช GM ทีส่ ามารถผลิตยาได้เรียกว่า “Plant-made-pharmaceuticals” PMPs) ซึง่ เป็ นพืช GM
ชนิดทีส่ ามารถผลิตโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ อาทิ เอนไซม์ ฮอร์โมน วัคซีน สารป้องกันการ
แข็งตัวของเลือด และสารสังเคราะห์กระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กันที่มตี ําแหน่ งจับจําเพาะเดียวกัน (monoclonal
antibodies) เป็ นต้น (Byrne, 2008) พืช PMPs ทีป่ ลูกทดลองเพื่อการผลิตยาชีวภาพจํานวนมากทีส่ ุดใน
ประเทศสหรัฐฯ คือ ข้าวโพด ยาสูบ และข้าว นอกจากนี้ยงั มีพชื ชนิดอื่นๆ ทีก่ ําลังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา
ได้แก่ มันฝรัง่ alfalfa และ safflower ซึง่ พืชกลุ่มนี้มศี กั ยภาพในการผลิตโปรตีนทีส่ ูง และสามารถแยกสกัด
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ผลิตภัณฑ์โปรตีนออกจากเนื้อเยื่อของพืชได้ง่าย ได้มกี ารเสนอไว้ว่า พืชในอุดมคติท่ใี ช้ในการผลิตยา
รักษาโรคต้องมีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่ใช่พชื ทีเ่ ป็ นอาหารของมนุ ษย์หรือสัตว์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
เมล็ดของพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อกี แต่ในความเป็ นจริงพืชทีใ่ ช้ทดลองในปจั จุบนั เป็ นพืชสําหรับ
ผลิตอาหารของมนุ ษย์และสัตว์ ซึง่ จะต้องมีการปรับปรุงให้เกสรตัวผู้ของพืชเหล่านี้เป็ นหมัน เพื่อป้องกัน
มิให้มกี ารผสมพันธุ์ของพืช PMPs กับพืชท้องถิน่ ขณะที่ในทางปฎิบตั ยิ งั ไม่สามารถพัฒนาพืชลักษณะ
เช่นนี้ได้ทงั ้ หมด จึงจําเป็ นที่จะต้องใช้พชื ที่สามารถผสมตัวเองได้และเกสรตัวผู้ของพืชเป็ นหมันเพื่อลด
โอกาสการผสมกับพืชปกติ
ส่วนของพืชทีไ่ ด้รบั การคาดหวังให้เป็ นแหล่งทีส่ ร้างและเก็บสะสมโปรตีนสําหรับใช้ในการผลิตยา
คือ เมล็ด ซึง่ ในธรรมชาติเมล็ดเป็นแหล่งสร้างและสะสมโปรตีนและไขมันในปริมาณสูง นอกจากนี้ เมล็ดยัง
เป็นส่วนทีง่ า่ ยในการเก็บรักษาและขนย้าย ดังนัน้ ความสําเร็จในการผลิตโปรตีนจากเมล็ดทีเ่ ป็ นประโยชน์
ทางการแพทย์ จึงต้องใช้เ ทคโนโลยีท่ีส ามารถเลือกใช้ส่ วนของยีนที่ส ามารถควบคุมปริมาณการสร้าง
โปรตีนและบริเวณที่ต้องการให้สร้างโปรตีนได้ เราเรียกยีนส่วนนี้ว่า Promoters ซึ่ง promoters ที่ม ี
ลักษณะจําเพาะสําหรับควบคุมการสร้างโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ในเมล็ดพืชประกอบด้วย
คุณลักษณะ 2 ชนิด คือ 1) the beta-phaseolin promoter (เป็ น promoter ทีม่ ที วไปในถั
ั่
ว)่ และ 2) the
oleosin promoter
(เป็ น promoter ทีม่ ที วไปใน
ั่
Brassica species) และข้อสําคัญทีต่ ้องคํานึง คือ
บริเวณที่สะสมของโปรตีนภายในเซลล์ เนื่องจากต้องมีความมันใจว่
่ าโปรตีนจะถูกสร้างอย่างเหมาะสม
และมีความคงตัวทีด่ ี (stability) ไม่เปลีย่ นแปลงหรือถูกย่อยสลายได้ง่าย และถึงแม้ว่าเมล็ดพืชจะเป็ นส่วน
ทีเ่ หมาะสมและมีขอ้ ได้เปรียบหลายอย่างก็ตาม แต่พชื PMPs บางชนิดก็ไม่สามารถใช้เมล็ดเป็ นทีผ่ ลิตและ
สะสมโปรตีนได้ อาทิ alfalfa และยาสูบ จะต้องใช้ส่วนของใบในการสร้างและสะสมโปรตีนแทนเมล็ด หรือ
จะใช้ส่วนของหัวมันเป็นบริเวณสะสมโปรตีน เช่น มันฝรัง่ นอกจากนี้มเี ทคโนโลยีอกี แบบหนึ่งทีใ่ ช้สร้างพืช
PMPs คือ การพัฒนาให้ไวรัสทีถ่ ูกดัดแปลงทางพันธุกรรมมียนี ที่สามารถสร้างโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ใน
การผลิตยารักษาโรคโดยถ่ายยีนชนิดนี้เข้าสู่พชื
ถึงแม้ว่าพืช PMPs จะมีศกั ยภาพและเป็ นประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรคก็ตาม เกษตรกรผู้
ปลูกพืช PMPs ยังต้องปลูก เคลื่อนย้าย และสกัดโปรตีน อย่างระมัดระวัง เพื่อได้ยาที่มคี ุณภาพและ
ป้องกันการปนเปื้อนกับพืชอาหารชนิดอื่นๆ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เกษตรกรต้องปลูก
พืช PMPs ในพื้นทีป่ ิด หรือ “closed loop identity preservation” เป็ นระบบการจัดการทีค่ วบคุมและ
ตรวจสอบพืช PMPs ตัง้ แต่การปลูกจนถึงกระบวนการสกัดโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรค
เมล็ดจากพืช PMPs จะต้องบรรจุลงในภาชนะที่ปกปิ ดมิดชิดและส่งต่อไปสกัดโปรตีนต่อไป ส่วนเมล็ดที่
เหลือมีไว้สําหรับการฝึ กสอนแก่เกษตรกรที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาการควบคุมการปลูก อุปกรณ์ท่ใี ช้ต้องแยก
ออกจากการใช้ก ับ พืช ชนิ ด อื่น ๆ พื้น ที่ก ารปลู ก ต้ อ งแยกห่ า งจากพื้น ที่ป ลู ก ของพืช ชนิ ด อื่น แ ละถู ก
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ตรวจสอบในแปลงทดลองตลอดฤดูการปลูก รวมถึงจะต้องบันทึกข้อมูลทุกขัน้ ตอนของการทดลองอย่าง
เข้มงวด
งานวิจยั และพัฒนาพืช PMPs ต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา (ประมาณ 16 ปี ) เพราะต้อง
ผ่ า นการทดสอบหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่ ก ารพัฒนาในห้อ งปฎิบ ัติก ารและในแปลงทดสอบ การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ยาในสัตว์ทดลอง การทดลองในมนุ ษย์ และการรับรองความปลอดภัยจาก FDA ก่อนทีจ่ ะผลิต
เป็นการค้าได้ ซึง่ ขัน้ ตอนการดําเนินการสามารถแบ่งเป็น 7 ขัน้ ตอนสําคัญ (ดังแสดงในภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 แสดงขัน้ ตอนการพัฒนาพืช PMPs
ที่มา: Elbehri (2005)
1) ขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนายาชีวภาพจากพืช GM ใช้เวลาประมาณ 2-10 ปี
2) ขัน้ ตอนการทดสอบยาชีวภาพในห้องปฎิบตั กิ ารและกับสัตว์ทดลอง
3) ขัน้ ตอนการทดลองทางคลีนิก ระยะที่ 1 ทดสอบกับอาสาสมัครที่มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรง
จํานวน 20-30 คน และประเมินระดับของปริมาณยาทีเ่ หมาะสมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตราย
4) ขัน้ ตอนการทดลองทางคลีนิก ระยะที่ 2 ทดสอบกับผูป้ ่วยทีอ่ าสาสมัคร จํานวน 100-300 คน
เพื่อทดสอบถึงผลข้างเคียงของยาชีวภาพ
5) ขัน้ ตอนการทดลองทางคลีนิก ระยะที่ 3 ทดสอบกับผู้ป่วยที่อาสาสมัคร จํานวน 1000-1500
คน เพื่อประเมินความปลอดภัยของการใช้ยาชีวภาพในช่วงระยะเวลาทีน่ านขึน้
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6) องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีวภาพ และให้
การรับรองความปลอดภัยให้ผลิตจําหน่ายสู่ตลาดได้
7) การตรวจสอบผลการใช้ยาชีวภาพภายหลังวางจําหน่ายในท้องตลาด
นอกจากนี้ ในช่วงปี 1991 ถึง 2004 พืช PMPs ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจาก Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS) ให้ปลูกในแปลงทดลองในประเทศสหรัฐฯ มีจํานวน 117 แห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่
ได้ทดลองปลูกข้าวโพด ยาสูบ ถัวเหลื
่ อง และข้าว (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 พื้น ที่ป ลู ก ทดลองพืช GM เพื่อ ประโยชน์ ท างการแพทย์ท่ีไ ด้ร ับ อนุ ญ าตจาก APHIS
ระหว่างปี1991-2004
ชนิ ดของพืช
จานวนแปลงทดลองปลูก
ข้าวโพด
63
ถัวเหลื
่ อง
16
อัลฟาฟ่า
1
ข้าวบาร์เลย์
1
Rapeseed
1
ยาสูบ
14
มะเขือเทศ
1
ข้าว
8
อ้อย
1
อื่นๆ
11
ที่มา: Elbehri (2005)

แต่พ้นื ที่ปลูกทดลองของพืช PMPs มีเพียงเล็กน้ อ ย เมื่อ เปรียบเทียบกับพืช GM ชนิดอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม มีพชื PMPs จํานวน 3 ชนิด อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยในขัน้ ตอนการทดสอบ
ทางคลีนิค (clinical trials) ในการรักษาโรค non-Hodgkins lymphoma, cystic fibrosis และ E. Coli/
Traveler’s diarrhea และหากพืช PMPs ได้รบั การรับรองความปลอดภัย ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม คาดว่ายารักษาโรคทีผ่ ลิตได้จากพืช PMPs จะสามารถออกสู่ตลาดได้ประมาณปี 2015
จากการสํารวจได้พบว่า มีจาํ นวนหน่ วยงานทีก่ ําลังพัฒนาพืช PMPs ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
ในประเทศสหรัฐฯ มากกว่า 20 แห่ง แต่ละแห่งจะเชี่ยวชาญในพืชเพียงชนิดเดีย ว (ดังสรุปไว้ในตารางที่
23) ตัวอย่างหน่ วยงานภาคเอกชนทีก่ ําลังพัฒนาพืช PMPs ได้แก่ บริษทั Ventria Bioscience บริษทั
AltaGen และบริษทั Monsanto และจากสถานการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอนทางตลาดการค้าและภาคอุตสาหกรรม
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ได้ส่งผลให้บริษทั Monsanto ยกเลิกการพัฒนาพืช PMPs และมีบางบริษทั ได้ประสบปญั หาล้มละลาย
อาทิ บริษทั CropTech และบริษทั Large Scale Biology Corp สําหรับบริษทั ทีก่ ําลังดําเนินการอยู่ต้องทํา
สัญญากับเกษตรกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญสูงซึ่งมีจาํ นวนไม่มากในการผลิตพืชชีวภาพเพื่อการผลิตยา (biopharm crop)
ตารางที่ 23 การพัฒนาพืช GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ
สหรัฐฯ และประเทศแคนาดา
หน่ วยงานพัฒนา

ชนิ ดของพืช

ผลิ ตภัณฑ์

Ventria Bioscience

ข้าว

Chlorogen, Inc.

ยาสูบ

Medicago (Canada)

อัลฟาฟ่า

SemBio Systems (Canada)

ดอกคําฝอย

Large Scale Biology Corp.

ยาสูบ

Plant Biotechnology,
Cornell University

มันฝรัง่

Lactoferrin และ Lysozyme
วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค เซรุม่ ชนิด albumin และ
โปรตีน inferon
Hemoglobin
ยาลดความอ้วน ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตชนิด
somatotropein
B-cell non- odgkin’s lymphoma, alphagalatosidase A (ป้องกันโรคพันธุกรรมชนิด fabry
disease) และวัคซีนรักษาโรคมะเร็ง
วัคซีนแบบรับประทานได้ป้องกันโรค Hepatitis B

AltaGen

มันฝรัง่

Hemoglobin, factor VIII และ Human growth
hormone

ที่มา: Elbehrin (2005)

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการผลิ ตพืช PMPs
พืช PMPs
PMPs
1. โดยหลักการยารักษาโรคทีผ่ ลิตจากพืช PMPs มีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่ากระบวนการผลิตจาก
วัตถุดบิ อื่น ในปจั จุบนั เทคโนโลยีน้จี งึ เป็ นประโยชน์แก่ผปู้ ่วยทีจ่ ะมีวคั ซีนและยารักษาโรคอื่นๆ ในราคาที่
ไม่แพง แต่ในปจั จุบนั ยังไม่ชดั เจนว่าพืช PMPs สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้มากพอที่จะช่วยให้ผปู้ ่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้ตามทีค่ าดหวังไว้
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2. พืช PMPs มีศกั ยภาพที่จะผลิตโปรตีน ที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ ที่มคี วามซับซ้อนได้
มากกว่าการผลิตโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ทไ่ี ด้จากจุลนิ ทรียแ์ ละสามารถผลิตโปรตีนชนิดอื่นที่
ไม่สามารถผลิตได้จากสัตว์
3. ภาคเอกชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึน้ จากจํานวนของเกษตรกรทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ปลูก
พืช PMPs ที่มอี ยู่จํากัด เนื่องจากสามารถใช้พ้นื ที่ในการปลูกน้อยกว่าพืชทีป่ ลูกสําหรับผลิตเป็ นอาหาร
ของมนุ ษ ย์แ ละอาหารสัต ว์ แต่ ม ีบ างรายงานกล่ า วว่ า เกษตรกรอาจจะไม่ไ ด้ป ระโยชน์ อย่า งแท้จ ริง
เนื่องจากมีเกษตรกรทีป่ ลูกพืช PMPs จํานวนมาก ซึง่ จะแข่งขันกันเองโดยลดราคาผลผลิต ทําให้ ได้รบั ผล
กําไรลดลง

ความเสี่ยงของการปลูกพืช PMPs
ความเสีย่ งในการปลูกพืช PMPs จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากในพืช PMPs แต่ละชนิด จะมีปจั จัยที่
ขึน้ อยู่กบั ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ต้องการ ชนิดของพืช เนื้อเยื่อส่วนที่ผลิตโปรตีน และสิง่ แวดล้อมโดยรอบ
บริเวณทีป่ ลูกพืช PMPs ซึง่ ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ละอองเกสรจากพืช PMPs อาจจะหลุดรอดไปผสมกับพืชที่ผลิตอาหารสําหรับมนุ ษย์และพืช
อาหารสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสัตว์ท่กี นิ เมล็ดพืช เนื่องจากมีการปนเปื้ อนจากพืช
PMPs แต่สามารถป้องกันหรือลดความเสีย่ งนี้ได้ โดยการปลูกพืช PMPs แยกออกจากบริเวณพืน้ ทีป่ ลูก
พืชชนิดอื่นๆ และใช้พชื ที่ละอองเกสรตัวผู้เป็ นหมัน (Male sterility) หรือพืชที่ผสมตัวเองได้ (selfpolination) เช่น ถัวเหลื
่ อง และข้าว ส่วนในกรณีของข้าวโพดมีขอ้ แนะนําให้ดงึ ช่อดอกของเกสรตัวผูอ้ อก
แล้วให้ปลูกข้าวโพดทีไ่ ม่ได้รบั การดัดแปลงพันธุกรรมในบริเวณข้างแปลงปลูกเพื่อให้ละอองเกสรตัวผูจ้ าก
ข้าวโพดทีไ่ ม่ได้รบั การดัดแปลงพันธุกรรมผสมกับเกสรตัวเมียของข้าวโพด PMPs แทน
2. การผสมปนเปื้ อนระหว่างเมล็ดจากพืช PMPs กับเมล็ดที่เป็ นพืชอาหารสําหรับมนุ ษย์หรือพืช
อาหารสําหรับสัตว์ ซึง่ เกิดขึน้ ได้จากการไม่ตดิ ฉลากสินค้าให้ชดั เจน การผสมปะปนกันของเมล็ดระหว่าง
การปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และจากเครื่อ งมือ ในกระบวนการสกัดโปรตีน หรือการงอกของพืช
PMPs บนพื้นที่ท่เี คยใช้ปลูกพืช PMPs แต่ได้เปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่น เป็ นผลมาจากการกําจัดพืช
PMPs บนพืน้ ทีเ่ ดิมไม่หมด
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3. ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ อาทิ จุลนิ ทรียท์ อ่ี ยูใ่ นดินจะถูกยับยัง้ การเจริญเติบโตจากการย่อยสลายของ
พืช PMPs และจากสารประกอบที่ขบั ออกมาจากรากของพืช PMPs นอกจากนี้ อาจจะส่งผลต่อการ
ปนเปื้ อ นของยีน ไปสู่พ ืช ในธรรมชาติ ซึ่ง ข้อ กัง วลนี้ นัก วิท ยาศาสตร์ห ลายคนได้ห าวิธ ีก ารในก ารลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
- หาวิธกี ารกระตุน้ การสร้างโปรตีนฯ ของยีน ภายหลังจากการเก็บเกีย่ ว
- ถ่ายยีนสู่ Chloroplast DNA แทนทีก่ ารถ่ายยีนเข้าสู่จโี นมของพืช เพื่อลดการสะสมโปรตีน ที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในเมล็ด โดยโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ จะไปสะสมใน
ส่วนของ Chloroplast ในใบแทน เทคนิคนี้พฒ
ั นาในการปลูกพืชยาสูบโดยบริษทั Chlrogen
- ปลูกพืช PMPs ทีม่ จี โี นมแตกต่างจากพืชทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดการปนเปื้อนของยีน
จากพืช PMPs
4. เกษตรกรอาจจะได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีผ่านการสัมผัสใบของพืช PMPs หรือจาก
การหายใจขณะเก็บเกีย่ ว
5. สารพิษทีไ่ ด้จากยาฆ่าแมลงอาจจะปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยาทีไ่ ด้จากพืช PMPs
6. ผูบ้ ริโภคอาจจะรับประทานอาหารทีป่ นเปื้ อนจากพืช PMPs หรือปนเปื้อนโปรตีนฯ ทีไ่ ด้จากพืช
PMPs อาทิ lactoferrin, hormones, enzymes และ cellulase เป็ นต้น ซึ่งโปรตีนเหล่ านี้อาจจะอยู่ใ น
รูปแบบอื่นทีไ่ ม่สามารถเข้ากันได้กบั ร่างกายของมนุ ษย์ หรือมีปริมาณทีส่ ูงเกินระดับปลอดภัย ซึง่ สามารถ
ก่อให้เ กิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ นอกจากนี้สมาคมการผลิต อาหาร
แห่งชาติ (the National Food Processors Association: NFPA) ยังกล่าวว่า “จะไม่สนับสนุ นและจะ
คัดค้านการใช้พชื สําหรับอาหารของมนุ ษย์มาดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อผลิตโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการสร้างพืช PMPs อย่างเป็ นการค้า โดยไม่ได้รบั การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับแหล่งอาหารของมนุษย์”
ประโยชน์ และความเสี่ยงของการปลูกพืช PMPs ต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี UCS report, The Economics of Pharmaceutical Crops:
Potential Benefits and Risks for Farmers and Rural Communities หรือในเว็ปไซด์
http://www.uscusa.org/food_and_environment/genetic_engineering/economics-of-pharmaceuticalcrops.html
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การควบคุมและป้ องกัน
พืช PMPs จัดเป็ นพืช GM ชนิดหนึ่ง ดังนัน้ จึงถูกควบคุมโดยหน่ วยงานรัฐบาลหลัก 3 หน่ วยงาน
ได้แก่ USDA-Animal and Plant Health Inspection Service (USDA-APHIS), the Food and Drug
Administration (FDA) และ the Environment Protection Agency (EPA) เช่นเดียวกับพืช GM สําหรับ
อาหารของมนุ ษย์และอาหารสัตว์ และนอกเหนือจากข้อกําหนดในการควบคุมพืช GM ทัวไปแล้
่
ว พืช
PMPs ยังมีการควบคุมเพิม่ เติม คือ การรับรองจาก APHIS โดยพืช PMPs จะต้องได้รบั การพิจารณาเป็ น
ระยะๆ ไม่ได้รบั การรับรองแบบถาวร ซึง่ แตกต่างจากพืช GM ชนิดอื่นทีภ่ ายหลังจากได้รบั การรับรองและ
การพิจารณาจากหน่ วยงานทัง้ สามว่าเป็ นพืชกลุ่ม ทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์ว่าปลอดภัยต่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม
แล้วไม่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยจากหน่ วยงานควบคุมอีกต่อไป (unregulated plant) จะ
สามารถผลิตเป็ นการค้าได้โดยไม่ต้องขออนุ ญาตอีกครัง้ ดังนัน้ ในปี 2002 FDA และ USDA ได้ออก
ข้อกําหนดที่เรียกว่า Guidance for Industry: Drugs, Biologics, and Medical Devices from
Bioengineered Plants for Use in Humans and Animals (สามารถอ่ านรายละเอียดได้ท่ี
www.fda.gov/cber/gdlns/bioplant.htm#i) และต่อมาในปี 2003 APHIS ได้ประกาศข้อกําหนดทีเ่ ข้มงวด
สําหรับการปลูกพืชทดลองในแปลงทดลองของพืช GM ทีผ่ ลิตสารประกอบสําหรับยารักษาโรคและสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ มีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี้
1. ผู้ท่เี กี่ยวข้องในการผลิตพืช PMPs ทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึ กอบรมใน APHIS-approved
training program เป็นประจําทุกปี
2. อุปกรณ์สาํ หรับการปลูกและเก็บเกี่ยวพืช PMPs ต้องใช้สําหรับพืช PMPs เท่านัน้ ไม่อนุ ญาต
ให้ใช้รว่ มกับพืชชนิดอื่นๆ
3. รถแทรกเตอร์ และเครือ่ งมือไถหว่านต้องทําความสะอาดอย่างดีก่อนนําไปใช้กบั พืชชนิดอื่น
4. พืน้ ที่ปลูกทดลองพืช PMPs ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ ระหว่างการปลูก เพื่อ ให้
ได้รบั ความมันใจว่
่ าเกษตรกรได้ทาํ ตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด และพืช PMPs ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ภ่ี ายหลังนํามา
ปลูกพืชชนิดอื่นต้องนํามาทําลายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกพืช PMPs ขึน้ อยู่กบั ชนิดของพืช ตัวอย่างเช่น พืชที่สามารถ
ผสมพันธุไ์ ด้เอง (self-pollination) ในข้าว และข้าวบาร์เลย์ ต้องปลูกในพืน้ ทีท่ แ่ี ยกจากพืน้ ทีป่ ลูกพืชทัวไป
่
อย่างน้อย 50 ถึงหลายร้อยฟุต สําหรับข้าวโพดซึง่ มีละอองเกสรทีเ่ บาสามารถปลิวไปตามกระแสลมได้ง่าย
ต้องมีพน้ื ทีป่ ลูกห่างจากพืชทัวไปอย่
่
างน้อย 1 ไมล์ และต้องมีพน้ื ทีซ่ ง่ึ ทําการถากถาง หรือพืน้ ทีว่ ่างไม่ปลูก
อะไร (fallow zone) อย่างน้อย 50 ฟุต รอบแปลงปลูก ข้อกําหนดนี้ได้ใช้บงั คับกับพืชชนิดอื่นทีป่ ลูกบน
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พืน้ ทีเ่ ดียวกับทีเ่ คยปลูกพืช PMPs มาก่อน นอกจากนี้ หากเป็นข้าวโพด PMPs ต้องทําการปลูกก่อน หรือ
หลังการปลูกข้าวโพดที่ไม่ได้รบั การดัดแปลงทางพันธุกรรมที่อยู่รอบบริเวณนัน้ อย่างน้ อย 28 วัน เพื่อ
ป้องกันการผสมข้ามของละอองเกสรตัวผูข้ องข้าวโพด PMPs กับข้าวโพดปกติ
ในปี 2006 USDA ได้ออกกฎข้อบังคับและนโยบายการปลูกพืช PMPs ในแปลงทดลอง และการ
เคลื่อนย้ายในเอกสาร Draft Guidance for APHIS Permits for Field Testing or Movement of
Organisms with Pharmaceutical or Industrial Content หรือทีเ่ รียกว่า “ raft Guidance” ซึง่ สามารถ
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.Aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf.
ขณะที่ FDA ซึ่งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากยาทีผ่ ลิตได้จาก
พืช PMPs ดังนัน้ ในขัน้ ตอนการทดลองทางคลีนิก (clinical trials) และการตลาดจะต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
FDA ซึง่ FDA มีการตรวจสอบในกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน นับตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการปลูกในโรงเรือน การ
ทดลองในแปลงทดลอง จนถึงกระบวนการสกัดโปรตีนฯ ต้องดําเนินตามขัน้ ตอนของ Good Manufaturing
Procedures (GMP) ซึง่ เป็ นกระบวนการทีอ่ ุตสาหกรรมอาหารทัวไปต้
่ องใช้เป็ นมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ได้ยาทีม่ คี ุณภาพ ดังนัน้ FDA จะต้องทํางานควบคู่ไปกับ APHIS ในขัน้ ตอน
การปลูกทดลองพืช PMPs ในแปลงทดลอง
ส่วนหน่วยงาน EPA จะควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของโปรตีนทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อต้านทานต่อ
แมลงศัตรูพชื ในพืช PMPs ทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกมากกว่า 10 เอเคอร์ อย่างไรก็ตาม EPA ไม่ได้ดูแลผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมจากพืช PMPs
อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรของแต่ละมลรัฐ (Department of agriculture of the state) ทีม่ ี
แปลงทดลองพืช PMPs จะคอยควบคุมและประเมินผูท้ ข่ี ออนุ ญาตปลูกทดลองโดยหน่ วยงาน APHIS อีก
ครัง้ แต่กระทรวงเกษตรของมลรัฐอาจจะมีการควบคุมเพิม่ เติมมากกว่าข้อกําหนดของ APHIS ซึง่ แตกต่าง
กันในแต่ละมลรัฐ
พืช PMPs เช่นเดียวกับพืช GM อื่นๆ ทีม่ ขี อ้ วิจารณ์และโต้แย้งทัง้ ในด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ และข้อ
กังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยในด้านประโยชน์ของพืช PMPs จะเน้นถึง
ผลประโยชน์ทจ่ี ะเป็ นแหล่งผลิตยาทีส่ าํ คัญ และการประหยัดค่าใช้จ่ายยารักษาโรคของผูป้ ่วย ขณะทีฝ่ ่ายที่
ไม่เห็นด้วยจะมีความกังวลถึงความเสีย่ งของการปนเปื้อนในอาหารและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ดังนัน้
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จึง เป็ น การยากที่จ ะคาดเดาว่ า เทคโนโลยีน้ี จ ะกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการเกษตร และระบบ
สาธารณสุขในอนาคตได้หรือไม่ และมีคาํ ถามทีย่ งั ไม่ได้รบั คําตอบ ได้แก่
1. ยาทีไ่ ด้จากพืช PMPs จะมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สําหรับมนุษย์หรือสัตว์ หรือไม่
2. ต้นทุนการผลิตยาจาก PMPs โดยเฉพาะกระบวนการทําให้บริสุทธิ ์ (purification process) จะ
ลดลงอย่างมากพอทีจ่ ะทําให้ยารักษาโรคมีราคถูกลงได้หรือไม่
3. กฎเกณฑ์ หรือข้อกําหนดที่มอี ยู่ในปจั จุบนั เพียงพอที่จะควบคุม และตรวจสอบการปลูกพืช
PMPs หรือไม่ หากไม่เพียงพอ จะต้องมีขอ้ กําหนดอะไรเพิม่ เติม
4. การปลูกพืช PMPs จะช่วยให้ชวี ติ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกร และเศรษฐกิจในท้องถิน่ ดีขน้ึ
หรือไม่
หากการพัฒนายาจากพืช PMPs ที่กําลังดําเนินการอยู่ใ นปจั จุบนั สามารถตอบคําถาม
ข้างต้นได้ และได้รบั การรับรองและอนุ ญาตให้ นําออกจําหน่ ายได้ จะเป็ นก้าวที่สําคัญของเทคโนโลยี
ชีวภาพและต่อวงการแพทย์ ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์

2.2.4 พืช GM สาหรับเป็ นอาหารสัตว์
ในประเทศสหรัฐฯ อาหารทีใ่ ช้เลีย้ งสัตว์ส่วนมากได้มาจากธัญญาพืช โดยเฉพาะข้าวโพด และถัว่
เหลือ ง เป็ นธัญ ญาพืชหลัก ที่ใ ช้เ ลี้ยงสัต ว์ ใ นสัด ส่ ว นร้อ ยละ 72 และร้อ ยละ 60 ของพื้นที่ปลูกทัง้ หมด
ตามลําดับ เกษตรกรชาวอเมริกนั ใช้ขา้ วโพด GM และถัวเหลื
่ อง GM เป็ นอาหารสัตว์ มาตัง้ แต่ปี1996
ดังนัน้ พืช GM ส่วนมากทีผ่ ลิตในประเทศสหรัฐฯใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีความ
กังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ทก่ี นิ อาหารจากพืช GM
ซึง่ มีผลการศึกษาและวิจยั ถึงผลกระทบจากพืชอาหารสัตว์ GM (ทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจากสัตว์
ชนิดต่างๆ ได้แก่ วัว แกะ ปลา ไก่ และหมู เป็ นต้น) และพบว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างเป็ นนัยสําคัญของ
คุณค่าทางอาหารระหว่างพืชอาหารสัตว์ GM กับพืชอาหารสัตว์ทวไป
ั ่ รวมถึงไม่มผี ลต่อสุขภาพของสัตว์
(เช่น นํ้ าหนักตัว องค์ประกอบของสารอาหาร การกินอาหาร เป็ นต้น ) รายละเอียดของรายงานเหล่านี้
สามารถอ่ านเพิ่มเติม ได้ท่ีว ารสารวิท ยาศาสตร์ ช่ือ the Federation of Animal Science Societies
Communications ที่ http://www.fass.org/references/Feeding_TransgenicCrops_to_Livestock.htm
นอกจากนี้ ย ัง มี ห ลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ อ่ื น ได้ ย ืน ยัน ความเหมือ นกั น ที่ เ รีย กว่ า “Substaintial
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equivalence” ของความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการระหว่างพืชอาหารสัตว์ GM กับ พืชอาหาร
สัตว์ทวไปด้
ั ่ วย
สําหรับผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ทก่ี นิ พืช GM เช่น นํ้านม เนื้อ และไข่ มีรายงานว่าไม่มชี น้ิ ส่วนของ
DNA หรือโปรตีนจาก DNA แปลกปลอมทีม่ าจากพืชอาหารสัตว์ GM และDNA จากพืช GM ถูกย่อยสลาย
ในกระบวนการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหารของสัตว์เช่นเดียวกับพืชปกติทวไป
ั ่ (DNA หรือ RNA
ร้อยละ 95 ถูกย่อยสลายภายในระบบการย่อยของสัตว์) สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.fass.org/
references/TransgenicDNA.htm แต่มกี ารศึกษาพบว่ามีชน้ิ ส่วน DNA เล็กๆ จากพืช (ซึ่งไม่ใช่ DNA
จากการดัดแปลงทางพันธุกรรม) สามารถผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของสัตว์ท่กี ินพืชชนิดนัน้ และพบว่ามี
ชิน้ ส่วน DNA ในเนื้อเยือ่ ต่างๆ ของไก่ (เช่น ตับ ไต และกล้ามเนื้อ) หรือได้พบ DNA ของกระต่ายในคนที่
รับประทานเนื้อกระต่าย การค้นพบทางชีววิทยาเหล่านี้ยงั ไม่เป็ นที่ชดั เจนว่า จะส่งผลกระทบต่อสัตว์หรือ
มนุ ษย์หรือไม่ เนื่องจากปริมาณชิ้น DNA ที่ถูกค้นพบมีน้อยเกินกว่าที่จะสามารถสร้างโปรตีน (เอนไซม์
หรือสารพิษ) และยังไม่มรี ายงานที่ชดั เจนว่า DNA เหล่านี้จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางชีววิทยาได้
ตัวอย่างเช่น วัวซึง่ กินพืชอาหารสัตว์ทป่ี ระกอบด้วย พืชหมักหรือหญ้าหมัก (silage) ร้อยละ 40 และเมล็ด
ข้าวโพด GM ร้อยละ 20 ซึง่ ประมาณสัดส่วนปริมาณของ DNA ทีม่ าจากพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมทีส่ ตั ว์
กินเข้าไปต่อวัน มีเพียงร้อยละ 0.00042 ซึง่ เป็ นปริมาณทีน่ ้อยมาก และเมื่อรวมกับชิน้ ส่วน DNA จากพืช
ปกติทม่ี ปี ริมาณน้อยเช่นเดียวกันแล้ว ทําให้ไม่พบ DNA ทีไ่ ด้จากพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือแม้แต่
DNA จากพืชปกติ ในนํ้ านม เนื้อ หรือไข่ ของสัตว์ท่กี นิ พืช GM จากเหตุผลดังกล่าว จึงไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องกังวลต่อ DNA ทีม่ าจากการดัดแปลงทางพันธุกรรมว่าจะส่งผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายมากกว่า
DNA ทีไ่ ด้จากพืชปกติ หรือจากสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม
ทัง้ นี้ ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีต่อยีนซึ่งมีความต้านทานยาปฎิชวี นะจาก
พาหะ (Marker) ในกระบวนการทางพันธุวศิ วกรรมของพืชว่า จะเข้าไปในยีนของจุลนิ ทรียท์ อ่ี ยู่ภายในสัตว์
แล้วจะกลายพันธุเ์ ป็ นจุลนิ ทรียท์ ่กี ่อให้เกิดโรค ซึง่ อาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ทบ่ี ริโภคผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จาก
สัตว์ทม่ี จี ลุ นิ ทรียท์ ก่ี ่อให้เกิดโรคดังกล่าวนัน้ จากรายงานของ FAO ได้พบว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่สามารถ
เกิดขึน้ ได้
ในด้านโภชนาการของเนื้อสัตว์ นํ้ านม และไข่ ที่ได้จากสัตว์ท่กี นิ พืช GM ได้พบว่ามีคุณค่าทาง
อาหารทีไ่ ม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ทก่ี นิ พืชอาหารสัตว์ทไ่ี ม่ได้ดดั แปลงทางพันธุกรรม และใน
กระบวนการเผาผลาญอาหาร ได้แก่ การย่อย การดูดซึม และการนําไปใช้ของโปรตีนทีไ่ ด้จาก DNA ของ
พืช GM ในสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างระหว่างโปรตีนทีไ่ ด้จาก DNA ของพืชปกติกบั โปรตีน
ทีไ่ ด้จากพืช GM ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ทก่ี นิ พืชอาหารสัตว์ GM ทีไ่ ด้รบั การรับรองความปลอดภัย
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จากหน่ ว ยงานรัฐ บาลแล้ว ไม่จํา เป็ นต้อ งระบุ ใ นฉลากว่ าเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีม ีจเี อ็ม โอเป็ นองค์ป ระกอบ
เนื่อ งจากกฎหมายในประเทศสหรัฐฯ จะบังคับ ให้ติดฉลากในกรณีท่ผี ลิต ภัณฑ์นัน้ มีอ งค์ประกอบของ
สารอาหาร หรือความปลอดภัยทีแ่ ตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้มาจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม หาก
ผูบ้ ริโภคต้องการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทไ่ี ม่ได้กนิ พืช GM สามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีต่ ดิ ฉลากว่า
เป็ นอาหารอินทรีย์ (organic food) ได้ ซึ่งกําหนดโดย USDA National Organic Program
(http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/NOPhome.html)
หน่ ว ยงานรัฐ บาลที่ค วบคุ ม และรับ รองพืชอาหารสัต ว์ GM ในประเทศสหรัฐฯ เป็ นหน่ ว ยงาน
เดียวกับทีค่ วบคุมพืช GM (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อกฎหมายและหน่ วยงานทีค่ วบคุมดูแลพืช GM
บทที่ 2.6 ) นอกจากนี้มอี กี หน่ วยงานหนึ่งคือ the Office of Surveillance and Compliance ภายใต้
หน่ วยงาน Center for Veterinary Medicine (CVM) ขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ทีท่ ําหน้าที่
ควบคุมพืช GM ทีใ่ ช้เป็ นอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทก่ี นิ พืช GM โดยมุ่งเน้นการปนเปื้อนของยา
ชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะยาปฎิชีว นะในพืช อาหารสัต ว์ ที่จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพสัต ว์ และมนุ ษ ย์
(ดู ร ายละเอี ย ดได้ ท่ี เ ว๊ ป ไซด์ http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CVM/WhatWeDo/ucm
077913.htm)

2.2.5 การยอมรับพืช GM ของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
จากที่รฐั บาลประเทศสหรัฐฯ ได้มกี ารบังคับใช้สทิ ธิบตั รคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาสําหรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อคุม้ ครองผู้ผลิตหรือผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีมากขึน้ ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 จึง
ส่งผลให้หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนได้ลงทุนด้า นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ซึ่ง
รวมถึง มีก ารพัฒ นาเทคโนโลยีข องพืช ที่สํ า คัญ ทางการเกษตรให้ม ีคุ ณ สมบัติห รือ คุ ณลัก ษณะที่เ ป็ น
ประโยชน์ โดยใช้เ ทคนิค ทางเทคโนโลยีชีว ภาพที่เ รียกว่า “เทคโนโลยีชีว ภาพด้า นการดัด แปลงทาง
พันธุกรรมของพืช” (Plant GM) มากยิง่ ขึน้
ตัง้ แต่ปี 1987 ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุห์ ลายรายได้ย่นื ขออนุ ญาตและการรับรองการทดลองปลูกพืช
GM ต่อหน่ วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
(USDA) จํานวนมากถึง 11,600 ชนิด ซึง่ ทีผ่ ่านมา มีจาํ นวนมากกว่า 10,700 ชนิด หรือร้อยละ 92 ได้รบั
การรับรองให้ปลูกทดลองได้ และในปี 2002 ได้มกี ารรับรองพืช GM จํานวนมากทีส่ ุด คือ มี 1,190 ชนิด
(รายละเอียดดังแสดงไว้ในภาพที่ 19) พืช GM ส่วนมากทีไ่ ด้รบั การรับรองจะเป็ นพืชหลักที่สําคัญ ได้แก่
ข้าวโพด (ได้รบั การรับรองมากถึง 5,000 ชนิด) รองลงมา คือ ถัวเหลื
่ อง มันฝรัง่ มะเขือเทศ ข้าวสาลี และ
ฝ้าย (ภาพที่ 20) (Fernandez-Cornejo
aswell, 2006)
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คุณลักษณะทีส่ าํ คัญทีไ่ ด้รบั การรับรองมากทีส่ ุดคือ ความต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื (3,587
ชนิด) และความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (3,141 ชนิด) ซึง่ มีจาํ นวนทีไ่ ด้รบั การรับรองถึง 6,600 ชนิด
(รายละเอียดดังแสดงไว้ในภาพที่ 20) นอกจากนี้ คุณลักษณะอื่นๆ ที่มคี วามสําคัญและได้รบั การรับรอง
เช่นเดียวกัน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (กลิน่ รส ลักษณะปรากฎ และคุณค่าทางอาหาร) จํานวน
2,314 ชนิด ความต้านทานต่อไวรัสจํานวน 1,239 ชนิด ความต้านทานเชือ้ ราจํานวน 1,043 ชนิด และการ
เพิม่ คุณสมบัติทางการเกษตร (การทนแล้ง หรือการทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง) จํานวน 647 ชนิด
(รายละเอียดดังแสดงไว้ในภาพที่ 21)
หลังจากทีพ่ ชื GM ได้รบั การรับรองและอนุ ญาตให้ปลูกทดลองเพิม่ มากขึน้ ผู้ ผลิตได้พฒ
ั นา
พืช GM เหล่านัน้ ให้มคี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม จนกระทังในปี
่
1996 พืช GM บางชนิด
โดยเฉพาะพืช GM ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ได้รบั อนุ ญาตให้
ปลูกเป็ นการค้าได้ในประเทศสหรัฐฯ ซึง่ ผูผ้ ลิตทีส่ ําคัญทีผ่ ลิตพืช GM เป็ นการค้า อาทิ บริษทั Monsanto
บริษทั Syngenta บริษทั Pioneer และบริษทั Dow AgroScience เป็ นต้น ผลิตและจําหน่ ายพืช GM ให้
เกษตรกรปลูกและได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายจากเกษตรกรอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 19 จํานวนพันธุพ์ ชื GM ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่ วยงาน APHIS ให้ปลูกทดสอบในแปลงทดลอง
ได้ ระหว่างปี 1987 ถึง 2003
ที่มา: Fernandez-Cornejo และ Caswell (2006)
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ภาพที่ 20 จํานวนพันธุพ์ ชื GM แต่ละชนิด
ที่มา: Fernandez- ornejo
aswell 00 )

APHIS ในปี 2005

ภาพที่ 21 จํานวนลักษณะทีส่ าํ คัญของพืช GM ทีไ่ ด้รบั การรับรอง ในปี 2005
ที่มา: Fernandez- ornejo
aswell 00 )
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ทัง้ นี้ การยอมรับพืช GM จากเกษตรกรและผูบ้ ริโภคในประเทศสหรัฐฯ ได้มกี ารสรุปไว้ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. เกษตรกร
- การยอมรับพืช GM ของเกษตรกร
นับตัง้ แต่พชื GM ได้มกี ารพัฒนาจนได้รบั อนุ ญาตให้ปลูกหรือผลิตเป็ นการค้าได้ในปี 1996 การ
ยอมรับพืช GM ของเกษตรกรชาวอเมริกนั ได้มเี พิม่ มากขึน้ ทุกปี โดยเฉพาะพืชไร่ท่มี คี วามสําคัญต่อ
เศรษฐกิจและทําให้มกี ารปลูกกว้างขวางมากขึน้ ในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง และฝ้าย ทีม่ ี
คุณสมบัตติ ้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื ในปี 1997 ได้พบว่ามีพน้ื ที่ปลูกถัว่
เหลืองทีม่ คี วามต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื (HT soybeans) จํานวนเพียงร้อยละ 17 ของพืน้ ทีป่ ลูกถัว่
เหลืองทัง้ หมดในประเทศสหรัฐฯ ซึง่ หลังจากการยอมรับพืช GM พืน้ ทีป่ ลูกได้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 91 ในปี
2009
ขณะที่ฝ้ายที่ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื (HT cotton) เริม่ แรกมีพน้ื ที่ปลูกเพียงร้อยละ10 ในปี
1997 ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 71 ในปี 2009 ส่วนข้าวโพดมีพ้นื ที่การปลูกข้าวโพด HT ร้อยละ 68 ในปี
2009 นอกจากนี้พชื GM ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (Bt plant) ซึง่ มียนี จากเชือ้ แบคทีเรียในดิน
คือ Bacillus thuringensis (Bt) ทีส่ ร้างสารทีเ่ ป็ นพิษต่อแมลง พืช Bt ส่วนมากจะพบในข้าวโพดและฝ้าย
ขณะทีถ่ วเหลื
ั ่ องไม่พบปญั หาจากแมลงศัตรูพชื มากนัก เกษตรกรปลูกข้าวโพด Bt ในปี 1997 ในสัดส่วน
พืน้ ทีเ่ พียง ร้อยละ 8 แต่เพิม่ สูงขึน้ ทุกปีจนกระทังในปี
่
2009 พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด Bt มีสดั ส่วนร้อยละ 63 ซึง่
อัตราการปลูกข้าวโพด Bt เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงปี 2003-2009 เพราะมีการพัฒนาข้าวโพด Bt ให้มคี วาม
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื 2 ชนิด คือ corn rootworm (แมลงศัตรูพชื ทีท่ ําลายข้าวโพดมากกว่า European
corn borer) และ European corn borer ซึง่ ข้าวโพด Bt ในช่วงแรกมีความต้านทานต่อ European corn
borer เพียงชนิดเดียว ส่วนฝ้าย Bt (ต้านทานต่อ tobacco budworm, bollworm และ pink bollworm) มี
อัตราเพิม่ ของพืน้ ทีป่ ลูกอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับข้าวโพด Bt จากพืน้ ทีป่ ลูกในปี 1997 ทีม่ สี ดั ส่วนร้อยละ
15 เพิม่ เป็ นร้อยละ 65 ในปี 2009 แต่อตั ราการปลูกพืช Bt เริม่ อิม่ ตัวในปจั จุบนั เนื่องจากพืน้ ทีป่ ลูกที่ม ี
ความเสีย่ งต่อการระบาดของแมลงส่วนใหญ่ได้ปลูกพืช Bt ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแล้ว นอกจากนี้พน้ื ทีป่ ลูกพืช
GM แบบ stacked traits เพิม่ ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในข้าวโพดและฝ้าย ในปี 2009 พื้นที่ปลูก
ข้าวโพด (HT+Bt) มีสดั ส่วนร้อยละ 46 และฝ้าย (HT+Bt) ร้อยละ 48 โดยสรุปเกษตรกรชาวอเมริกนั ปลูก
พืช GM ทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะเดียว และ stacked traits ในข้าวโพดร้อยละ 85 ฝ้ายร้อยละ 85 และถัวเหลื
่ องร้อย
ละ 91 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชแต่ละชนิด
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- ประโยชน์ จากการปลูกพืช GM ต่อเกษตรกร
จากข้อมูลการยอมรับการปลูกพืช GM ของเกษตรกรทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกปีดงั กล่าวข้างต้น และ
รายงานการวิจยั ของหน่วยงาน USDA Economic Research Service (ERS) ได้พบว่า เกษตรกรทีป่ ลูก
พืช GM เช่น ข้าวโพด ฝ้าย และถัวเหลื
่ อง ได้มผี ลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการควบคุมแมลงศัตรูพชื ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการและดูแลได้ง่ายขึน้ และลดค่าใช้จ่ายการซือ้
ยาฆ่าแมลง แต่ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากพืช Bt นัน้ ค่อนข้างไม่แน่ นอนขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการแพร่ระบาดของ
แมลงในบริเวณนัน้ ตัวอย่างเช่น พืน้ ทีป่ ลูกทีม่ กี ารระบาดของแมลงไม่มาก เกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายใน
การซือ้ เมล็ดพันธุท์ ส่ี งู กว่าการซือ้ ยาฆ่าแมลง ดังนัน้ พืช Bt จะให้ประโยชน์สงู สุดในพืน้ ทีม่ กี ารระบาดของ
แมลงศัตรูพชื อย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยินยอมทีจ่ ะปลูกพืช Bt มากกว่าการคํานึงถึงความ
เสียหายของผลผลิตทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการคาดคะเนผิด โดยรวมแล้วเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ยา
ฆ่าแมลงในพืช Bt ได้ถงึ 2.5 ล้านปอนด์ และส่งผลให้เกษตรกรในประเทศสหรัฐฯ มีรายได้จากการปลูกพืช
GM ประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 12 ปีแรก (1996-2007) ของการปลูกพืช GM เป็นการค้า
คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้จากการปลูกพืช GM ทัวโลก
่
สําหรับในปี 2007 เกษตรกรมีรายได้ประมาณ
3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 37 ของรายได้จากการปลูกพืช GM ทัวโลก
่
ซึง่ เป็นรายได้ทม่ี าก
ทีส่ ุดเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ (James, 2008) ดังนัน้ เทคโนโลยีชวี ภาพการดัดแปลงพันธุกรรมพืช
จึงได้รบั การตอบรับจากเกษตรกรในประเทศสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว
2. ผูบ้ ริ โภค
- การยอมรับของผูบ้ ริ โภค
ถึงแม้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ในประเทศสหรัฐฯ ยังมีความวิตกกังวลต่ออาหารที่ได้จากสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม (Food GM) แต่ขอ้ กังวลนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าอาหารทีม่ พี ชื GM เป็ น
ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม มีรายงานสํารวจถึงการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร GM ซึง่ ได้
พบว่า ผูบ้ ริโภคร้อยละ 50 ยอมรับอาหาร GM ซึง่ ถูกปรับปรุงรสชาติให้ดขี น้ึ หรือสามารถรักษาความสดได้
ยาวขึน้ และผูบ้ ริโภคร้อยละ 64 ยอมรับอาหาร GM ทีไ่ ด้จากพืชต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (IFIC, 2005)
นอกจากนี้ผบู้ ริโภคร้อยละ 52 ยังสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการผลิตอาหาร ในขณะทีผ่ บู้ ริโภค
ร้อยละ 64 เห็นด้วยกับการขายอาหาร GM ในท้องตลาด ภายหลังจากผ่านการรับรองจาก FDA ถึงความ
ปลอดภัย (Pew Initiative, 2003) และอีกรายงานหนึ่งได้พบว่า ผูบ้ ริโภคร้อยละ 47 ยอมรับการใช้พชื GM
เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหาร (Hallman, 2004) ขณะทีพ่ ฤติกรรมการซื้ออาหารทีป่ ลอดจีเอ็มโอมี
รายงานว่าผู้บริโภคร้อยละ 5 ยินดีท่จี ะซื้ออาหารทีไ่ ม่มจี เี อ็มโอ (Loureiro และ Hine, 2002) ขณะที่
ผูบ้ ริโภคร้อยละ 14 ยินดีทจ่ี ะซือ้ นํ้ามันพืชทีป่ ลอดจีเอ็มโอ (Tegene และคณะ, 2003) สําหรับในผลิตภัณฑ์
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เนื้อสัตว์ พบว่า ผูบ้ ริโภคยินดีทจ่ี ะจ่ายเพิม่ 2.83 ถึง 3 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับเนื้อสัตว์ทไ่ี ด้จากสัตว์ทไ่ี ม่ได้
เลีย้ งด้วยพืช GM (Lusk และคณะ, 2001) ส่วนในอาหารธัญญพืช เช่น Breakfast cereal ผูบ้ ริโภคร้อยละ
35 ยินดีซอ้ื สินค้าทีร่ าคาเพิม่ สูงกว่าสินค้าปกติ (Moon และ Balasubramanian, 2001) และผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าจําพวกนํ้ามันพืช มันฝรัง่ หรือมันฝรังทอดกรอบ
่
ลดลงประมาณร้อยละ 10 ถ้าในสินค้า
เหล่านี้มสี ่วนประกอบจากพืช GM ในสัดส่วนร้อยละ 1 ถึง 5 (Rousu และคณะ, 2002) ขณะทีผ่ บู้ ริโภคร้อย
ละ 85 ยินดีทจ่ี ะซือ้ ข้าว Golden rice ทีม่ กี ารเพิม่ วิตามินซีในข้าวจํานวนร้อยละ 65-75 จากข้าวปกติ แม้ว่า
ข้าว Golden rice จะมีราคาทีม่ ากกว่าข้าวปกติกต็ าม (Lusk, 2002) จากตัวอย่างการยอมรับอาหาร GM ที่
ส่วนใหญ่ผลิตได้จากพืช GM ของผูบ้ ริโภคในประเทศสหรัฐฯ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากผูบ้ ริโภคใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งพบว่าผู้บริโภคในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 86 ไม่เห็นด้วยที่จะบริโภค
อาหารซึง่ มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ และจะไม่บริโภคอาหารจีเอ็มโอเลย
- ประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภค
ในปจั จุบนั สิง่ มีชวี ติ GM ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าและเป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหาร
ต่างๆ คือ พืช GM ซึ่งพืชเหล่านี้ส่วนมากถูกพัฒนาให้มคี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และยาปราบ
ศัตรูพชื ช่วยเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ ส่งผลให้ราคาสินค้าทางการเกษตรลดลง ดังตัวอย่างในฝ้าย GM พบว่า
ปริมาณฝ้ายทัวโลกสามารถผลิ
่
ตได้เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 0.7 ทําให้ราคาฝ้ายในตลาดโลกลดลง 0.31 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ในปี 2001 โดยผูบ้ ริโภคได้ประโยชน์จากราคาฝ้ายทีล่ ดลง หรือคิดเป็ นมูลค่าโดยรวม
เท่ากับ 63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประโยชน์อกี ด้านหนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากพืช GM คือ มีปริมาณอาหาร
เพิม่ ขึน้ ลดภาวะการขาดแคลนอาหาร และประหยัดค่าใช้จ่ายจากสินค้าทีม่ พี ชื GM เป็ นส่วนประกอบ ซึง่
ในปจั จุบนั ยังไม่มพี ชื GM ที่มลี กั ษณะที่เป็ นประโยชน์ด้านอื่น (เช่น เพิม่ คุณค่าอาหาร ยืดอายุการเก็บ
รักษา หรือประโยชน์ทางการแพทย์) รวมถึงสัตว์ GM ชนิดใดที่ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ใน
ปจั จุบนั แต่คาดว่าเมือ่ ใดทีพ่ ชื GM หรือสัตว์ GM ทีม่ คี ุณลักษณะดังกล่าว ได้รบั อนุญาตให้ผลิตเป็ นการค้า
ได้เพิม่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคจะได้ประโยชน์อีกมากจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมทัง้ ด้านอาหารและทางการ
แพทย์

2.2.6 แนวโน้ มการพัฒนาพืช GM ของประเทศสหรัฐฯ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การพัฒนาพืช GM เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์จะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ใน
ปจั จุบนั รวมถึงในอนาคตอันใกล้ และจะเป็ นการพัฒนาในเชิงหลายคุณลักษณะรวม (stacked traits) มาก
ขึน้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่วนมากจะเป็ นลักษณะต้านทานยาฆ่าแมลง (herbicide tolerance) เป็ น
คุณลักษณะพืน้ ฐานที่จะพัฒนาร่วมกับคุณลักษณะอื่นๆ ในระดับแปลงทดลอง นอกจากนี้ การวิจยั และ
- 94 -

พัฒนาพันธุพ์ ชื ไร่ให้มคี ุณลักษณะสําคัญทางการเกษตร (Agronomic properties) เช่น การต้านทานต่อ
สภาพอากาศทีร่ นุ แรง การทนต่อสภาพดินเค็ม การเพิม่ ผลผลิต การเพิม่ อัตราการเจริญเติบโต เป็ นต้น จะ
ได้รบั ความสนใจพัฒนาอย่างมากและรวดเร็ว ทําให้มคี วามเป็ นไปได้ว่า จะมีพชื GM ทีม่ คี ุณลักษณะทาง
การเกษตรดังกล่าวออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้น้ี ซึง่ ดูได้จากแนวโน้มการพัฒนาในระดับแปลงทดลองที่
เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปีหลังตัง้ แต่ปี 2004-2008 เช่นเดียวกับคุณลักษณะเชิงคุณภาพทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่ม สู ง ขึ้น แต่ ไ ม่ เ ท่ า กับ คุ ณ ลัก ษณะทางการเกษตร ในทางตรงกัน ข้า ม ปริม าณแปลงทดลองของ
คุณลักษณะอื่นๆ (เช่น ต้านทานโรคจากแบคทีเรีย จากเชือ้ รา จากไวรัส การสร้างเซลลูโลส หรือโปรตีนที่
สําคัญในการผลิตยา การเปลีย่ นแปลงสีของเมล็ด และการลดปริมาณสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้ เป็ นต้น ) มี
แนวโน้มทีล่ ดลงตัง้ แต่ปี 2004 ซึง่ การผลิตพืช GM ให้มคี ุณลักษณะดังกล่าวในทางการค้าคาดว่าจะยังไม่
เกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้น้ี (Stein และ Rodriguez-Cerezo, 2009a)
จากข้อมูลการพัฒนาพืช GM ใน 12 ปีท่มี าผ่าน จะเห็นได้ว่าพืช GM มีแนวโน้มการพัฒนาที่
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศสหรัฐฯและในประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
โดยในปี 2008 ได้พบว่ามีถวเหลื
ั ่ อง GM เพียง 1
สายพันธุ์ ที่ได้รบั อนุ ญาตให้ปลูก เป็ นการค้าได้ คาดว่าในปี 2009 จะมีสายพันธุ์ถวเหลื
ั ่ อง GM ที่ได้รบั
อนุ ญาตทางการค้าเพิม่ อีก 2 สายพันธุ์ และอีกประมาณ 3 สายพันธุ์ ที่อยู่ในขัน้ ตอนขออนุ มตั ิทําเป็ น
การค้าในปี 2010 รวมถึงสายพันธุ์ท่ยี งั อยู่ในกระบวนการพัฒนาอีกประมาณ 11 สายพันธุ์ ที่คาดว่าจะ
ได้รบั การอนุ มตั ทิ ําเป็ นการค้าภายในปี 2015 ซึง่ พืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด rapseed ฝ้าย ข้าว มันฝรัง่
เป็นต้น จะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันกับถัวเหลื
่ อง ส่วนการพัฒนาคุณลักษณะทีต่ ้องการ (traits) ในพืช
GM มีแนวโน้มการพัฒนาและกําลังมีความสนใจคุณลักษณะความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงมากทีส่ ุด และ
รองลงมา คือ ความต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื คุณ ลักษณะขององค์ประกอบภายในพืช ซึง่ ส่วนมากมุ่งเน้น
การเพิม่ ปริมาณนํ้ามันและปริมาณแป้ง รวมถึงคุณลักษณะทาง Abiotic หรือการทนสภาพอากาศทีร่ ุนแรง
ได้ (สภาวะแล้ง) ในปจั จุบนั ประเทศสหรัฐ แคนาดา และบางประเทศในทวีปยุโรป เป็ นกลุ่มประเทศหลัก
ในการพัฒนาพืช GM แต่ในอนาคตคาดว่าการพัฒนาและการผลิตเชิงการค้าของพืช GM จะมีมากขึน้ ใน
ประเทศเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน และอินเดีย (Stein
Rodriguez-Cerezo, 2009b)
นอกจากนี้ การพัฒนาพืชในอนาคตจะให้ความสําคัญในการพัฒนาพืช GM ให้มคี ุณลักษณะ
มากกว่า 2 คุณลักษณะภายในพืชต้นเดียว (stacked GM crops) และคาดว่าจะมีจาํ นวนพันธุ์พชื ที่ม ี
คุณลักษณะ stacked traits แบบสีค่ ุณลักษณะ (quadruple) ทัวโลกเพิ
่
ม่ มากขึน้ ในประเทศสหรัฐฯ พบว่า
เทคโนโลยี stacked genes มีการพัฒนาใน 3 วิธคี อื 1) การใส่ยนี ทีแ่ สดงลักษณะอย่างน้อย 2 คุณลักษณะ
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ในเวลาเดียวกัน 2) การใส่ยนี ชนิดใหม่อย่างน้อย 2 ชนิด เข้าไปในพืชทีไ่ ด้ดดั แปลงทางพันธุกรรมมาแล้ว
และ 3) การรวมกันของคุณลักษณะต่างๆ โดยการผสมข้ามพันธุร์ ะหว่างพืช GM 2 ชนิดทีม่ ลี กั ษณะที่
สําคัญแตกต่างกัน เรียกว่า breeding stack (Stein
Rodriguez-Cerezo, 2009b)
อย่างไรก็ตาม stacked genes สามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการผสมของละออง
เกสรระหว่างพืช GM ชนิดเดียวกัน แต่มคี ุณลักษณะทีส่ ําคัญ (trait) แตกต่างกัน โดยอาศัยลมหรือแมลง
ในการผสม ซึง่ การควบคุมพืชประเภทนี้จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยในประเทศสหรัฐฯ จะเรียกพืช
ประเภทนี้ว่า “ ombined-trait GM plants”

2.2.7 แนวโน้ มการพัฒนาพืช GM ของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
จากการสํารวจได้พบว่า ในปี 2008 มีประเทศทีป่ ลูกพืช GM เป็ นการค้าทัง้ หมด 25 ประเทศ และ
มีจํานวน 30 ประเทศที่อนุ ญาตให้นําเข้าพืช GM สําหรับเป็ นอาหารและใช้เป็ นอาหารสัตว์ เช่น ประเทศ
ญีป่ นุ่ ประเทศสหรัฐฯ ประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ประเทศนิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป และประเทศจีน ปริมาณพืช GM
670 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย 144 แบบ ในพืช 24 ชนิด พืช GM ได้รบั การรับรองมากที่สุดคือ
ข้าวโพด ำ
44
) รองลงมา คือ ฝ้าย ำ
23 แบบ ) anola
) และถัวเหลื
่ อง (8
แบบ) พืช GM ชนิด
แบบ GTS-40-3อยา
ซึ่ง มีจํานวนการรับ รอง 23 การรับรอง รองลงมาคือ ข้า วโพด
MON810 ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื ได้รบั การรับรองจํานวน 21 การรับรอง ข้าวโพด NK603 ทีม่ ี
ความต้ า นทานต่ อ ยาปราบศัต รูพ ืช ได้ร ับ การรับ รองจํา นวน 21 การรับ รองเช่ น เดีย วกัน และฝ้ าย
MON 3
0
(James, 2008)
ในช่วงทศวรรษแรก หลังจากทีพ่ ชื GM ชนิดแรกได้ออกสู่ตลาดการค้า ในปี 1996 มูลค่าของ
พืช GM ในตลาดโลกในปี 2008 เท่ากับ 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้าดูมลู ค่าโดยรวมระหว่างปี 1996
ถึงปี 2008 พบว่ า มีมูล ค่ า มากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ สําหรับ ในปี 2009 ประมาณมูล ค่ าใน
ตลาดโลก เท่ากับ 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าของพืช GM ในตลาดโลกดังกล่าว จะพบว่าพืช
GM มีบทบาทสําคัญในตลาดสินค้าการเกษตรเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วง 12 ปี แรก (1996-2008) และคาด
ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีพชื GM ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่จะเริม่ ปลูกพืช
GM มากขึน้ ในอีก 6 ปีขา้ งหน้า (2010-2015) โดยสถาบัน ISAAA ได้ประมาณว่า จํานวนประเทศทีป่ ลูก
พืช GM พืน้ ทีก่ ารปลูก และประโยชน์ทเ่ี กษตรกรจะได้รบั จะเพิม่ สูงขึน้ เป็ นสองเท่าภายในปี 2015 พร้อม
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กับจํานวนเกษตรกรจะเพิม่ สูงขึน้ อีกหลายเท่าตัว หรือประมาณ 20 ล้านคนหรือมากกว่า (James, 2008
และ Stein
Rodriguez-Cerezo, 2009b)
จากช่วงทศวรรษแรกของการปลูกพืช GM ทีส่ ่วนใหญ่จะพัฒนาและปลูกในประเทศสหรัฐฯ
แต่สาํ หรับในทศวรรษทีส่ อง (2006-2015) การปลูกพืช GM ภายในปี 2015 จะมีประเทศใหม่ทเ่ี ริม่ ปลูกพืช
GM เพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อย 15 ประเทศ หรือจํานวนทัง้ หมดประมาณ 40 ประเทศทัวโลกที
่
ป่ ลูกพืช GM โดย
ประเทศในทวีปเอเชียจะเพิม่ ขึน้ 3-4 ประเทศ ทวีปแอฟริกาประมาณ 7-8 ประเทศ ประเทศตะวันออก
กลางประมาณ 1-2 ประเทศ และประเทศแถบละตินอเมริกาอีก 2-3 ประเทศ ส่วนประเทศในทวีปยุโรปมี
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะปลูกพืช GM ทัง้ หมด 6 ประเทศ รวมถึงประเทศรัสเซีย ซึง่ ปจั จุบนั ได้พฒ
ั นามันฝรัง่
GM จนใกล้ทจ่ี ะได้รบั การรับรองให้ผลิตเป็นการค้าได้ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในยุโรปตะวันออกทีม่ ี
ศักยภาพในการปลูกพืช GM (James, 2009)
จากข้อดีหรือประโยชน์ของการปลูกพืช GM ทีใ่ ห้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพและผลผลิตทีส่ งู ส่งผลให้
พืน้ ทีป่ ลูกจะเพิม่ ขึน้ อีกสองเท่า หรือประมาณ 200 ล้านเฮกตาร์ ภายในปี 2015 ซึง่ สามารถสรุปเหตุผลได้
ดังต่อไปนี้ (James, 2009)
ประการแรก: จากความเป็ นไปได้ของการเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกของพืช GM ทีเ่ ป็นทีน่ ิยมมากใน
ปจั จุบนั 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ฝ้าย และคาร์โนลา ทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูก 125 ล้านเฮกตาร์ ในปี 2008
ซึง่ ตํ่ากว่าศักยภาพในการปลูกพืชเหล่านี้ทส่ี ามารถปลูกได้มากถึง 315 ล้านเฮกตาร์ ดังนัน้ จะมีพน้ื ทีอ่ กี
ประมาณ 200 ล้านเฮกตาร์ สําหรับปลูกพืช GM ชนิดอื่นๆ
ประการทีส่ อง: พื้นที่ปลูกทดลองของพืช GM ในรุ่นที่สอง (second generation) ที่ม ี
คุ ณ ลัก ษณะด้า นคุ ณ ภาพหรือ ช่ว ยเพิ่ม มูล ค่ า (valued-traits)
และคุ ณ ลัก ษณะทางการเกษตรที่ม ี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจ (agronomic traits) ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะทีท่ นแล้ง เพิม่ คุณค่าทางอาหาร
และการลดสารพิษหรือสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้ต่างๆ เป็ นต้น ในพืน้ ทีป่ ลูกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ จะเพิม่ มากขึน้ โดยปลูกพืช GM ทัง้ แบบคุณลักษณะเดียว (single trait) และหลายคุณลักษณะรวม
(stacked traits) ในปจั จุบนั พืช GM ชนิดใหม่ทม่ี คี วามสําคัญทีส่ ุด ในการนํามาปลูกเป็ นการค้า คือ ข้าว
โดยเฉพาะข้าวทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงหรือทีม่ คี วามต้านทานต่อโรค ซึง่ ได้ปลูกทดลองในแปลงทดลอง
อย่างกว้างขวางในประเทศจีน และกําลังอยู่ในขัน้ ตอนการขออนุ ญ าตปลูกเป็ นการค้าจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องในประเทศจีน รวมถึงข้าว GM พันธุ์ Golden Rice ทีค่ าดว่าจะผลิตออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2012
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เมือ่ ใดทีข่ า้ ว GM ได้รบั การรับรองและอนุ ญาตให้ปลูกเป็ นการค้าได้ จะเป็ นปจั จัยกระตุน้ การปลูกพืช GM
(โดยเฉพาะข้าว) ให้แพร่หลายไปทัวโลก
่
เพราะข้าวเป็ นหนึ่งในพืชอาหารหลักของมนุษย์ (ข้าว ข้าวสาลี
และข้าวโพด) ทีม่ คี วามสําคัญต่อแหล่งอาหารของมนุษย์มากทีส่ ุด และช่วยเพิม่ ความมันคงด้
่ านอาหารของ
มนุษย์ และลดการขาดแคลนอาหารให้แก่ประชาชนในประเทศทีย่ ากจน เพราะพืน้ ทีป่ ลูกข้าวกว่าร้อยละ
90 อยูใ่ นกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศทีย่ ากจน
จากแนวโน้ มการพัฒนาพืช GM ทัง้ ในประเทศสหรัฐ ฯ และประเทศต่ า งๆ ทัวโลกต่
่
างให้
ความสําคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืช GM ทีจ่ ะสร้างความมันคงด้
่ านอาหารต่อมนุ ษย์ในอีกหลาย
สิบปี ขา้ งหน้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพืช GM ให้มหี ลายคุณลักษณะรวม (stacked traits) และเริม่ ให้
ความสําคัญของคุณลักษณะเชิงคุณภาพ และลักษณะสําคัญด้านการเกษตรทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในพืชชนิดอื่นๆ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทศวรรษทีส่ อง (2006-2015) นอกจากนี้ การพัฒนาพืช
GM สําหรับเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ (biofuels) ก็เป็ นเป้าหมายทีส่ ําคัญในด้านพลังงานใน
อนาคต ที่มคี วามสําคัญรองลงมาจากด้านอาหารของมนุ ษย์ (James, 2008) ดังนัน้ พืช GM จึงเป็ น
เทคโนโลยีหนึ่งทีม่ บี ทบาทสําคัญในด้านอาหารและพลังงาน ในอีกหลายสิบปีขา้ งหน้า
ในปจั จุบนั หลายหน่ วยงานกํ าลัง พัฒนาสร้างพืช GM ในลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งนอกจาก
ประเทศสหรัฐฯ แล้ว ยังมีอกี หลายประเทศทีก่ ําลังวิจยั และพัฒนาพืช GM ชนิดใหม่ๆ ซึง่ แนวทางการสร้าง
พืช GM ทีก่ ําลังจะเกิดขึน้ ในตลาดการค้าในอนาคตนัน้ ดังมีตวั อย่างดังต่อไปนี้ (WHO, 2005)
1. การปรับปรุงพันธุ์ให้มีความต้านทานไวรัส:
 มันฝรัง่ ทีต่ า้ นทานต่อไวรัส feathery mottle virus
 ข้าวโพด ทีต่ า้ นทานต่อไวรัส maize streak virus
 มันสําปะหลังสายพันธุแ์ อฟริกา ทีต่ า้ นทานต่อไวรัส mosaic virus
 ข้าวสาลี ทีต่ า้ นทานต่อไวรัส barley yellow-dwarf virus
พืช GM ดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ประมาณอีก 3-5 ปี
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2. ปรับปรุงคุณค่าทางอาหาร
 เพิม่ ปริมาณวิตามินเอ หรือ beta-carotene ในข้าวและข้าวโพด
 เพิม่ ปริมาณธาตุเหล็กในข้าว
 เพิม่ ปริมาณโปรตีนในมันสําปะหลังและมันฝรัง่ ซึง่ สามารถเพิม่ ปริมาณโปรตีนได้ถงึ ร้อยละ
35-45 ในหัวมันฝรัง่ แต่อยูใ่ นขัน้ ทดลองระดับโรงเรือน
 ขจัดสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้ และสารพิษในพืชบางชนิด ได้แก่ การลดปริมาณสารไซยาไนด์ใน
มันสําปะหลัง และการลดปริมาณสาร glycoalkaloid ซึง่ เป็นสารพิษในมันฝรัง่
 การลดปริมาณโปรตีนทีท่ ําให้เกิดภูมแิ พ้ในข้าวสาลี
 การเปลีย่ นแปลงปริมาณแป้ง และกรดไขมัน เช่น
- มันฝรัง่ โดยพัฒนาให้มปี ริมาณแป้งมากขึน้ เพื่อแป้งจะทําหน้าทีล่ ดปริมาณนํ้ามัน ขณะนํามัน
ฝรังไปทอด
่
- ถัวเหลื
่ อง และ canola สร้างพืช GM ให้มปี ริมาณกรดไขมันอิม่ ตัวลดลง
- oilseed สร้างพืช GM ให้มปี ริมาณกรดโอเลอิก (Oleic acid) และกรดลอริก (lauric acid)
สูงขึน้
 การเพิม่ ปริมาณสาร antioxidant ในมะเขือเทศ ปรับปรุงพันธุม์ ะเขือเทศให้มสี าร lycopene
และ lutein มากขึน้
 ความต้านทานต่อสารอะลูมเิ นียม ซึง่ เป็ นสารยับยัง้ การเจริญเติบโตของพืชในดินทีเ่ ป็นกรด มี
การทดลองในพืชหลายชนิด ได้แก่ มะละกอ ยาสูบ ข้าว และข้าวโพด แต่ยงั อยู่ในช่วงเริม่ ต้น
ของการวิจยั และพัฒนา คาดว่าอีกหลายปี กว่าทีจ่ ะพัฒนาเป็ นการค้าได้
 การปรับปรุงการสังเคราะห์แสงของพืช (photosynthesis) ในข้าวโพด และอ้อย
จากตัวอย่างข้างต้นของการวิจยั และพัฒนาพืช GM นัน้ ทัง้ หมดอยู่ในขัน้ ตอนการทดลองยัง
ไม่มพี ชื GM ชนิดใด ได้รบั การรับรองให้ปลูกเป็นการค้าได้ในปจั จุบนั
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2.2.8 สรุป
สถานะทางเทคโนโลยีของพืช GM
ในการวิจยั และพัฒนา
การวิจยั เพื่อ
ในพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐฯ เช่น ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด และฝ้าย และส่วนมากร้อยละ 70-80 เป็ นพืช GM ประเทศสหรัฐฯ
มีพน้ื ทีก่ ารปลูกพืช GM มากทีส่ ุดในโลก ในปจั จุบนั
นโลยีของพืช GM
ได้ ฒนา
จากพืช GM ทีม่ คี ุณลักษณะทีต่ ้องการเพียง 1 คุณลักษณะ เป็ น 2 คุณลักษณะ หรือ 3 คุณลักษณะ ทีอ่ ยู่
ภายในต้นพืชเดียวกัน ซึง่ จะทําให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่เพิม่ มากขึน้ และช่วยลดต้นทุนการผลิตและการ
ดูแ ลรักษา นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาในพืชอีกหลากหลายชนิดมากยิง่ ขึ้น ซึ่งพืชส่ วนใหญ่จะเป็ นพืชที่ม ี
ความสําคัญทางอาหารของมนุ ษย์มากกว่าพืชป่า หรือพืชทีไ่ ม่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ พืช GM
และวัค ซีน
ถึงแม้ว่า ผู้บริโภคจะยอมรับและเล็งเห็นถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากพืช GM
ทัง้ ในเชิงคุ ณภาพและปริมาณก็ต าม ผู้บริโภคยังคงมีค วามกังวลถึงความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ พี ชื GM
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสภาพแวดล้อมหรือต่อพืช
ชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ ทําให้เป็ นอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาพืช GM
ต้องคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และต้องพัฒนาเทคโนโลยีทจ่ี ะสามารถสร้างความมันใจ
่
ให้ผบู้ ริโภคมากขึน้ ซึง่ จะสามารถเพิม่ การสนับสนุ นของประชาชนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพชื GM ให้ม ี
ความก้าวหน้าทีจ่ ะสามารถเพิม่ ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผูบ้ ริโภคได้อย่างมากในอนาคต

2.2.9 ข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็น
การพัฒนาพืช GM
ทีส่ ามารถผลิตเป็นการค้ามาเป็นเวลานานแล้ว
โยชน์ต่อภาคการส่งออกทีน่ ํารายได้มหาศาลให้แก่ประเทศสหรัฐฯ
ถึง แม้ว่ าจะมีห ลายฝ่ายไม่เ ห็นด้ว ยต่ อ การพัฒนาพืช ดัดแปลงพันธุ กรรมก็ต าม ประเทศสหรัฐฯ ยังคง
เดิน หน้ า พั ฒ นาสายพัน ธุ์ พ ื ช GM
คุ ณ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมนุ ษย์ในอนาคต ดังนัน้ ประเทศไทยควรนํา
เทคโนโลยีการพัฒนาพืช ดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศสหรัฐฯ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตรของประเทศในการเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณการนํ าเข้าวัต ถุ ดบิ เพื่อ การผลิต และการนํ าเข้า
เทคโนโลยี และเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการทางการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่นักวิจยั ไทย
ต้องพัฒนาพืชจีเอ็มโอด้วยความระมัดระวัง และต้องรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนชาวไทยให้มากยิง่ ขึน้
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เพื่อ ลดความกัง วลและเพิ่มความตระหนัก ถึง ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ร บั ของการปลูก พืช จีเ อ็ม โอ นอกจาก
ประโยชน์ทางการเกษตรแล้ว ประโยชน์ทางการแพทย์ยงั เป็ นสิง่ ที่น่าสนใจและมีความสําคัญยิง่ ต่อวงการ
แพทย์ไทยโดยเฉพาะเรือ่ งยารักษาโรค ซึง่ คาดว่าจะมีผยู้ อมรับมากกว่าประโยชน์ทางการเกษตร เพราะยา
รักษาโรคที่ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ได้ในมนุ ษย์ จะต้องได้รบั การทดสอบทางคลีนิกหลายขัน้ ตอน จนกว่าจะ
มันใจถึ
่ งความปลอดภัยจึงจะสามารถผลิตเป็ นการค้าได้ ปจั จุบนั ประเทศไทยมีศกั ยภาพทัง้ ด้านทรัพยากร
พืชที่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรบุคคล ที่เราจะสามารถพัฒนายารักษาโรคจากพืชได้
มากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเล็งเห็นความสําคัญ และสนับสนุ นการวิจยั พัฒนาพืชจีเอ็ม
โออย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงมีกฎหมายและหน่วยงานควบคุมดูแลทีไ่ ด้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อ
สร้างความมันใจให้
่
กบั ประชาชนถึงความปลอดภัยของการพัฒ นาพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศไทยลดการนําเข้า และเพิม่ การส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
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2.3)

(Genetically Modified Animal)

จากเทคโนโลยีการดัดแปลงทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรีย์และพืช ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ผ่านมา
อาจกล่าวได้ว่าสิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองชนิดถูกพัฒนาโดยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม เป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษย์ใน
ด้านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์เพื่อความมันคงด้
่
านอาหารและทางการแพทย์ ในปจั จุบนั
นอกจากสิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองชนิดนี้แล้ว นักวิทยาศาสตร์ยงั ให้ความสนใจพัฒนาสั ตว์ดดั แปลงพันธุกรรมด้วย
เช่นเดียวกัน เพราะสัตว์มโี ครงสร้างหรือลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุ ษย์เรามากกว่าจุลนิ ทรีย์
และพืช ทีผ่ ่านมาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์เพื่อให้ได้สตั ว์ทแ่ี สดงคุณลักษณะที่ต้องการ ทัง้ ทางด้านคุณภาพ
หรือ ปริมาณ จะใช้ว ิธกี ารปรับปรุงพันธุ์ (breeding) และคัดเลือ กพันธุ์สตั ว์ท่มี ีคุณ ลักษณะที่ต้องการ
(selection) แต่วธิ กี ารดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ยาวนาน มีประสิทธิภาพตํ่า และมี
ข้อจํากัดในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น ไม่สามารถพัฒนาให้สตั ว์สร้างผลิตภัณ ฑ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์
ได้หรือเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตได้ต่ํา ดังนัน้ เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมจะช่วยให้การปรับปรุง
พันธุส์ ตั ว์ทําได้รวดเร็วมากขึน้ มีความหลากหลายของคุณลักษณะทีต่ ้องการมากขึน้ ประหยัดเวลา และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์แบบดัง้ เดิม นักวิทยาศาสตร์จงึ คาดหวังว่าจะสามารถดัดแปลง
พันธุกรรมสัต ว์ให้ส ามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์ ทาง
การแพทย์ ทีจ่ ะช่วยขจัดปญั หาความเข้ากันไม่ได้ของโปรตีนหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ถี ูกสร้างขึน้
เพื่อรักษาโรคต่างๆ ในมนุษย์ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญในการพัฒนาประโยชน์ดา้ นอาหารอีกด้วย
ในหัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายถึง การแบ่งประเภทของสัตว์ GM การพัฒนาสัตว์ GM เพื่อประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ สถานะการพัฒนาสัตว์ GM
และ
GM รวมถึง
แนวโน้มการพัฒนาสัตว์ GM ในอนาคต
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2.3.1 การแบ่งประเภทสัตว์ GM
ในการจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทของสัตว์ GM
รถแบ่งตามหลักเกณฑ์ท่แี ตกต่างกันได้ 2
ประเภทใหญ่ คือ
1. การจัดแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม (Margawati, 2003) คือ
a) กลุ่ ม ทีพ่ ัฒ นาเชิง คุ ณ ภาพ เพื่อ เพิ่ม คุ ณ ค่ า ทางการเกษตร หรือ เพิ่ม คุ ณ ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ สัตว์ GM
มนี้จะใช้เป็นอาหารของมนุษย์
b) กลุ่มทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ สร้างโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ ในนํ้านม ไข่ และเลือด
ของสัตว์ หรือถูกใช้เป็นแบบจําลองสําหรับงานวิจยั ทางการแพทย์ ซึง่ สัตว์ GM
มนี้จะไม่นําไปใช้เป็ น
อาหารของมนุษย์
2. การจัดแบ่งประเภทตามเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมสามารถแบ่ง ได้ 2 กลุ่ม (Cummins
และ Ho, 2006) คือ
a) มสัตว์ทมี ่ กี ารดัดแปลงทางพันธุกรรม (Heritable Modification Animals)
สัตว์ GM ในกลุ่มนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในนํ้ าเชื้อ (sperms)
(egg) โดยการฉีดดีเอ็นเอทีต่ ้องการไปยังจีโนมของสัตว์ในส่วนของนิวเคลียสของตัวอ่อนทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
ผสม (embryo pronucleus) หรือ ในไซโตพลาสซึม (cytoplasm)
1
เทคนิคทีใ่ ช้ในการดัดแปลง
พันธุกรรมสัตว์ GM ในกลุ่มนี้ นิยมใช้เทคนิค Microinjection ซึง่ เป็ นวิธกี ารถ่ายอนุ ภาคทางพันธุกรรม
ขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนดีเอ็นเอเข้าไปยังเซลล์สงิ่ มีชวี ติ เป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้อุปกรณ์ท่เี ป็ นแท่งแก้ว
ขนาดเล็ก ที่เ รีย กว่า ไมโครปิ เ ปตต์ (Micropipette) ที่ม ีข นาดของปลายของแท่ ง แก้ว เพียง 0.5 ถึง 5
ไมโครเมตร ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ ซึง่ นอกจากจะนิยมใช้ในกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ แล้ว
ยังนิยมใช้สาํ หรับการโคลนสิง่ มีชวี ติ ด้วยเช่นเดียวกัน (http://en.wikipedia.org/wiki/Microinjection)
b) กลุ่มสัตว์ทไี ่ ม่มกี ารดัดแปลงทางพันธุกรรม (Non-heritable modification animals)
สัตว์ GM ในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะถูกดัดแปลงพันธุกรรมในเซลล์รา่ งกายมากกว่าในเซลล์สบื พันธุ์
เพื่อให้สตั ว์มคี วามต้านทานต่อโรค หรือเพื่อการรักษาโรคแบบ gene therapy ซึ่งมีหลักการถ่ายยีนที่
ต้องการโดยใช้พลาสมิดดีเอ็นเอ (Plasmid DNA) จากแบคทีเรียและไวรัสเป็ นพาหะ (Vectors) นําชิ้น
ดีเอ็นเอสังเคราะห์ (Synthetic DNA) เข้าไปรวมกับเซลล์ร่างกายของสัตว์ (Somatic Cell) เพื่อให้สตั ว์
แสดงคุณลักษณะทีต่ ้องการ ซึง่ เทคนิคการพัฒนาสัตว์ GM แบบ Non-heritable modification นี้ สามารถ
แบ่งได้ 3 วิธ ี ดังต่อไปนี้
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 ดีเอ็นเอวัคซีน (DNA vaccines)
วิธกี ารนี้จะถ่ายโอนยีนทีต่ ้องการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ไปยังเซลล์ของเนื้อเยื่อสัตว์ เพื่อ
กระตุ้นระบบภูมคิ ุ้มกันในร่างกายต่อโรคต่างๆ ซึ่งดีเอ็นเอที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายสัตว์จะมีความคงตัว
อย่างน้อย 12 วัน ภายหลังจากสัตว์ได้รบั วัคซีน DNA วิธกี ารนี้ถูกนํ ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
หลากหลายชนิด
ทีม่ คี วาม
วัวทีม่ คี วามต้านทานต่อโรคที่
เกิดจาก Bovine herpesvirus-1 (BHV-1)
(martitis)
Staphylococcus aureus วีธกี าร DNA vaccines นอกจาก
ใช้พฒ
ั นาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้ในการพัฒนาไก่ให้มคี วามต้านทานต่อโรค
Bursal disease ซึ่งเป็ นโรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่องในไก่ และป้อ งกันโรคคอบวมในปลาตระกูลแซลมอนที่
เรียกว่า hemorrhagic septicemia
rhabdovirus และป้อ งกันโรควัณ โรค
(tuberculosis) ในปลารวมถึงสัตว์น้ําต่างๆ ทีไ่ ด้รบั เชือ้ Mycobacterium marinum (Cummin และ Ho,
2006)
 การดัดแปลงพันธุกรรมเชื้อจุลินทรียท์ ี่เป็ นพาหะ (Recombinant vaccine vectors)
เทคนิคนี้เป็ นการดัดแปลงทางพันธุกรรมเชื้อจุลนิ ทรีย์ (จําพวกเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดโรค) โดยใช้เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่านี้เป็ นพาหะ (vectors) นําดีเอ็นเอทีก่ ่อให้เกิดโรคและถ่ายโอนเข้า
สู่ร่างกายสัตว์ใ นรูปแบบของวัคซีน เพื่อ กระตุ้น ระบบภูมคิ ุ้มกันในร่างกายของสัต ว์ เทคนิค นี้ใช้พฒ
ั นา
ความสามารถในการต้านทานโรค Newcastle disease และไข้หวัดนก (avian influenza) ในสัตว์ปีก
โดยเฉพาะในไก่ ซึง่ โรคทัง้ สองชนิดนี้เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงและสามารถแพร่ระบาดสู่มนุ ษย์ได้ นอกจากนี้
ในประเทศสหรัฐฯ พบว่ากําลังพัฒนาวัคซีนทีม่ เี ชือ้ ไวรัส pseudorabies เป็ นพาหะ เพื่อพัฒนาสัตว์ปีกให้ม ี
ความต้านทานต่อการติดเชือ้ ของโรคทีเ่ กิดจาก circovirus และ psuedorabies virus แต่ยงั อยู่ระหว่างการ
ทดสอบความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เทคนิควิธกี าร Recombinant vaccine vectors
มีความเป็ นไปได้ของการ
 การดัดแปลงพันธุกรรมจุลินทรียท์ ี่อาศัยอยู่ในระบบทางเดิ นอาหารของสัตว์
(Recombinant microbes in the rumen)
การพัฒนาสัตว์ GM โดยการดัดแปลงพันธุกรรมจุลนิ ทรียใ์ นระบบทางเดินอาหารของสัตว์
ได้รบั ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้สตั ว์มปี ระสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้มากและรวดเร็วขึน้
อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศน์ ภายในระบบทางเดินอาหารค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะโปรโตซัวที่เป็ น
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จุลนิ ทรีย์ท่จี ะคอยกินจุลนิ ทรีย์ GM ซึ่ง
สําคัญ
GM และถึงแม้ว่าการทดลองจะประสบความสําเร็จก็ตาม แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ภายในระบบทางเดิน อาหาร จนเป็ น สาเหตุ ข องการเกิด โรคในสัต ว์ แ ละเป็ น อัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์เ มื่อ
รับประทานสัตว์ GM
ในสัตว์ป่า จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นประโยชน์ ทอ่ี าศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร (probiotic) จะมี
ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร หรือมีความต้านทานต่อสารพิษทีป่ นเปื้อนอยู่ในอาหารมากกว่าในสัตว์เลีย้ ง
จึงเป็นแนวทางทีส่ าํ คัญแนวทางหนึ่งในการนําจุลนิ ทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลนิ ทรียเ์ หล่านัน้ มาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาสัตว์ GM
กิดจากระบบทางเดินอาหารได้ในอนาคต

2.3.2 ประโยชน์ และสถานะทางเทคโนโลยีของสัตว์ GM
นักวิทยาศาสตร์ได้วจิ ยั และพัฒนาสัตว์ GM
เป็ น
ทางการเกษตร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2 ด้าน ได้แก่ การแพทย์ และ ประโยชน์

2.3.2.1 ประโยชน์ทางการแพทย์
จากความสําเร็จของการพัฒนาสัตว์ GM
โดยเฉพาะในหนู การพัฒนา
ดังกล่าวสามารถสร้างโปรตีนของเนื้อเยื่อมนุ ษย์ชนิด plasminogen activator (Gordon และคณะ, 1987)
ช่ว ยให้นัก วิท ยาศาสตร์ม ีค วามเข้า ใจกลไกการทํางานของยีน และความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งยีน ต่ อ มา
เทคโนโลยีดงั กล่าวได้มกี ารพัฒนาจนสามารถถ่ายยีนทีส่ ร้างโปรตีนจําเพาะจากสัตว์ชนิดหนึ่งไปยังสัตว์อกี
ชนิดหนึ่งด้วยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม ด้วยวัตถุประสงค์ท่จี ะเพิ่ มการผลิตโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทาง
การแพทย์
เหตุผลทีส่ ตั ว์ GM
ช้
าจากคุณสมบัติ
เฉพาะของสัตว์ (Gottlieb และ Wheeler, 2008 และ http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_
series/bio10.html) สามารถสรุปได้ ดังนี้
 โปรตีน หรือผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสัตว์ GM
จาก รรมชาติของ
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีส่ ามารถผลิตโมเลกุลทีม่ คี วามซับซ้อนได้
 สัตว์ GM
กกว่าวิธกี ารเลี้ยงเซลล์ (cell
culture system)
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 สัต ว์ GM มีศ ัก ยภาพในการลดต้นทุนในการผลิต โปรตีน ต่ อ หนึ่ง หน่ ว ยโปรตีน ซึ่ง เปรีย บ
เสมือนเป็ น ”ถังปฎิกรณ์ชวี ภาพ” Bioreator) ทีช่ ่วยลดค่าใช้จ่ายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีม่ รี าคาสูง
 สัตว์ GM ศักยภาพในการนําไปพัฒนาการผลิตยาหรือโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์
ชนิดใหม่ๆ ได้อย่างปลอดภัย
 สามารถผลิตซํ้าได้หลายครัง้ (reproducible) และรักษาสภาพเป็ นแหล่งผลิตได้หลายชัวรุ
่ น่
 การสกัดผลิตภัณฑ์ยาสามารถทําได้สะดวก เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบในนํ้านมของสัตว์
จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว ทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้พฒ
ั นาสัตว์ GM
ด้หลายชนิด แต่ส่วนมากกําลังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา ถึงแม้ว่าการผลิตโปรตีน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์จะสามารถผลิตได้จากสิง่ มีชวี ติ ชนิดอื่น หรือวิธกี ารอื่น (ดังแสดงในตารางที่
24) จากตารางที่ 24 สามารถอธิบายข้อดีและข้อเสียของการผลิตยารักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลง
พันธุกรรมได้ดงั นี้
ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบการผลิตยารักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ ชนิดต่างๆ
ชนิ ดของสิ่ งมีชีวิต

ข้อดี

ข้อเสีย

แบคทีเรีย GM

ประหยัดค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการผลิต

ไม่สามารถสร้างโปรตีนทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อนได้

เพาะเลีย้ งเซลล์สตั ว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม

สามารถผลิตโปรตีนทีม่ โี ครงสร้าง
ซับซ้อนได้ และควบคุมการผลิตได้ง่าย
ต้นทุนตํ่า ง่ายต่อการผลิตเป็นจํานวน
มาก ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า ง่าย
ต่อการขนส่ง ไม่มกี ารปนเปื้ อนของเชือ้
โรคจากมนุษย์และสัตว์ และง่ายต่อการ
ดัดแปลงยีนเป้าหมาย
มีความคาดหวังว่าจะมีตน้ ทุนการผลิตที่
ตํ่า และง่ายต่อการเพิม่ กําลังการผลิต
ภายหลังจากการพัฒนากระบวนการผลิต
ได้อย่างสมบูรณ์

ต้นทุนสูง ผลิตได้ในปริมาณน้อย ยากต่อการผลิต
เป็ นอุตสาหกรรม และมีโอกาสปนเปื้ อนได้มาก

พืช GM

สัตว์ GM

ที่มา: Rutovitz และ Mayer (2002)
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โปรตีนฯทีส่ ร้างขึน้ มา ต้องผ่านกระบวนการดัดแปลง
อีก หลายขัน้ ตอน มีค วามเสี่ย งต่ อ สภาวะแวดล้อ ม
และส่วนใหญ่ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา
ต้นทุนในการพัฒนาสูง ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ
สัตว์ และมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค
จากการผสมข้ามพันธุ์

 จุลินทรีย์
สิง่ มีชวี ติ ดังเช่นจุลนิ ทรียโ์ ดยเฉพาะอย่างยิง่ แบคทีเรีย เป็ นสิ่งมีชีว ิต ที่ม ีศ ักยภาพในการผลิต
โปรตีนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แบคทีเรียไม่สามารถผลิตโปรตีนฯ ชนิดทีม่ คี วามซับซ้อนได้ หรือหาก
ผลิตได้กเ็ ป็ นโปรตีนฯ ทีต่ ้องผ่านกระบวนการทีเ่ รียกว่า glycosylation (
ในรูปทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้ ) ทําให้แบคทีเรียไม่สามารถผลิตโปรตีนที่มคี วามซับซ้อนในระดับ
อุตสาหกรรมได้ ในขณะทีเ่ ชือ้ รา (fungi) แม้ว่าจะสามารถผลิตโปรตีนทีม่ คี วามซับซ้อนได้ แต่โปรตีนทีผ่ ลิต
ได้มโี มเลกุลที่ไม่ต้องการรวมอยู่ในโครงสร้างของโปรตีนด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบัตขิ องโปรตีนอย่าง
มาก เช่น ประสิทธิภาพการรักษาโรคของโปรตีนลดลง ความคงตัวของโปรตีนลดลง และผลข้างเคียงอื่นๆ
เป็นต้น
 พืช
พืชเป็ นสิ่งมีชีว ิต ที่มศี ัก ยภาพในการผลิต โปรตีนฯที่มคี วามซับซ้อ น แต่ ในโครงสร้างของ
โปรตีนทีส่ ร้างขึน้ มีองค์ประกอบของโมเลกุลของนํ้าตาลทีส่ ่งผลข้างเคียงเมือ่ ใช้เป็นยารักษาโรคในมนุษย์
 การเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalian cell culture)
วิธกี ารนี้เป็ นวิธกี ารทัวไปในการผลิ
่
ตยาปฎิชวี นะชนิด monoclonal antibody แต่มตี น้ ทุนการ
ผลิตทีส่ งู และมีปริมาณการผลิตโปรตีนฯ ตํ่า จึงส่งผลให้ยารักษาโรคมีราคาแพง
จากปญั หาหรืออุ ปสรรคของการผลิตโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ในสิง่ มีชวี ติ ชนิดอื่น
หรือวิธกี ารทีใ่ ช้ผลิตในปจั จุบนั ดังกล่าวข้างต้น ทําให้สตั ว์ GM เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิต
โปรตีนฯ ทีเ่ สมือนกับโปรตีนที่ร่างกายมนุ ษย์สร้างขึน้ และเข้ากันได้กบั เซลล์ใ นร่างกายของมนุ ษย์ได้เป็ น
อย่างดีและไม่เกิดผลข้างเคียง รวมถึงมีศกั ยภาพในการผลิตทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ จึงเป็ นวิธกี ารที่
นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะสามารถผลิตยาเพื่อรักษาโรคทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายได้ในปจั จุบนั และมี
ราคาทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยได้
ในปจั จุบนั นักวิทยาศาสตร์กําลังพัฒนาสัตว์ GM ให้
ยารักษาโรคชนิดต่างๆ หรือเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์อ่นื ๆ ซึ่งการผลิตยาจากสัตว์ นักวิทยาศาสตร์จะถ่ายโอนยีนของมนุ ษย์เข้าไปยัง
จีโนมของสัตว์ เพื่อ ให้สตั ว์ท่ไี ด้รบั ยีนของมนุ ษย์สร้างโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ โดยทัวไป
่
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โปรตีนจะผลิตในนํ้ านมของสัตว์ และนักวิทยาศาสตร์จะทดสอบการแสดงออกของยีนที่ต้องการในหนู
ก่อนที่จะทดลองในสัตว์เลี้ยงลูกด้ว ยนมขนาดใหญ่ เพราะหนู มกี ารเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ต้นทุนในการ
ทดลองตํ่า และสามารถประเมินผลการถ่ายยีนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่หนู ไม่สามารถเป็ นแหล่งผลิต
โปรตีนฯ ในระดับอุตสาหกรรมได้ เพราะมีอตั ราการผลิตนํ้ านมเพียง 1.5 ลิตรต่อครัง้ หรือประมาณ 12
ลิตรต่อปีเท่านัน้ ดังนัน้ ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม จะนิยมทดลองถ่ายยีนเพื่อสร้างโปรตีนในหมู (100200 ลิตรต่อครัง้ ) แพะ (600-800 ลิตรต่อครัง้ และวัว (10,000 ลิตรต่อปี ) (Echelard และคณะ, 2006) ทัง้ นี้
เราสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสัตว์ GM ได้ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
a) ผลิ ตภัณฑ์โปรตีนที่อยู่ในเลือด (Blood Products)
ส่วนประกอบสําคัญของโปรตีนทีอ่ ยู่ในเลือด ได้แก่ antithrombin (โปรตีนควบคุมการแข็งตัวของ
เลือด) และ human albumin (โปรตีนที่อยู่ในนํ้ าเลือด) ผู้ป่วยที่มปี ริมาณ antithrombin ตํ่า จะทําให้เกิด
อาการเลือ ดแข็ง ตัว ซึ่ง เป็ น อัน ตรายต่ อ อวัย วะต่ า งๆและทํ า ให้ เ สี ย ชี ว ิต ได้ ป จั จุ บ ัน บริษั ท GTC
Biotherapeutics ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ทเ่ี รียกว่า ATryn ซึ่งเป็ นโปรตีน antithrombin
GM (Echelard และคณะ 2006)
จากหน่ วยงาน FDA
เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2 0 09 (www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarian
Newsletter/ucm190728.htm) นอกจากโปรตีน antithormbin แล้ว Human Protein C ยังเป็ นโปรตีนทีม่ ี
บทบาทในการป้องกันเลือดแข็งตัว ซึง่ Velander และคณะ (1992) ได้พฒ
ั นาจากหมู GM ทีส่ ามารถผลิต
Human Protein C ในนํ้านมของหมู โดยมีอตั ราการผลิตทีส่ งู มากถึง 1 กรัมต่อลิตร
นอกจากนี้ สัตว์ GM ได้ถูกพัฒนาให้สามารถสร้างโปรตีนทีช่ ่วยให้เลือดแข็งตัว(a clotting factors)
เพื่อรักษาผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia) แต่กําลังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา โรคทัง้ สอง
ชนิดนี้เป็ นโรคร้ายแรงทีป่ จั จุบนั ยารักษาหรือแหล่งโปรตีนดังกล่าวสําหรับเปลีย่ นถ่ายให้แก่ผปู้ ่วยมีปริมาณ
จํากัดและราคาแพง โดยมีค่าใช้จา่ ยในการผลิตจากถังปฎิกรณ์ชวี ภาพ (bioreactor) ด้วยงบประมาณสูงถึง
200,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อผูป้ ว่ ย 1 คนต่อปี หรือผลิตได้จากเซลล์รงั ไข่ของหนู Chinese Hamster ซึง่ ยัง
มีปริมาณจํากัดและราคาแพงเช่นเดียวกัน ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์จงึ พัฒนาสัตว์ GM
ที่
Hemophilia
(Angelika
1997; Myles และคณะ 2004)
clotting factors
IX
(Van Cott และคณะ, 1999)
ถังปฎิกรณ์ชวี ภาพถึง 250-1,000 ในนํ้านมสัตว์ และ
ผลิต clotting factors ชนิด VIII ในหมูเช่นกัน โดยสามารถผลิตได้ 2.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ซึง่ มากกว่า
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ผลิตจาก plasma หลายสิบเท่า (Paleyanda และคณะ, 1997) และมีต้นทุนการสกัดแยกและทําให้บริสุทธิ ์
จากนํ้านมตํ่า ช่วยลดค่ารักษาโรค Hemophilia ได้ในอนาคต
b) ผลิ ตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ มีโปรตี นเป็ นองค์ประกอบหลัก (Protein-Based Drugs)
นอกจาก โปรตีนที่อยู่ในเลือดแล้ว สัตว์ GM ยังสามารถผลิต Protein-Based Drugs ชนิดอื่นๆ
เช่น monoclonal antibodies (Pollock
1999), human erythropoietin และ polyclonal
antibodies (Echelard และคณะ 2006) ตัวอย่างสัตว์ GM
protein-based drugs
แพะ และ
หมู โดยหมู GM สามารถผลิต human erythropoietin หรือทีเ่ รียกว่า epo ซึง่ เป็ นโปรตีนทีช่ ่วยสร้างเซลล์
เม็ดเลือดแดง และมีความสํา คัญต่ อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคไต แต่มรี าคาแพงถ้าผลิตด้วยวิธ ี
ดัง้ เดิม อย่างไรก็ตาม การผลิตโปรตีนชนิดนี้จากหมู GM ามารถผลิตได้ในปริมาณทีม่ าก ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้มาก
จากการพัฒนาสัตว์ GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ดงั กล่าว พบว่าส่วนใหญ่จะผลิตได้จาก
นํ้านมของสัตว์ GM โดยยีนเป้าหมาย
mammalian gland
มีในนํ้านมเท่านัน้ จากการที่ mammal glands
ทํา

ภาพที่ 22 แสดงขัน้ ตอนการสร้างสัตว์ GM
ที่มา: Echelard และคณะ (2006)

ปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์
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กระบวนการสร้างสัตว์ GM
(ได้
ภาพที่ 22) โปรตีนทีพ่ ฒ
ั นาให้สามารถสร้างได้ในนํ้านมทีส่ าํ คัญ ได้แก่ human antithrombin (AT),
alpha1-antitrypsin (AAT), C1 esterase inhibitor, fibrinogen, albumin
monoclonal antibodies
(Echelard และคณะ 2006) ซึง่ ในปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์โปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์หลายชนิดที่
กําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนาเพื่อผลิตเป็นการค้า (ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 25)
ตารางที่ 25 แสดงผลิตภัณฑ์โปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ทก่ี ําลังพัฒนาเพื่อการค้า
ผลิ ตภัณฑ์

บริ ษทั ผู้ผลิ ต

ชนิ ดสัตว์ GM

ATryn

GTC Biotherapeutic

แพะ

C1 Esterase Inhibitor

Pharming
Merrimacks and GTC
Biotherapeutic
Pharming

กระต่าย

ได้รบั อนุญาตให้ผลิต
เป็นการค้าในปี 2009
Phase III

แพะ

Phase II

กระต่าย

Phase II (on hold)

Biosidus

วัว

Preclinical

GTC Biotherapeutic
Pharming
Pharming
Pharming
GTC Biotherapeutic
GTC Biotherapeutic
GTC Biotherapeutic

วัว
วัว
วัว
วัว
แพะ
แพะ
แพะ

Preclinical
Preclinical
Preclinical
Preclinical
Preclinical
Preclinical
Preclinical

MM-093
Alpha-Glucosidase
Human Growth
Hormone
Albumin
Fibrinogen
Collagen
Lactoferrin
Alpha-1 Antitrypsin
Malaria Vaccine
CD-137 MAb
ที่มา: Echelard และคณะ (2006)
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ขัน้ ตอนการพัฒนา

c) ส่วนประกอบของการผลิ ตวัคซีน (Vaccine Components)
สัตว์ GM ยังสามารถถูกพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนได้เช่นกัน เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันโรค
มาลาเรีย (Malaria vaccines) การผลิตวัคซีนจากนํ้านมแพะ GM (Behboodi และคณะ 2005)
พะ
หนึ่งตัวสามารถผลิตสารกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กัน (antigen)
0.9
(Anthony
2001) ซึง่ เป็ นปริมาณเพียงพอทีป่ ระชากรจะได้รบั วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียถึง 8.4 ล้านคนต่อปี
d) การปลูกถ่ายอวัยวะ (Xenotransplatation)
ประโยชน์ดา้ นการแพทย์ทส่ี าํ คัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาสัตว์ GM คือ การเป็ นแหล่งสร้าง
อวัยวะของมนุษย์ สําหรับเป็นวัตถุดบิ ในการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ ซึง่ สัตว์ทน่ี ิยมพัฒนาเพื่อประโยชน์
ดังกล่าวนี้ คือ หมู เนื่องจากหมูมสี รีรวิทยาทีเ่ ข้ากันได้กบั มนุ ษย์ ขยายพันธุไ์ ด้อย่างรวดเร็ว และเป็ นแบบ
ทดลองการติดเชือ้ โรคของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี หมูมคี ุณสมบัตทิ ด่ี กี ว่าลิง เนื่องจากลิงเป็ นสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะ
ของโรคติดต่อร้ายแรงของมนุ ษย์ เช่น โรคเอดส์ (Mohiuddin, 2007) ดังนัน้ เทคโนโลยีแหล่งผลิตอวัยวะ
ของมนุ ษย์ในสัตว์ GM หรือ Xenotransplantation จึงเป็ นการพัฒนาครัง้ ใหญ่ของวงการปลูกถ่ายอวัยวะ
ของมนุษย์ เพราะจะเป็นแหล่งผลิตอวัยวะของมนุษย์ทส่ี ามารถเข้ากันได้กบั ร่างกายมนุ ษย์เป็ นอย่างดี และ
ช่วยแก้ไขปญั หาภาวะการขาดแคลนอวัยวะสําหรับปลูกถ่าย โดยเฉพาะหัวใจ ตับ และม้าม ความสําเร็จใน
การพัฒนาหมู GM
alpha 1,3 galactosyltransferase knockout (GT-KO) ทีม่ อี วัยวะของมนุ ษย์ และ
ได้ทดลองปลูกถ่ายหัวใจและไตจากหมู GT-KO ไปยังลิงบาบู ได้พบว่าลิงบาบูสามารถมีชวี ติ รอดได้นานถึง
6 เดือน (Tseng และคณะ 2005) นอกจากนี้ หมูยงั ถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคเบาหวาน โดย
สามารถสร้างตับอ่อ นของมนุ ษ ย์ และได้ทดลองการปลูกถ่ ายตับอ่ อ นของมนุ ษ ย์จากหมูสู่ลงิ ที่เป็ นโรค
เบาหวาน ปรากฎว่าภายใน 3-6 เดือน อาการโรคเบาหวานในลิงได้ทุเลาลง (Hering
2006) ซึง่
เป็นสัญญาณทีด่ ตี ่อการรักษาโรคเบาหวานในมนุษย์ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะประสบความสําเร็จดังทีก่ ล่าว
มาก็ตาม แต่ในปจั จุบนั ยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะทดลองปลูกถ่ายอวัยวะจากหมู GM สู่มนุ ษย์ แม้ว่าตับเป็ น
อวัยวะทีไ่ ม่ตอ้ งการความเข้ากันได้อย่างดี (perfect match) ใน
และมีความต้านทานต่อ
การปฎิเสธของระบบภูมคิ ุม้ กัน (antibody mediated rejection) ก็ตาม ทําให้นักวิทยาศาสตร์มคี วามเห็น
ว่าตับเป็ นอวัยวะทีม่ คี วามเป็ นไปได้สูงทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ GM (Fung
1997) ส่วนการปลูกถ่ายหัวใจและไตยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก เพราะอวัยวะทัง้ สองต้องการ
ความเข้ากันได้ของร่างกายสูง และมีปจั จัยอื่นๆ ทีย่ ากต่อการปลูกถ่ายจากสัตว์ GM
(McGregor
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และคณะ 2005) อย่างไรก็ดใี นปจั จุบนั มีหลายบริษทั ทีก่ ําลังพัฒนาเทคโนโลยี Xenotransplantation (ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 แสดงการพัฒนาเทคโนโลยี Xenotransplantation
บริ ษทั
Advanced Cell Tech.
Alexion Pharmaceutical
Algenix
Circe Biomedical
Diacrin

ที่อยู่
Worcester, MA
New Haven, CT
Shoreview, MN
Watham, MA
Charlestown, MA

อวัยวะ
ไต หัวใจ
เซลล์ประสาท
ตับ
ตับ ตับอ่อน

ความเห็น
ใช้เทคนิค GM
loning
รักษาโรคพากินสัน โดยใช้หมู GM
พัฒนาในหมู เพื่อสร้างตับเทียม
พัฒนาในหมู เพื่อสร้างตับเทียม
เส้นประสาท ตับ พัฒนาในหมู เพื่อรักษาโรค
neurological disorders

Nextran/Baxter

Princeton,
NJ/Deerfield, IL

ตับ

พัฒนาในหมู

Ximerex

Omaha, NE

ตับ

พัฒนาในหมู โดยถ่ายเซลล์มนุษย์ไป
ในหมู

ที่มา: Rutovitz

Mayer 2002)

ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ สําหรับเป็ นแหล่งผลิตอวัยวะของมนุ ษย์จะมี
ความก้าวหน้ ามากขึน้ ก็ตาม แต่ยงั ประสบกับปญั หาทางด้านเทคนิค การควบคุมจากหน่ วยงานรัฐบาล
และข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ต่างๆ รวมถึงข้อกังวลถึงความปลอดภัยต่อมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นการ
แพร่ก ระจายของเชื้อ โรคที่ป นเปื้ อ นในอวัย วะที่ส ามารถแพร่ร ะบาดไปยัง ประชากรได้ ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่
นักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามแก้ไขปญั หาเหล่านี้ โดยเฉพาะในประเด็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยต่อ
มนุษย์กบั ความก้าวหน้าทางการแพทย์ดา้ นการปลูกถ่ายอวัยวะต่อไปในอนาคต
จากประโยชน์ของสัตว์ GM ทางการแพทย์ท่กี ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัตว์ GM
GM และแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในการสร้างสัตว์ GM ที่สามารถผลิตยาได้ก็ตาม แต่ยงั ไม่
สามารถรับรองผลได้แน่ นอน โดยร้อยละ 10-30 เท่านัน้ ทีป่ ระสบความสําเร็จในหนู GM
ที่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 สําหรับการสร้างสัตว์ GM
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(http://www.biotech.iastate.edu/biotech_
info_series/bio10.html)

GM
GM

(

ก็ตาม การพัฒนาสัตว์ GM สําหรับผลิตยา
culture production)

27) อย่างไร
(cell

ตารางที่ 27 แสดงต้นทุนการผลิตโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์
ชนิ ดของโปรตีนฯ
AAT
tPA
Factor VIII
Factor IX
Hemoglobin
Lactoferrin
CFTR
Human Protein C

คุณสมบัติในการรักษาโรค
โรคถุงลมโปง่ พอง
โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia)
โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia)
โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia)
โรคโลหิตจาง
ช่วยป้องกันโรคต่างๆ
โรคพันธุกรรมในปอดและระบบทางเดิน
้ องกันเลือดแข็งตัว
ปอาหาร

สัตว์
แกะ
แพะ
แกะ
แกะ
หมู
วัว
แกะ, หนู
หมู

มูลค่า/สัตว์/ปี
$15,000
$75,000
$37,000
$20,000
$3,000
$20,000
$75,000
$1,000,000

ที่มา: http://www.biotech.iastate.edu/biotech_info_series/bio10.html

2.3.2.2 ประโยชน์ ทางการเกษตรและสิ ง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีชวี ภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ นอกจากจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ทางการ
แพทย์แล้ว ยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาสัตว์ทางการเกษตร (agricultural animals) (Etherton และคณะ
2003)
GM
ของ
สัตว์ (animal welfare) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
a) การเพิ่ มคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยของอาหารจากสัตว์ GM
ในการปรับ ปรุ ง หรือ พัฒ นาคุ ณ ค่ า ทางอาหาร และความปลอดภัย ของอาหารจากสัต ว์ นั ้น
เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์เป็ นเทคโนโลยีทม่ี ศี กั ภาพต่อการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวได้ ใน
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ด้านการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดที่สําคัญ
(Rutovitz และ Mayer, 2002) คือ
 ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
โดยมุง่ เน้นการเร่งการเจริญเติบโต จากการถ่ายยีนซึง่ สร้าง growth hormone
GM ที่เรียกว่า Beltsville
GM
GM เพื่อ
เร่งการเจริญเติบโตในสัตว์อกี หลายชนิด หรือสัตว์ GM
สําหรับสาเหตุทส่ี ตั ว์ GM
(metabolism)
ร่างกายของสัตว์ จึงทําให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายหรือร่างกาย
อ่อนแอและตายในทีส่ ุด นอกจากการเพิม่ การเจริญเติบโตแล้ว ยังมีการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยพัฒนาเนื้อ
ทีม่ ไี ขมันตํ่า (lean meat) (Purcel และ Rexroad, 1993)
หรือเพิม่ ปริมาณชนิดไขมันทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากขึน้
โดย Lai และ
คณะ (2006) พัฒนาหมูให้สามารถสร้างปริมาณกรดไขมันชนิด Omega-3
ได้มากขึน้
 ผลิ ตภัณฑ์น้ านม
แม้ว่าการพัฒนานํ้ านมส่วนมากจะพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ก็ตาม แต่การพัฒนา
เพื่อเพิม่ คุณค่าทางอาหารในนํ้ านมได้รบั ความสนใจเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) พัฒนาคุณค่าทางอาหารสําหรับเด็ก (Humanisation) 2) เพิม่ ปริมาณโปรตีนใน
นํ้านม และ 3) ลดปริมาณนํ้าตาลแลกโตส (lactose) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Humanisation:
ถ่ า ยยีน ที่ส ร้า งโปรตีน human
lactoferrin
lysozyme
lactoferrin
สามารถ
ของ
มนุ ษย์จะมีปริมาณ Lysozyme และ lactoferrin
3,000
8-80 เท่า ตามลําดับ
(Rutovitz และ Mayer, 2002) ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เดวิส) กําลังพัฒนา
แพะ GM ให้สามารถสร้าง Lysozyme ในนํ้านมแพะ ซึง่ คาดว่าจะนํามาทดลองในมนุ ษย์ในอีกประมาณ 5
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ปีขา้ งหน้า ถ้าประสบความสําเร็จจะช่วยลดจํานวนเด็กทีเ่ จ็บป่วยจากอาการท้องเสียได้อย่างมาก (Bailey,
2009)
การเพิ ม่ ปริ มาณโปรตี น: โปรตีนทีน่ ิยมเพิม่ ในนํ้านมวัว คือ casein โดยทัวไปในนํ
่
้ านมวัวจะ
มีปริมาณของโปรตีน beta-casein
kappa casein โปรตีนทัง้ สองชนิดนี้สามารถเพิม่ คุณค่าทาง
อาหารของนํ้านมวัวได้ โดย kappa-casein
นมจับตัวเป็ นก้อนได้น้อยลง นํ้านมมีความเป็ นเนื้อ
เดียวกันมากขึน้ ทําให้มคี วามคงตัวหรือทนต่อความร้อนได้มากขึน้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ในกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมนม ขณะที่ beta-casein มีคุณสมบัตใิ นการจับกับแคลเซียมได้ดี ช่วยให้น้ํานมมีปริมาณ
แคลเซียมเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคอย่างมาก จากประโยชน์ของโปรตีนในนํ้านมทัง้ สองชนิดนี้
ทําให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพัฒนาวัว GM
beta-casein และ kappa casein ใน
นํ้านมสูงขึน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 100 ตามลําดับ (Brophy
, 2003)
การลดปริ มาณน้ าตาลแล็กโตส:
ก
ซึง่ จะช่วยให้น้ํานมวัวมีคุณภาพ และเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ สัตว์ GM อีกกลุ่มหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจและคาดว่าจะสามารถผลิตออกเป็ นการค้าได้
ในอนาคตอันใกล้น้ี คือ ปลา GM โดย
AquaBounty Inc. ได้พฒ
ั นาปลาแซลมอน tlantic
salmon)
ที่
0
quaBounty, 00 )
ผลิตเป็ นการค้า
FDA และ FDA
ได้สรุปรายงานผลการทดสอบความปลอดภัยปลาแซลมอนชนิดนี้ต่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม ข้อกําหนดการ
ติดฉลาก รายละเอียดทางสรีรวิทยาและทางพันธุกรรมและผลการประเมินความปลอดภัยภายหลังจากวาง
จําหน่ ายในตลาดการค้าของปลาแซลมอน GM ชนิดนี้ ผูท้ ส่ี นใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว๊ป
ไ ซ ด์ http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Veterinary
MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบั อนุ ญ าตจาก
แต่หลายฝา่ ยมีขอ้ วิตกถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์ เมื่อพันธุป์ ลาแซลมอน GM
ชนิดนี้แพร่พนั ธุใ์ นธรรมชาติ
ในปจั จุบนั มีปลาอีกหลายชนิดทีก่ ําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนาเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ได้แก่ ปลา
ตะเพียน (carp) ปลานิล (tilapia) ปลากด loach)
oho salmon เป็นต้น (Dunham และคณะ
2002; Rahman และคณะ 1998; Nam และคณะ 2001 และ Cummin, 2004) อย่างไรก็ตาม ปลา GM ที่
ถูกพัฒนาเพื่อความสวยงามทีเ่ รียกว่า Zebra fish ได้รบั อนุญาตให้จาํ หน่ ายในประเทศสหรัฐฯได้ ตัง้ แต่ปี
2003 (Cummins, 2004) เนื่องจากเป็ นปลาทีไ่ ม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์
จากการพัฒนาคุณภาพของเนื้อสัตว์ คุณภาพของนํ้ านม (Bremel และคณะ, 1989) และลด
ปริมาณกรดไขมันที่ไม่เป็ นประโยชน์ในอาหารประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดขี ้นึ
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สามารถลดการเจ็บปว่ ยจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็ นต้น นอกจาก
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชาการของอาหารแล้ว การลดปริมาณเชื้อโรคที่ปนเปื้ อนอยู่ในอาหารก็เป็ นสิง่
สําคัญเช่นเดียวกัน โดยการพัฒนาสัตว์ GM
ที่จะปนเปื้ อนในอาหาร (food
borne pathogens) เช่น โรควัวบ้า (mad cow disease) และเต้านมอักเสบ(martitis disease) ซึง่ โรคเต้า
นมอักเสบจะทําให้คุณภาพของนํ้ านมในสัตว์ลดลง ซึ่งสัตว์ GM
จะ
ต่อเกษตรกรในการลดค่าใช้จา่ ย
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มสี ตั ว์ GM
เพื่อประโยชน์ด้านอาหาร
เนื่องจากประสบปญั หาของผลข้างเคียงที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึน้ กับสัตว์ ซึ่งเป็ นสาเหตุ
การตายหลักของสัตว์ GM (ดังแสดงตัวอย่างไว้ในตารางที่ 28)
ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนยีน
เป้าหมายไปยังเซลล์ของสัตว์ยงั อยูใ่ นระดับตํ่า รวมถึงมีตน้ ทุนในการผลิตทีส่ งู ไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน
b) การลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การเลีย้ งสัตว์โดยทัวไปของเกษตรกรจะส่
่
งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนื่องจากปริมาณของเสียจาก
สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารประกอบฟอฟฟอรัส การใช้ทรัพยากรนํ้าและอาหารแก่สตั ว์ในปริมาณมาก ซึ่ง
สิง่ เหล่านี้ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ และสิง่ แวดล้อมอย่างมาก ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนาสัตว์
GM
องสิง่ แวดล้อม โดยได้พฒ
ั นาหมู GM
Enviro-PicTM
จากหมูท่ปี ล่ อยสู่สงิ่ แวดล้อมได้มากถึงร้อยละ 75 (Golovan และคณะ
2001) ขณะที่ในไก่ Mozdziak และคณะ (2003) ได้พฒ
ั นาไก่ GM ที่สามารถสร้างเอนไซม์ betagalactosidase
ตาลแล็กโตส (lactose)
นอกจากนี้ การพัฒนาสัตว์ให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (growth rate) เพื่อเพิม่
อัตราการผลิตนํ้านมและเนื้อสัตว์ส่ตู ลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตของปลา mud
roach (Nam และคณะ 2001) จะช่วยลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณการใช้น้ําจากสัตว์และจากอุปกรณ์
การผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมหรือในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อีกทัง้ การพัฒนาสัตว์ให้มปี ระสิทธิภาพการย่อย
อาหาร (feed efficiency)
ลดสัดส่วนของปริมาณอาหารต่อปริมาณผลผลิตของเนื้อสัตว์หรือนม 1
ปอนด์ ส่งผลให้ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตและจากการลดพืน้ ทีป่ ลูกพืชอาหารสัตว์
หรือการพัฒนาปลาชนิด Zebra danio
GloFish® ทีจ่ ะเรืองแสงขึน้ ในนํ้าทีม่ มี ลพิษ
(www.glofish.com) ซึง่ สามารถใช้เป็นเครือ่ งตรวจสอบคุณภาพของนํ้า
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การพัฒนาสัตว์ GM ดังตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัตว์ GM มีบทบาทและเป็นประโยชน์ดา้ นการ
รัก ษาสิ่ง แวดล้อ มได้อ ย่า งมาก แต่ นัก วิท ยาศาตร์ย งั ต้อ งพัฒ นาต่ อ ไปให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะปญั หาหรือข้อกังวลของสาธาณชนเกี่ยวกับผลกระทบของสัตว์ GM เมื่อปล่อยสู่ธรรมชาติต่อ
ระบบนิเวศน์หรือสายพันธุส์ ตั ว์ชนิดอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติ
c) การปรับปรุงสุขอนามัยของสัตว์
สุขอนามัยของสัตว์เป็ นสิ่งสําคัญอันดับต้นสําหรับอุต สาหกรรมเลี้ยงสัตว์หรือปศุสตั ว์ ดังนัน้
เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม จึงเป็ นเทคโนโลยีทม่ี ุ่งเน้นการพัฒนาสัตว์ให้มคี วามต้านทานต่อโรค และมี
สุขอนามัยที่สมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนาสัตว์ให้มคี วามต้านทานต่อโรคนัน้ จะเป็ นประโยชน์ ทงั ้ กับสัตว์และ
มนุ ษย์ แม้ว่าในปจั จุบนั มีการวิจยั และพัฒนาสัตว์ GM
เช่น ไก่ GM ที่
ต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส Avian leukosis (Crittenden และ Salter, 1992) และแกะ GM ทีต่ ้านทาน
ต่อไวรัส Ovine retrovirus (Clement, 1994) แต่ไม่มกี ารพัฒนาสัตว์ GM ชนิดใดทีป่ ระสบความสําเร็จ
อย่างแท้จริง อาจเป็ นด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ให้มคี วามต้านทานต่อโรคนัน้ ไม่มคี วามจําเป็ นมาก
ถ้าเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ ลดสภาวะแวดล้อมทีก่ ่อให้เกิดโรค ปรับปรุง
สวัสดิภาพของสัตว์ รวมถึงให้อาหารสัตว์ทม่ี คี ุณภาพ ก็จะสามารถป้องกันโรคระบาดในสัตว์ของตนเองได้
โดยไม่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงทางพันธุกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสัตว์และมนุษย์
d)
เทคโนโลยีทางพันธุวศิ วกรรมสามารถพัฒนาคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ สําหรับอุตสาหกรรมอาหารให้
มีล กั ษณะที่เ หมาะสมต่ อ กระบวนการผลิต หรือ ส่ งเสริมให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว ขึ้น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหารที่มนี ้ํ านมเป็ นองค์ประกอบ โดยเพิม่ ปริมาณโปรตีน β-casein ในนํ้ านม จากการ
เปลีย่ นโครงสร้างทางกายภาพของโปรตีนชนิด β-casein
ซึง่ จะช่วยให้โปรตีน β-casein ละลาย
ในนํ้านมได้ดขี น้ึ (Brophy และคณะ, 2003) ทําให้ลดเวลาในขัน้ ตอนการจับตัวกันเป็ นก้อน (coagulation)
และเพิ่ม ความคงตัว ของการเกิด curd
การผลิต นอกจากประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารแล้ว สัตว์ GM ยังสามารถผลิตสาร
ที่เป็ นประโยชน์ ด้านอื่นอีก เช่น แพะ GM ที่สามารถผลิตเส้นใยของแมงมุมได้ โดยมีช่อื ทางการค้าว่า
BioSteel® ซึง่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเสือ้ เกราะ พัฒนาโดยบริษทั Nexia Biotechnologies ในประเทศ
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แคนาดา (Nexia Biotechnologies, 2001) ตัวอย่างบริษทั ผูผ้ ลิตทีก่ ําลังพัฒนาสัตว์ GM เพื่อประโยชน์ดา้ น
การเกษตร และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงตัวอย่างการพัฒนาสัตว์ GM
ชนิดสัตว์

ผูผ้ ลิต

วัตถุประสงค์

ความเห็น

หมู

ชนิดของยีน/แหล่งทีม่ า
ชีบช ษย์
Growth Hormone/มนุ

USDA, Beltsville

เร่งการเจริญเติบโต

ไก่

Growth Hormone/

Merck Laboratories

เร่งการเจริญเติบโต/
ต้านทานโรค

Granada
Bioscience Inc.

พัฒนาเทคนิค

Tufts Univ., MA

เร่งการเจริญเติบโต

สัตว์บางตัวเติบโตดี แต่เป็ น
หมัน ตาย หรือพิการ
ไก่ 2 ใน 13 เจริญเติบโต
รวดเร็ว และต้านทานโรค
จากไวรัส 1 ชนิด
สัตว์มคี วามเป็ นหมันร้อยละ
13-75
มีหมูเพียง 1 ตัว ประสบ
ความสําเร็จ แต่ตายภายใน
9 เดือน
เนื้อหมูตวั เมียมีไขมันลดลง
ร้อยละ 6 ส่วนหมูตวั ผูไ้ ม่
แสดงลักษณะทีต่ อ้ งการ
แกะ GM
และโรคอื่นๆ และตายเร็ว

วัว
หมู

Insulin-growth factor/มนุษย์
Growth Hormone/

หมู

Insulin-growth factor/มนุษย์

USDA, Beltsville

เนื้อทีม่ ไี ขมันน้อย
(Leaner Meat)

แกะ

Growth Hormone/มนุษย์

USDA, Beltsville

เร่งการเจริญเติบโต

แกะ

Growth Hormone/มนุษย์

Univ. of Penn.

แพะ

Spider gene

Nexia
Biotech/Canada

หมู

Phytase gene/E. Coli

Guelph
Uni./Canada

ไก่

Avian Sarcoma Virus
envelope/ Avian leukosis
virus (ALV)

USDA

ที่มา: Rutovitz และ Mayer (2002)
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ได้แกะ GM 1 ตัว จากการ
ถ่ายยีนสูต่ วั อ่อนจํานวน
10,332
ร่วมกับ Canada Military ใน
BioSteel Production การพัฒนา และ Spider silk
สามารถผลิตได้จากยาสูบ
และมันฝรัง่
ลดปริมาณฟอสฟอรัส ลดฟอฟฟอรัสได้รอ้ ยละ 75
พัฒนาเทคนิค

ต้านทานโรค ALV

ไก่มคี วามต้านทานเพิม่ ขึน้
แต่รอ้ ยละ 25 เป็ นมะเร็ง
ร้อยละ 18 ตาย

2.3.3 ปัญหาและอุปสรรค
แม้ว่าในปจั จุบนั สัตว์ GM หลายชนิดได้รบั การวิจยั และพัฒนาในด้านต่างๆ ข้างต้น ก็ตาม แต่
เทคนิคการดัดแปลงทางพันธุกรรมในสัตว์ยงั มีประสิทธิภาพทีต่ ่ํา ทําให้การพัฒนาสัตว์ GM ไม่ประสบผล
สําเร็จเท่าที่ควร (ดังแสดงประสิทธิภาพของการพัฒนาไว้ในตารางที่ 29) เพราะสัตว์ GM
หรือยีนเหล่านัน้ ไม่แสดงออก
และประสบปญั หาความเป็ นหมันของสัตว์ GM รวมถึงการแสดงออกของยีนทีถ่ ่ายโอนไปยังจีโนมของสัตว์
เป็ นตัวก่อให้เกิดโรคในสัตว์
GM
เสียชีวติ จากโรค และบางส่วน
อีกทัง้ มีต้นทุนในการพัฒนาสัตว์ GM ทีส่ ูง เช่น ต้นทุนในการสร้างลูกวัว GM 1
300,000
(USDA, 1999) ในแพะหรือแกะ GM ประมาณ 60,000 เหรียญสหรัฐฯ (Wall
, 1997)
งเน้นการพัฒนาสัตว์ GM
ด้
จากมูลค่าทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ยาที่สูงในปจั จุบนั (ดังแสดงในตารางที่ 30)
ขณะที่ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น การเพิม่ อัตราการเจริญเติบโต การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ
ของนํ้ านม และการปรับปรุงคุณภาพของขนสัตว์ เป็ นต้น ยังอยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา เนื่องจากปญั หาใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ สัตว์ GM ทางการเกษตรหรือสัตว์ GM ทีจ่ ะใช้เป็ นแหล่งอาหารของ
มนุ ษ ย์ ต้ อ ง
ซึ่ง ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการอีกหลายขัน้ ตอนและใช้เวลานานอีกหลายปี ก่อนที่จะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในอาหารของ
มนุษย์ได้
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ตารางที่ 29 แสดงประสิทธิภาพ หรือความสําเร็จของการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ชนิดต่างๆ
ชนิดของสัตว์
หมู
แกะ
วัว
หนู (Rat)
หนู (Mouse)
แพะ

ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม (
0.9
0.9
0.7
4.4
3
1

)

ที่มา: Rutovitz และ Mayer (2002)

ตารางที่ 30 แสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

ปริมาณทีต่ อ้ งการ (กก./ปี)
มูลค่าต่อกรัม (US Dollars)
มูลค่าทางการตลาดต่อปี
(Million Dollars)
จํานวนสัตว์ GM
กระต่าย
หมู
แพะ
แกะ
วัว

F-VIII
0.3
2,900,000

โปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์
F-IX
Protein C AT III Fibrinogen
4
10
21
150
40,000
10,000
7,000
1,000

882

160

100

150
เพื่อ

217
2
1
1
1

2,857
15
3
1
1

ที่มา: Rutovitz และ Mayer, 2002 และ Wall และคณะ (1997).
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7,143
38
6
3
2

15,000
81
12
6
3

150

Albumin
315,000
3.56
1120

ตามทีต่ อ้ งการ
107,000 225x106
577
1212x103
83
175,000
45
93,000
17
35,000

2.3.4 สัตว์ GM
ในปจั จุบ ัน งานวิจ ยั ที่เ กี่ย วกับการพัฒนาสัต ว์ GM
ยัง จํานวนงานวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นช่วงปลายของขัน้ ตอนการทดสอบเพื่อผลิตเป็ น
การค้าไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการพัฒนาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม มีสตั ว์ GM
จากหน่ วยงาน FDA
จํานวน 2 ชนิด คือ
ATryn
ปลา
Zebra fish
1. ผลิ ตภัณฑ์ ATryn:
ในช่วงต้นปี 2009 ทาง FDA ได้พจิ ารณาตรวจสอบความปลอดภัย และให้การรับรองผลิตภัณฑ์
ATryn (โปรตีน antithrombin ชนิด rhAT ที่มโี ครงสร้างเช่นเดียวกับโปรตีน hpAT
) พัฒนาโดยบริษทั GTC Biotherapeutics ณ เมือง Framingham มลรัฐ Massachusetts ให้
ผลิตเป็ นการค้าได้ ซึง่ ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสัตว์ GM ชนิดแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
หน่ วยงาน FDA ให้ผลิตเป็ นการค้าได้ในประเทศสหรัฐฯ
’s enter for
Biologic Evaluation and Research (CBER), Center for Veterinary Medicine (CVM)
GTC
Biotherapeutics ผู้ผลิต ATryn
แพะ GM
ATryn
CBER
ป้องกันการจับตัวกันของเม็ดเลือด (human anticoagulant) บนพืน้ ฐานของความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อใช้ในมนุ ษย์
CVM
(recombinant DNA construction)
GM บนพืน้ ฐานความปลอดภัยต่อสัตว์
รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และความคงตัวของการผลิต AT
GM
7
(generation) แต่มขี อ้ ยกเว้น ไม่อนุ ญาตให้แพะ GM
GM
ของ
(http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/ucm
190728.htm)
ผลิตภัณฑ์ ATryn ทีผ่ ลิตจากนํ้านมของแพะ GM สามารถนํ าไปใช้ในการป้องกันเลือดจับตัวเป็ น
ก้อน (blood cloting) เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่วยทีม่ ปี ริมาณ antithrombin ในเลือดตํ่าทีต่ ้องเข้ารับการผ่าตัด
และการคลอดบุตร แพะ GM ชนิดนี้ จะได้รบั การถ่ายยีนทีส่ ร้างโปรตีน rhAT ในนํ้านมซึง่ มีปริมาณที่ผลิต
ได้ประมาณ 2 กรัมต่อลิตร จากนัน้ นํ้ านมแพะจะเข้ากระบวนการสกัดแยกและทําให้บริสุทธิ ์ (ดังกระบวน
การผลิตซึง่ แสดงในภาพที่ 23) (Echelard และคณะ, 2006) ซึง่ จะสามารถผลิตโปรตีน rhAT ได้ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 จากนํ้านมแพะ โดยทัวไปโปรตี
่
น antithrombin (AT) สามารถผลิตได้จากพลาสมาของมนุ ษย์
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แต่ผลิตได้ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีราคาแพง ดังตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาณ
การผลิต antithrombin
plasma ของประชากรในประเทศสหรัฐฯ ทุกคน จะสามารถผลิต
antithrombin
100
ATryn
จากแพะ GM เพียง 150 ตัว นอกจากนี้ Mr. Newberry
“
human antithrombin protein ใ ลา
lactate แ ะยีนทีถ่ ่ายโอน
เข้าไปนี้จะทางานเมือ่ แพะเจริญเติบโตเต็มที ่ และเริม่ การสร้าง lactate แล้วเท่านัน้ ซึง่ antithrombin
ดัดแปลงนี้จะผสมอยู่ในน้ านมแพะ โดยไม่แสดงออกหรือถูกสร้างในเซลล์ร่างกายอืน่ ๆ ของแพะ” (Rowe,
2009)

ภาพที่ 23 แสดงกระบวนการผลิตและทําให้บริสุทธิ ์ของ ATryn จากนํ้านมแพะ GM
ที่มา: Echelard และคณะ (2006)
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2. GloFish®

ภาพที่ 24 ปลา GloFish®
ที่มา: Hallerman (2004)
สัตว์ GM อีกชนิดหนึ่งที่ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ในประเทศสหรัฐฯ คือ ปลา GloFish®
(ภาพที่ 24) ซึง่ เป็ นปลาชนิด Zebrafish (Danio rerio) ทีถ่ ูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มสี สี นั สวยงาม พัฒนา
โดย National University of Singapore และให้ลขิ สิทธิ ์ในการผลิตและจําหน่ ายแก่บริษทั Yorktown
Technologies
ออสทิน ustin) ฐ ท็กซัส (Texas) ในปี 2002 (Hallerman, 2004) จาก
การทีป่ ลา GM ชนิดนี้ ถูกพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความสวยงาม โดยไม่นําไปเป็ นวัตถุดบิ สําหรับ
อาหารของมนุษย์และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงไม่มกี ฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมการผลิตปลา GM
(FDA, 2003b) แต่หลายฝา่ ยมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของยาปฎิชวี นะจากปลา GM ไปสู่เชือ้
โรคทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติ ซึง่ อาจจะทําให้เชือ้ โรคในธรรมชาติดอ้ื ต่อยา และส่งผลอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
แนวโน้มการพัฒนาปลา GM
ละเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปลาเพื่อความสวยงามเพิม่ มากขึน้
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2.3.5 ความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากสัตว์ GM
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ทัง้ แบบ Heritable และ Non-heritable modification GM ยังมีความ
เสีย่ งต่อสุขภาพของมนุ ษย์ แม้ว่าตามหลักการแล้วจะไม่พบชิน้ ส่วนดีเอ็นเอและผลิตภัณฑ์โปรตีนจากยีน
ในนํ้านม หรือในเนื้อสัตว์กต็ าม แต่ยงั ไม่มรี ายงานทีย่ นื ยันตามหลักการดังกล่า วมาสนับสนุ นอย่างเพียงพอ
ดังนัน้ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ นี้เกิดจากความกังวลของโปรตีนทีส่ ร้างขึน้ จากดีเอ็นเอแปลกปลอมที่ถ่ายโอนเข้า
ไปยังจีโนมของสัตว์หรือจากพาหะ (vectors) ทีใ่ ช้ในกระบวนการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเฉพาะสัตว์
GM แบบ Non-heritable ทีม่ กี ารแสดงออกของสารทีก่ ่อให้เกิดโรคเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กันในสัตว์ ซึง่
การรับประทานอาหารจากสัตว์ GM ทีม่ สี ารก่อให้เกิดโรคนี้ จะส่งผลร้ายแรงต่อระบบภูมคิ ุม้ กันโรคและการ
พัฒนาการของมนุ ษย์โดยเฉพาะในเด็ก รวมถึงความกังวลของสารทีก่ ่อให้เกิดภูมแิ พ้ (allergenic protein)
ในนํ้ านมสัตว์ จากเหตุผลดังกล่าวเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ได้จากสัตว์ GM โดย
เฉพาะนํ้ า นมจากสัต ว์ เพื่อ ความปลอดภัย จนกว่า จะมีข้อ พิสูจ น์ ห รือ การรับ รองความปลอดภัย จาก
หน่วยงานรัฐบาลในผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ GM

2.3.6 แนวโน้ มการพัฒนาสัตว์ GM
ในช่วงระยะเวลาสัน้ หรือประมาณ 5-10 ปี ต่อจากนี้ เทคโนโลยีดดั แปลงทางพันธุกรรมสัตว์ จะมี
แนวโน้มในการพัฒนาเทคนิคให้มปี ระสิทธิภาพในการสร้างสัตว์ GM มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเน้นทางการแพทย์
มากกว่าทางการเกษตร เพราะมีศกั ยภาพในความสําเร็จสูงกว่าทางการเกษตร และมีความคุ้มค่าต่อการ
พัฒนา เนื่องจากมีความต้องการและมีมูลค่า ทางการตลาดที่สูงต่อปี ขณะที่ทางการเกษตร ปลา จะเป็ น
สัตว์ GM
อกสู่ตลาดการค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพิม่ อัตราการเจริญเติบโต
โดยเฉพาะปลาแซลมอนทีม่ กี ารพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในขัน้ ตอนทีใ่ กล้จะสามารถผลิตเป็ นการค้า
ได้ในอีกไม่กป่ี ีขา้ งหน้านี้

2.3.7 สรุป
เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมสัตว์ เป็ นนวัตกรรมทีส่ ามารถปฎิรปู สุขภาพอนามัย และชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของมนุ ษย์ได้อย่างมาก เราสามารถนํ าเทคโนโลยีน้ีไปพัฒนาด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม
อาหารและด้านสิง่ แวดล้อม โดยการพัฒนาเทคนิคหรือวิธกี ารวินิจฉัยโรค และยาชนิดใหม่ๆ สําหรับการ
ป้องกันและรักษาโรคของมนุ ษย์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ด้จากสัตว์ เช่น เพิม่
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คุณค่าทางโภชนาการ ผลิตเนื้อทีม่ ไี ขมันตํ่า และเพิม่ วิตามินในนํ้านม เป็ นต้น อีกทัง้ การพัฒนาสัตว์ GM
บ
ที่มสี ารพิษเจือปนสู่ธรรมชาติ และ
เพิ่ม คุ ณ ภาพชีว ิต ของสัต ว์ โดยพัฒนาให้สตั ว์มคี วามต้านทานต่ อ โรคต่ า งๆ ทําให้มสี ุ ขภาพอนามัย ที่
แข็งแรง แม้ว่าในปจั จุบนั มีงานวิจยั และพัฒนาสัตว์ GM ในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็ นจํานวนมาก
ก็ตาม แต่งานวิจยั เหล่านัน้ ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนา และยังไม่มผี ลิตภัณฑ์จากสัตว์ GM ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ด้านอาหารของมนุ ษย์ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ มีเพียงผลิตภัณฑ์จากปลา zebra fish ทีพ่ ฒ
ั นา
สีสนั ให้สวยงาม และแพะ GM ทีผ่ ลิตโปรตีน ATryns เท่านัน้ ที่ได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงาน FDA ให้
สามารถผลิตเป็นการค้าได้
อย่า งไรก็ต าม การพัฒนาสัต ว์ GM จะ
นํ า มาใช้ป ระโยชน์ ทางการค้าได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความไม่คุม้ ค่าของการพัฒนาทีม่ ี
ความสําเร็จของการถ่ายยีน หรือ
ประสิทธิภาพของการสร้างสัตว์ GM ตํ่า ความกังวลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของสัตว์และมนุ ษย์ จาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีไ่ ด้จากสัตว์ GM และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม สิง่ เหล่านี้เป็ นอุปสรรค
ที่สําคัญ ต่ อ ความก้าวหน้ าของการพัฒนาสัต ว์ GM ดัง นัน้ นัก วิท ยาศาสตร์
ที่มปี ระสิทธิภาพต่อความสําเร็จในการถ่ายยีน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ซึง่ จะช่วยให้สตั ว์ GM

2.3.8 ข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็น
เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ เป็นเทคโนโลยีทก่ี ่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุ ษย์มากมาย แต่
ยังไม่มคี วามก้าวหน้าในการพัฒนาเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาพืช GM และจุลนิ ทรีย์ GM
เนื่องจากประสบปญั หาจากต้นทุนในการพัฒนาสัตว์ GM ทีส่ ูง ความซับซ้อนของร่างกายของสัตว์ รวมถึง
ประสิทธิภาพของความสําเร็จในการสร้างสัตว์ GM ยังอยู่ในระดับตํ่า ปญั หาทัง้ สองนี้เป็ นสิง่ สําคัญอันดับ
ต้นที่นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคนิคให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ สิง่ ที่
สําคัญที่ผู้ผลิตหรือผู้พฒ
ั นาสัตว์ GM
คือ จริยธรรมและสวัสดิภาพของสัตว์ ซึ่งต้องมีการ
ควบคุมการทดลองสัตว์ GM
GM เช่น
 ห้ามดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์เลีย้ ง เช่น สุนขั แมว และม้า เป็ นต้น
 ห้ามดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ทส่ี ่งผลกระทบต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ
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 ต้องพิจารณาวิธกี ารหรือทางเลือกอื่นที่มศี กั ยภาพต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการก่อนที่จะ
ทดลองในสัตว์ ซึง่ จะไม่ทดลองในสัตว์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ว่าไม่สามารถดําเนินการทดลองด้วย
วิธกี ารอื่นๆ แทนการทดลองในสัตว์ได้
นอกจากนี้ ต้องสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้บริโภคถึงความปลอดภัยจากภาวะโรคติดต่อ จากการ
บริโภคเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ GM และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลหรือ
รายละเอียดการทดลองทีใ่ ช้เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกันในสัตว์แก่
สาธารณชน และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมใน
สัตว์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจัดเป็นนโยบายสาธารณะ และเป็นข้อปฎิบตั ใิ นพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรคํานึงก่อนที่จะพัฒนาสัตว์ GM
และคุ้มค่า
หรือไม่
GM โดยเฉพาะการผลิตทางการเกษตร ทีห่ ลายฝ่าย
ต้องการเพิ่มปริมาณอาหารให้เ พียงพอต่อ ความต้องการของประชากรโลกที่เ พิม่ สูงขึ้น โดยการเพิ่ม
ปริม าณเนื้ อ สัต ว์จ ากการเร่ง การเจริญ เติบ โตและการเพิ่มปริม าณนํ้ า นมดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วข้า งต้น ขณะที่
ประชากรโลกอีกหลายล้านชีวติ กําลังประสบปญั หาความอดอยาก โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ทัง้ ที่
ในปจั จุบนั ปริมาณอาหารทีผ่ ลิตได้มเี พียงพอสําหรับประชากรโลกทุกคน ดังนัน้ ปญั หาความอดอยากของ
ประชากรโลก อาจจะไม่ได้มาจากการขาดแคลนอาหารหรือมีอาหารไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปญั หาความ
ยากจน ผู้บ ริโ ภคไม่ม ีร ายได้เ พีย งพอที่จ ะซื้อ อาหารรับประทานมากกว่ าไม่ม ีอ าหารเพีย งพอ อีก ทัง้
เทคโนโลยีการดัดแปลงสัตว์ให้มผี ลผลิตทีร่ วดเร็วนี้ ไม่ได้เกิดขึน้ ในประเทศทีย่ ากจน หรือประเทศทีก่ ําลัง
พัฒนา กลับเกิดขึ้นในประเทศที่พฒ
ั นาแล้วหรือรํ่ารวย นอกจากนี้ สัตว์ GM
ช้
า เป็ นอาหารเลีย้ งสัตว์ ซึง่ ธัญญา
พืชเหล่านัน้ เป็ นแหล่งอาหารทีส่ ําคัญของมนุ ษย์เช่นเดียวกัน ทําให้ปริมาณอาหารของมนุ ษย์ต้องนําไปใช้
เลีย้ งสัตว์เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เทคโนโลยีสตั ว์ GM าจจะไม่มคี วามจําเป็ นสําหรับใช้เป็ นเครื่องมือในการเพิม่
ปริมาณอาหารให้แก่ประชากรโลก แต่ ต้องหาทางแก้ไขปญั หาความยากจนมากกว่า ซึ่งเป็ นสาเหตุ ของ
ปญั หาความอดอยากทีแ่ ท้จริง
จากเหตุผลดังกล่าว เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมสัตว์ ควรมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
มากกว่าทางการเกษตร เพราะเป็ นหนทางทีจ่ ะสามารถผลิตยารักษาโรคให้เพียงพอต่อความต้องการที่ม ี
อยูม่ ากในปจั จุบนั และมีศกั ยภาพในการลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ยได้อย่างมาก
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2.4 ตลาดการส่งออกสินค้าจีเอ็มโอของประเทศสหรัฐฯ
ในสถานะทีป่ ระเทศสหรัฐฯ เป็ นผูน้ ําด้านเทคโนโลยีจเี อ็มโอ ทัง้ งานวิจยั พัฒนา การนําไปใช้ และ
การผลิตเป็ นการค้า ทําให้ประเทศสหรัฐฯ มีผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีม่ จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ หรือมีวตั ถุดบิ
ทางการเกษตรที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจที่ได้มาจากพืช GM เช่น ถัวเหลื
่ อง ฝ้าย และข้าวโพด เป็ น
จํานวนมาก สินค้าเหล่านี้เป็ นสินค้าส่งออกทีส่ ําคัญของประเทศสหรัฐฯ ไปยังประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
โดยมี
ประเทศคู่ค้าทีส่ ําคัญ ได้แก่ ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเม็กซิโก และประเทศ
จีน เป็นต้น ประเทศเหล่านี้มนี โยบายด้านจีเอ็มโอและการยอมรับทีแ่ ตกต่างกันโดยเฉพาะนโยบายการติด
ฉลากผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีม่ จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ ซึ่งบางประเทศมีนโยบายการควบคุมที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศสหรัฐฯ ขณะที่ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งมีขอ้ บังคับให้มกี ารติดฉลากระบุองค์ประกอบของจีเอ็มโอใน
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นอุปสรรคทีส่ ําคัญต่อการส่งออกสินค้าจีเอ็มโอของประเทศสหรัฐฯอย่างมาก ทัง้ นี้ ตลาด
การค้าพืช GM
003 Marchant
Song, 00 )
31 และ
ในปี 2005 ถัวเหลื
่ อง GM
GM
GM
74, 62 และ 48 ตามลําดับ
ตารางที่ 31 ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรจีเอ็มโอทีส่ าํ คัญของประเทศสหรัฐฯ ในปี 2003
สิ นค้า GM
ถัวเหลื
่ อง
ข้าวโพด
ฝ้าย
ที่มา: Marchant

ตลาดการส่งออกที่สาคัญ
จีน U
น
ญีป่ นุ่ เม็กซิโก แคนาดา และอียปิ ต์
จีน ตุรกี และเม็กซิโก

ส่วนแบ่งตลาดการค้า (ร้อยละ)
74
62
48

Song 00 )

ในปี 2007 ปริมาณการส่งออกสินค้าทางการเกษตร 3 อันดับแรกของประเทศสหรัฐฯ พบว่า
ประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งออกข้าวโพดจํานวน 57 ล้านตัน รองลงมาเป็ นข้าวสาลี 33 ล้านตัน และถัวเหลื
่ อง 30
ล้านตัน ซึง่ ถือว่าเป็ นประเทศผูส้ ่งออกรายใหญ่ทส่ี ุดของโลก และมีมลู ค่าของแต่ละสินค้ากว่า 1 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (FAO, 2007) ขณะทีป่ ระเทศผูน้ ํ าเข้าถัวเหลื
่ องและฝ้ายมากทีส่ ุดในโลก คือ ประเทศจีน
โดยมีมลู ค่ามากถึง 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ส่วนประเทศ
ญีป่ นุ่ เป็ นประเทศผูน้ ํ าเข้าข้าวโพดมากทีส่ ุดในโลก ซึง่ มีมลู ค่าถึง 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FAO, 2007)
ในปจั จุบนั ประเทศผูน้ ํ าเข้าสินค้าการเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ทีส่ าํ คัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศ
แคนาดา ประเทศเม็กซิโก ประเทศจีน ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศในสหภาพยุโรป ซึง่ ประเทศแคนาดาและ
ประเทศเม็กซิโก เป็ นตลาดการค้าทีส่ าํ คัญทีส่ ุด โดยมีมลู ค่านําเข้าสินค้าในปี 2009 จํานวน 16 และ 14
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พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ขณะทีป่ ระเทศจีนเป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราการขยายตัวของตลาดสินค้ามาก
ทีส่ ุด โดยมีอตั ราการขยายตัวระหว่างปี 2000 ถึง 2009 ถึง 6 เท่าตัว ซึง่ แตกต่างจากประเทศญีป่ ่นุ และ
สหภาพยุโรปทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพียงเล็กน้อยในสัดส่วนร้อยละ 20 และ 17 ตามลําดับ (ดังสถิตปิ ระเทศคู่
ค้าทีส่ าํ คัญ ซึง่ แสดงไว้ใน
25)

ภาพที่ 25 ประเทศคู่คา้ ทีส่ าํ คัญ 5 อันดับแรก ทีน่ ําเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศสหรัฐฯ
ที่มา: USDA-FAS, 2010
นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐฯ ยังประสบปญั หาเรื่องของส่วนแบ่งตลาดนํ าเข้าของสหภาพยุโรป ซึง่ มี
ปริมาณลดลงจากร้อยละ 15 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 7 หรือมีมลู ค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าการเกษตรทัง้ หมดของสหภาพยุโรปทีม่ ากถึง 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2009 (ภาพที่
25 และ
26) จากปญั หาความเข้มงวดการนํ าเข้าสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด เช่น นม เนื้อสัตว์
ธัญญพืช พืชนํ้ามัน และสินค้าอื่นๆ เป็ นต้น โดยเฉพาะปญั หาการยกเลิกการนํ าเข้าข้าวโพด GM และการ
ลดลงของความต้องการสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ (high valued products) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าส่งออกทางการเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ไปยังสหภาพยุโรป
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ภาพที่ 26 มูลค่าการนําเข้าสินค้า และส่วนแบ่งตลาดสินค้าการเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ในสหภาพยุโรป
ที่มา: USDA-FAS, 2010
จากมูลค่าสินค้าส่งออกทางการเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ไปยังประเทศแคนาดา และประเทศ
เม็กซิโก ทีม่ มี ลู ค่ามากเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง เนื่องจากประเทศแคนาดามีนโยบายไม่บงั คับการติด
ฉลากผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่มจี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ ขณะที่ประเทศเม็กซิโก ถึงแม้ว่าจะมีร่างกฏหมาย
ควบคุมความปลอดภัยจากสินค้าจีเอ็มโอก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ยงั ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเป็ นทางการ
จากการกดดันของภาคเอกชนผูผ้ ลิตสินค้าจีเอ็มโอและจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประเทศจีนเป็ นประเทศผูพ้ ฒ
ั นา
เทคโนโลยีจเี อ็มโอที่สําคัญรองจากประเทศสหรัฐฯ (Huang และ Wang, 2002) และมีมลู ค่าการนําเข้า
สินค้าการเกษตรจากประเทศสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากปี 2000 (ภาพที่ 25) ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมี
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ทม่ี จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ และกฎหมายการติดฉลากสินค้าจีเอ็มโอออกมา
บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2001 (Chinese MOA, 2001) ก็ตาม ประเทศจีนยังมีอตั ราการนําเข้าสินค้าเกษตรจีเอ็ม
โอจากประเทศสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องและเพิม่ ขึน้ ทุกปี เนื่องจากการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลประเทศ
สหรัฐฯ และประเทศจีน อีกทัง้ การจัดตัง้ โครงการด้านการศึกษาเพื่อเพิม่ ความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์จเี อ็มโอ
ทีจ่ ดั โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA educational programs) และทีส่ ําคัญประเทศจีนประสบปญั หา
ภาวะขาดแคลนสินค้าเกษตรหรืออาหาร โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องที่มกี ําลังผลิตภายในประเทศไม่มาก ซึง่ จะ
ส่งผลต่อภาวะราคาสินค้าทีส่ งู ขึน้ ได้ จึงมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศ
สหรัฐฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สําหรับประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปมีมลู ค่าและอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของการนําเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศสหรัฐฯ น้อยกว่า 3 ประเทศข้างต้น เนื่องจากมี
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ภาพที่ 27 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างปี 1990-2003
ที่มา: Marchant
Song 00 )

กฎหมายควบคุมจีเอ็มโอทีเ่ ข้มงวด รวมถึงมีกฎหมายบังคับให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี จี เี อ็มโอเป็ นองค์ประกอบต้อง
ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์ และประชาชนมีความกังวลถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอเพิม่ สูงขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศออสเตรีย ประเทศฝรังเศส
่
ประเทศเยอรมันนี ประเทศกรีซ ประเทศอิตาลี และ
ประเทศลัก เซมเบิร์ก ที่ป ฎิเ สธการนํ า เข้าสินค้าข้าวโพด GM
GM
(USDA-FAS, 2003) ซึง่ เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศสหรัฐฯ
อย่างมาก โดยเฉพาะปริมาณการส่งออกข้าวโพดทีล่ ดลงอย่างรวดเร็วจากจํานวน 1.74 ล้านตันในปี 1997
เหลือเพียง 0.33 ล้านตัน และ 0.09 ล้านตัน ในปี 1998 และปี 2003 ตามลําดับขณะทีก่ ารนําเข้าถัวเหลื
่ อง
ยังอยูใ่ นสถานการณ์ดกี ว่าข้าวโพด แต่กม็ จี าํ นวนลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 52 (ดังกราฟแสดงปริมาณการ
ส่งออกสินค้าเกษตรฯ ของสหรัฐฯ ไปยังสหภาพยุโรป ทีแ่ สดงในภาพที่ 27) ซึง่ สหภาพยุโรปให้การรับรอง
และอนุ ญาตนําเข้าข้าวโพดและถัวเหลื
่ องจากประเทศอาร์เจนตินา และประเทศบราซิล ตามลําดับ แทนที่
ประเทศสหรัฐฯ Marchant
Song, 00 ) อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้อนุ ญาตให้นําเข้าข้าวโพด
Bt-11 จากประเทศสหรัฐฯ ในปี 2004 (Smith, 2004) ซึ่งถือว่าเป็ นข้าวโพด GM
1998
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จากตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านโยบายการ
ควบคุมสินค้าจีเอ็มโอของประเทศผูน้ ํ าเข้าเป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญต่อการส่งออกของประเทศสหรัฐฯ อย่างมาก
ซึง่ จะเห็นได้ว่าประเทศผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศสหรัฐฯ ในปริมาณมาก จะมีนโยบายการควบคุม
ที่ใกล้เคียงประเทศสหรัฐฯ ซึ่งไม่มขี อ้ บังคับการติดฉลากผลิตภัณฑ์ท่มี จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ ขณะที่
ประเทศทีม่ คี วามเข้มงวดของกฎหมายควบคุมจะเป็ นอุปสรรคสําคัญของตลาดการค้าจีเอ็มโอของประเทศ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของการนํ าเข้าสินค้า
เกษตรจากประเทศสหรัฐฯ ตํ่ากว่าประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก และประเทศจีน แม้ว่าประเทศจีนจะ
มีอตั ราการเติบโตของสินค้าส่งออกทางการเกษตรสูงมากก็ตาม ประเทศสหรัฐฯยังคงมีความกังวลต่อ
สถานะการส่งออกไปยังประเทศจีนในอนาคต เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบายพัฒนาจีเอ็มโอและส่งเสริม
การค้าจีเอ็มโอภายในประเทศมากยิง่ ขึน้ รวมถึงนโยบายการปกป้องเกษตรกรและสิง่ แวดล้อมของประเทศ
จีน นโยบายเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศสหรัฐฯได้ใน
อนาคต
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2.5 ประโยชน์ และข้อกังวลของผู้บริโภคต่อจีเอ็มโอ
สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รบั การพัฒนาจนได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ และทีก่ ําลัง
อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านต่อมนุษย์ ดังต่อไปนี้
 ประโยชน์ ต่อเกษตรกร
 ทําให้เกษตรกรมีพนั ธุพ์ ชื ทีท่ นทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทนแล้ง ต้านทานศัตรูพชื หรือ
สามารถป้องกันตนเองจากโรคพืชต่างๆ หรือยาฆ่าแมลง และยาปราบวัชพืช
 เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากผลผลิตต่อไร่ทเ่ี พิม่ ขึน้ ขนาดและรูปลักษณ์ของผลผลิตทีน่ ่ า
รับประทาน รวมถึงคุ ณภาพของผลผลิต เช่น มีไขมันน้ อยในเนื้อ สัต ว์ มีว ิตามินที่เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นนํ้ า นม และเก็บ รัก ษาผลผลิต ไว้ไ ด้น านโดยไม่ เ น่ า เสีย เร็ว เป็ น ต้ น ล ด
ค่าใช้จ่ายของสารเคมีในการกําจัดศัตรูพชื ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ และความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกร
 ประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภค
 ผูบ้ ริโภคได้รบั ประทานผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ที่มคี ุณภาพทางโภชนาการที่เพิม่ ขึน้ เช่น
เพิม่ ไขมัน และวิตามิน ทีเ่ ป็นประโยชน์ และปลอดภัยจากสารพิษทีป่ นเปื้อนมากับอาหาร
 ผูบ้ ริโภคมีปริมาณอาหารทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
 ประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรม
 มีวตั ถุดบิ ที่ดมี คี ุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการในขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่ า งๆ เช่ น อุ ต สาหรรมผลิต นํ้ า มัน พืช ที่ใ ช้ถ ัว่ เหลือ งที่ม ีป ริม าณกรดไขมัน อิ่ม ตัว ตํ่ า
อุตสาหกรรมผลิตนม ทีไ่ ด้น้ํานมทีไ่ ม่มเี อนไซม์ lactase อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ย่อย
สลายได้ง่าย เอนไซม์ไคโมซิน ในการผลิตเนยแข็ง การผลิตวัคซีน หรือยาชนิดต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมยา เป็นต้น
 ลดต้นทุนและเวลาการผลิต เพิม่ โอกาสในการแข่งขันในตลาดได้
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 ประโยชน์ทางการแพทย์
 ผลิตเอนไซม์หรือโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์แก่มนุษย์ เช่น อินซูลนิ และผลิตวัคซีนป้องกันโรค
 ลดต้นทุนการผลิต เช่น ผลิตโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ในนํ้านมสัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นม เช่น โปรตีนที่ป้องกันการจับตัวเป็ นก้อนของเลือด โปรตีน anti-thrombin III ใช้รกั ษา
โรค intra-vascular coagulation และคอลลาเจน เป็นต้น ทําให้ไม่ตอ้ งสกัดจากวิธกี ารอื่น
ทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตทีส่ งู กว่า
 ประโยชน์ดา้ นการปลูกถ่ายอวัยวะจากหมู (Xenotransplantation) ซึง่ เป็นแนวทางที่
สําคัญต่อการใช้สตั ว์เป็นแหล่งผลิตอวัยวะทีส่ าํ คัญของมนุษย์
 ด้านสิ่ งแวดล้อม






ช่วยลดการตัดไม้ทําลายปา่ เพื่อการเพาะปลูก
การผลิตพืชเพื่อทดแทนพลังงาน ช่วยลดทรัพยากรนํ้ามัน และถ่านหิน
ลดปริมาณสารพิษในดิน โดยปลูกพืชทีม่ คี ุณสมบัตดิ ดู ซับสารพิษจากดิน
สร้างแบคทีเรียทีช่ ่วยในการขจัดคราบนํ้ามันในทะเล
ลดปริมาณสารเคมีจากยาปราบศัตรูพชื ในดินและในอากาศ

ข้อกังวลจีเอ็มโอต่อมนุษย์และสิ ง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีทุกชนิดมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสียทัง้ สิน้ เทคโนโลยีจเี อ็มโอก็เช่นกันทีป่ จั จุบนั หลายฝ่ายมีขอ้
กังวลเกี่ยวกับการจัดการสิง่ มีชวี ติ ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ให้มคี วามปลอดภัยต่อ
มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อมอย่างไร แม้ว่าในปจั จุบนั ยังไม่ได้รบั รายงานถึงอันตรายทีไ่ ด้รบั หลังจากการบริโภค
อาหารจีเอ็มโอก็ตาม ความกังวลต่อความเสีย่ งของการใช้ผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ ง
ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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 ความเสีย่ งต่อผู้บริ โภค
 ความกังวลในเรื่องของการเป็ นพาหะของสารพิษ เช่น ดีเอ็นเอจากไวรัสที่ใช้ในการผลิต
จีเอ็มโอ อาจจะทําให้เกิดโรค และความปลอดภัยต่อการบริโภคอาหารที่มสี ารเอนไซม์
หรือ โปรตีน อื่น ใดที่ม ีปริมาณมากกว่ าที่มอี ยู่ใ นธรรมชาติอ าจจะส่ งผลต่ อ สุ ขภาพของ
ผูบ้ ริโภค
 ความกัง วลต่ อ การเกิด สารภูม ิแ พ้ (allergen) ที่ไ ด้ม าจากยีน ที่ต ัด แต่ ง เช่ น มีค น
รับประทานถัวเหลื
่ องทีม่ ยี นี ของถัวบราซิ
่
ลนัทอยู่ ทําให้เกิดอาการแพ้
 ความกังวลเกี่ยวกับการดื้อยาปฎิชวี นะในมนุ ษย์ เนื่องจากในการสร้างสิง่ ดัดแปลงทาง
พันธุก รรม ยีนเป้าหมายจะรวมตัวกับพลาสมิดที่มยี นี ที่ต้านทานต่ อสารปฎิชวี นะ หรือ
marker gene ซึง่ เป็ นยีนที่ใช้ในการคัดเลือกสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนเป้าหมาย ถ้า
ผู้บ ริโ ภครับ ประทานอาหารจีเ อ็ม โอเข้า ไป อาจจะทํา ให้ก ารรัก ษาพยาบาลไม่ไ ด้ผ ล
เนื่องจากมีสารต้านยาปฎิชวี นะอยู่ในร่างกาย แต่ในปจั จุบนั ยังไม่มรี ายงานของผลกระทบ
ดังกล่าว
 ความกังวลต่ อ การดื้อ ยาปฎิชีวนะในเชื้อแบคทีเ รียที่ มอี ยู่ใ นร่างกายของมนุ ษย์ โดย
marker gene นัน้ อาจจะเข้าไปรวมตัวกับโครโมโซมของแบคทีเรีย ทําให้แบคทีเรียมี
ความต้านทานต่อยาปฎิชวี นะได้ ซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อการรักษาพยาบาล จากความกังวล
ดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จงึ พยายามหาวิธที ไ่ี ม่ตอ้ งใช้ marker gene ในการสร้างจีเอ็มโอ
 ความเสีย่ งต่อสิ ง่ แวดล้อม
 พืชจีเอ็มโอ ส่ วนมากจะเป็ นหมัน หรือไม่สามารถสืบพันธุ์ต่ อไปได้ จึงมีความกังวลว่า
ละอองเกสรของพืชจีเอ็มโอ จะปลิวไปตกในแปลงของพืชพื้นเมือง ส่งผลให้พชื พื้นเมือง
นัน้ สูญพันธุไ์ ด้
 ความกังวลต่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลง จากพืชจีเอ็ม โอที่มคี วามต้านทานต่อ
ศัตรูพชื หรือแมลงศัตรูพชื (พืชสามารถผลิตสารพิษฆ่าแมลงได้เอง) ทําให้พชื และแมลง
เหล่านัน้ สูญพันธุ์ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ขาดสมดุลได้
 เพิม่ ปริมาณสารพิษให้กบั สิง่ แวดล้อม โดยเกษตรกรต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพิม่ ขึน้ กับพืชที่
ทนทานต่อยาปราบศัตรูพชื ชนิดนัน้
 ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของวัชพืชทีท่ นทานต่อยาปราบศัตรูพชื
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 ความเสีย่ งต่อเศรษฐกิ จ และสังคม
 การครอบครองของบริษทั ข้ามชาติเกีย่ วกับสิทธิบตั ร ถือครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของพืช
จีเอ็มโอเหล่ านัน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองของประเทศในเรื่องความมันคง
่
ทางการผลิตอาหาร
 ความกังวลต่อ การผูกขาดทางการค้าของบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พชื จีเอ็มโอ ที่รวมถึง
ข้อบังคับต่อเกษตรกรในการซือ้ ยาฆ่าแมลงพร้อมกับเมล็ดพันธุด์ ว้ ย
 ผูบ้ ริโภคอาจจะไม่ได้รบั ประโยชน์ดา้ นราคาของผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกลงอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เกษตรกรไม่สามารถเพิม่ จํานวนเมล็ดพันธุ์ได้เอง ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษทั ที่ผูกขาด
การค้า อีกทัง้ ปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพชื ของเกษตรกร อาจจะไม่ได้
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางเศรษฐกิจ

2.6 กฎหมาย นโยบายและหน่ วยงานที่ควบคุมจีเอ็มโอ
นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม
(GMOs) นัน้ ทีผ่ ่านมาพบว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นควบคุมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (final products)
โดยมุ่งเน้ นส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยไม่คํานึงถึงที่มาของส่วนประกอบที่ใช้ระหว่างการ
ผลิต ตามสมมติฐ านที่ว่าสารหรือ ผลิต ภัณฑ์ท่ีได้จ ากเทคโนโลยีด ัดแปลงทางพันธุ ก รรมมีค วามเสี่ย ง
เทียบเท่ากับทีไ่ ด้จากสิง่ มีชวี ติ ตามธรรมชาติ ดังนัน้ หน่ วยงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการควบคุ มความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตมากกว่า ซึง่ อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ มีชวี ติ ตาม
ธรรมชาติ จึงไม่มหี น่ วยงานใหม่จดั ตัง้ ขึ้นมาทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากจีเอ็มโอ
โดยเฉพาะ
ในปจั จุบนั หน่วยงานหลักทีค่ วบคุมสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอ มี 3
หน่วยงาน (McHughen, 2006) ดังต่อไปนี้
1) องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (the Food and Drug Administration; FDA)
2) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture; USDA)
3) หน่ วยงานป้องกันและรักษาสิง่ แวดล้อม (the Environmental Protection Agency; EPA)
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ผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอจะถูกควบคุมโดยกฎหมายและหน่ วยงานเฉพาะแตกต่างกันตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรค อาหารมนุ ษย์ ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ หรือสารเคมี อย่างไรก็ตาม การจัด
หรือแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมว่าอยู่ในความดูแลของหน่ วยงานใดเป็ น
สิง่ ที่กระทําได้ยาก เพราะสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมหนึ่งอาจถูกควบคุมโดยหน่ วยงานมากกว่า 1
หน่ วยงาน เช่น พืช GM ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื จะถูกควบคุมโดยหน่ วยงาน EPA ในด้าน
ความปลอดภัยจากสารพิษที่เกิดขึน้ ขณะทีห่ น่ วยงาน FDA จะควบคุมในด้านความปลอดภัยเมื่อนําพืช
GM มาเป็ นวัต ถุ ดิบในอุ ต สาหกรรมอาหาร เป็ นต้น เนื่อ งจากจีเ อ็มโอเป็ นเทคโนโลยีใ หม่ท่เี กิดขึ้น
หน่วยงานทัง้ 3 หน่วยงานนี้ จึงต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์การควบคุมและแนวทางใหม่ทใ่ี ช้กบั ผลิตภัณฑ์
จากจีเอ็มโอ
หน่วยงานหลักทัง้ 3 หน่วยงานนี้ บางหน่วยงานมีลกั ษณะเป็นหน่วยงานย่อยและกฎหมายทีท่ าํ
หน้าทีด่ แู ลผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอแต่ละชนิดโดยเฉพาะแตกต่างกันไป ดังรายละเอียดของหน่วยงานและ
กฎหมายควบคุม (Pew Initiatives, 2001) ดังต่อไปนี้

หน่ วยงานที่ควบคุม:
1. USDA:
หน่วยงานย่อยภายใต้ USDA ประกอบด้วย
- The Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
- The Food Safety and Inspection Service (FSIS)—ควบคุมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
สัตว์ปีก และไข่
2. FDA:
หน่วยงานย่อยภายใต้ FDA ประกอบด้วย
- 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:
หน่วยงานย่อยภายใต้ EPA ประกอบด้วย
- The Office of Pollution Prevention and Toxics
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กฎหมายที่ใช้ควบคุม:
- The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) ภายใต้ EPA
ควบคุมพืช GM ทีผ่ ลิตสารพิษฆ่าแมลง เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าพืช GM นี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม และกํ า หนดระดับ ปริม าณสารพิษ ฆ่ า แมลงที่ม ีไ ด้ภ ายใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีท่ าํ จากพืช GM
- The Toxic Substances Control Act (TSCA) ภายใต้ EPA ควบคุมสารพิษ
- The ood, rug and osmetics ct
)
FDA ควบคุมอาหาร ยา
รักษาโรค และเครือ่ งสําอางค์ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
- The Plant Protection Act (PPA) ภายใต้ USDA ควบคุมพืชต้านทานต่อแมลงว่ามี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิง่ แวดล้อม รวมถึงใช้กฎหมายนี้ควบคุมการนํ าเข้า
การขนส่ง และการปลูก พืช GM
- The Virus Serum Toxin Act (VSTA) ภายใต้ USDA
- The Public Health Service Act (PHSA) ภายใต้ FDA
- The Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) ภายใต้ FDA
- The Meat Inspection Act (MIA) ภายใต้ USDA
- The Poultry Products Inspections ct PPI )
USDA
- The gg Products Inspection ct PI )
USDA
- The Animal Health Protection Act (AHPA) ภายใต้ USDA
- The National Environment Protection Act (NEPA)

การควบคุมผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากเทคโนโลยีดดั แปลงทางพันธุกรรม สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การควบคุมสิง่ มีชวี ติ ทีถ่ ูกดัดแปลงทางพันธุกรรม เช่น พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์
2) การควบคุมผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม เช่น อาหาร และยารัก ษาโรค
ในการควบคุมสิง่ เหล่านี้จะใช้กฎหมายและวิธกี ารควบคุมทีแ่ ตกต่างกัน (ดังแสดงไว้ในตารางที่ 32
และ 33) ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยทีส่ ําคัญดังต่อไปนี้ (CEQ-OSTP, 2001)
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- ขัน้ ตอนในการพัฒนาจีเอ็มโอ โดยต้องระบุได้ว่าสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมนี้ กําลัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนใด เช่น ขัน้ ตอนการทดลองในห้องปฎิบตั กิ าร ขัน้ ตอนการทดสอบในแปลงทดสอบ หรืออยู่ใน
ขัน้ ตอนทีพ่ ร้อมจะนําออกสู่ตลาดการค้า
- จุ ด มุ่ ง หมายในการนํ า ไปใช้ ซึ่ง ต้ อ งทราบว่ า นํ า ไปใช้เ ป็ น bioremediation
biocontrol นําไปใช้เป็นยารักษาโรคในมนุษย์หรือสัตว์ หรือนําไปใช้เป็นอาหารของมนุ ษย์ เป็นต้น
- ชนิด ของสารที่ผ ลิต ขึ้นมา โดยคํานึง ว่า สารเหล่ านี้จ ะเป็ น อัน ตรายต่ อ พืชที่อ ยู่ต าม
ธรรมชาติ หรือมีชน้ิ ส่วนทางพันธุกรรมทีจ่ ะทําให้วชั พืชต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื หรือไม่ และสารเหล่านี้
จะแพร่กระจายเป็นมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมหรือไม่
- ชนิดของสิง่ มีชวี ติ เช่น พืช สัตว์ หรือจุลนิ ทรีย์

ตารางที่ 32 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมจีเอ็มโอของประเทศสหรัฐฯ
ประเภทของจีเอ็มโอ
พืช
- พืชต้านทานแมลงศัตรูพชื
- พืชสร้างสาร PIPs
- พืชสร้างสารพิษ (toxic substances)
- พืชสร้าง Therapeutic proteins
สัตว์
- สัตว์
- สัตว์สร้างสารพิษ (toxic substances)
จุลนิ ทรีย์
- Bioremediation
- Biocontrol
- Biofertilizer
- Therapeutic proteins

หน่ วยงานควบคุม

กฎหมายควบคุม

USDA-APHIS
EPA
EPA
FDA

PPA
FIFRA
TSCA
FFDCA

FDA
EPA

FFDCA
TSCA

EPA
EPA
EPA
FDA

TSCA
TSCA
TSCA
FFDCA

ที่มา: http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and_Biotechnology/hhs_ biotech_0901.pdf
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ตารางที่ 33 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากจีเอ็มโอของประเทศสหรัฐฯ
ผลิ ตภัณฑ์
อาหารของมนุษย์
- จากพืช
- เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่
- วัตถุเจือปนอาหาร
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
อาหารสัตว์
ยารักษาโรค และ Biologics
- ยารักษาโรคของมนุษย์
- Human Biologics
- ยารักษาโรคสําหรับสัตว์
- Animal Biologics
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
- Cosmetics
- Pesticides
- สารเคมีอ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นพิษ

หน่ วยงานควบคุม

กฎหมาย

FDA-CFSAN
USDA-FSIS
FDA-CFSAN
FDA-CFAN
FDA-CVM

FFDCA
MIA, PPIA, EPIA
FFDCA
DSHEA
FFDCA

FDA-CDER
FDA-CBER
FDA-CVM
USDA-APHIS

FFDCA
PHSA
FFDCA
VSTA

FDA-CFSAN
EPA
EPA

FFDCA
FIFRA
TSCA

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

2.6.1 การควบคุมตามชนิ ดของสิ่ งมีชีวิต
ดังที่ก ล่ าวไว้ข้า งต้น ว่า การควบคุ มจีเ อ็ม โอจะมีค วามแตกต่ างกัน ตามชนิดหรือ ประเภทของ
สิง่ มีชวี ติ ในประเด็นนี้สามารถสรุปให้ทราบถึงลักษณะการควบคุมและหน่วยงานทีด่ แู ลได้ ดังนี้

2.6.1.1 พืช GM:
หน่ ว ยงานหลัก ที่ม ีห น้ า ที่ค วบคุ มพืช GM ได้แ ก่ P IS
(USDA) ทําหน้าทีค่ วบคุมอันตรายจากพืช GM ทีม่ คี วามต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื และ EPA ควบคุมการ
แพร่กระจายของสารฆ่าแมลงทีไ่ ด้จากพืช GM รวมถึงควบคุมพืช GM ทีไ่ ม่ได้สร้างสารฆ่าแมลงภายใต้
กฎหมาย TSCA
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a) การควบคุมโดย APHIS
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะทําหน้าทีค่ วบคุมความปลอดภัยของการปลูกพืช GM
ทัง้ ที่ใช้เป็ นอาหารสําหรับมนุ ษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งหน่ วยงาน APHIS เป็ นหน่ วยงานหลักที่มหี น้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมสิง่ มีชวี ิตดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) ในประเทศสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย
the Plant Protection Act (PPA)1 โดยควบคุมสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเฉพาะพืชทีจ่ ะนํามา
ปลูกทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อพืชทางการเกษตรและแมลงในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พืช GM กลุ่มนี้ เรียกว่า
“regulated articles” หรือ “Regulated organisms” ซึง่ APHIS จะควบคุมการนําเข้า การจัดการ การ
เคลื่อนย้าย และการปลูกในแปลงทดลอง แต่ทาง APHIS เปิ ดโอกาสให้ผู้ผ ลิต หรือ ผู้พฒ
ั นาพืช GM
สามารถยื่นคําร้อง (petition) แก่ APHIS เพื่อพิสูจน์ว่าพืช GM ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการ
เกษตรหรือ สิ่ง แวดล้ อ ม พืช GM หรือ สิ่ง มีชีว ิต ชนิ ด นั ้น APHIS จะรับ รองและจัด ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
“Deregulated organisms” ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตเป็ นการค้าได้โดยไม่ต้องได้รบั การควบคุมจาก
APHIS อีกต่อไป ผูท้ ย่ี ่นื คําร้องต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางชีววิทยาของพืชชนิดนัน้ ข้อมูลการ
ทดลอง รายละเอียดทางพันธุกรรม (genotype) และการแสดงออกทางสรีรวิทยา (phenotype) ของ
สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม และรายงานผลการทดลองในแปลงทดลอง เป็ นต้น (http://www.aphis.
usda.gov/brs/) ทาง APHIS จะพิจารณาคําร้อง โดยพิจารณาว่าพืช GM ชนิดนัน้
-

ทําให้พชื ชนิดอื่นเกิดโรคหรือไม่
ทําอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ชนิดอื่นทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณนัน้ หรือไม่
ทําให้วชั พืชชนิดอื่นต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื หรือไม่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการ การเก็บรักษาผลผลิตหรือไม่
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่

ภายหลังจากการพิจารณา P IS
ให้
ทราบ รวมถึงประกาศผลการ
พิจารณาแก่สาธารณะ รายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการยื่นคําร้องสามารถดูได้ท่ี http://www.aphis.usda.
gov/brs/ และ APHIS ได้สร้างฐานข้อมูลพืช GM ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทดลองปลูกในแปลงทดลองในประเทศ
สหรัฐฯ ซึง่ จะแสดงรายละเอียดการขอจดทะเบียนอนุ ญาตการนําพืช GM ออกสู่สงิ่ แวดล้อมของหน่ วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยงั เป็ นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการควบคุม และการขอ
อนุ ญาตนํ าพืชดัดแปลงพันธุ กรรมทดลองปลูกในแปลงทดลอง (field trials) สามารถสืบค้นได้จาก
Information System for Biotechnology (ISB)2 ภายใต้การควบคุมของ USDA ซึง่ เราสามารถนําข้อมูล
เหล่านี้มาวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมเชิงการค้าได้ในอนาคต
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b) การควบคุมโดย EPA
ภายใต้กฎหมายปี 1972 ที่ช่อื ว่า The Federal Insecticide, Fungicide and
Rodenticide Act (FIFRA)3 หน่วยงาน EPA มีอํานาจในการควบคุมกระบวนการผลิต การขาย และการใช้
ยาฆ่าแมลง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ สารฆ่าแมลงที่ถูกผลิตหรือใช้ในพืชทัง้ ที่ได้จาก
การปรับปรุงพันธุพ์ ชื แบบดัง้ เดิม (conventional breeding) และทีไ่ ด้จากการดัดแปลงทางพันธุกรรม จะถูก
ควบคุมโดย EPA สารฆ่าแมลงทีผ่ ลิตได้จากพืช GM ทางหน่ วยงาน EPA จะเรียกว่า plant-incorporated
protectants (PIPs) โดย EPA จะตรวจสอบการแสดงออกของโปรตีนทีเ่ ป็ นสารพิษฆ่าแมลง (pesticide) ที่
สร้างจากยีนทีถ่ ่ายโอนมายังพืช GM ว่าส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือไม่ แต่ในกรณีของพืชทีต่ ้านทาน
แมลง plant pests)
USDA-APHIS ความหมายของยาฆ่าแมลงตามกฎหมาย I R
มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม หน่ วยงาน EPA ควบคุม PIPs
ริมาณทีป่ ลอดภัยในอาหาร (McHugen, 2006)
ก่อนที่พชื GM
P
notification
xperimental Use Permits UPs) สําหรับการควบคุม
สารฆ่าแมลงที่ได้จากพืช GM ทีป่ ลูกในพืน้ ที่ไม่มากหรือน้อยกว่า 10 เอเคอร์ ผูผ้ ลิตเพียงแต่ทําเรื่องแจ้ง
หรือ notification ถึง EPA ถ้าพื้นที่มขี นาดใหญ่แต่ไม่เกิน 5,000
ผู้ผลิตต้องยื่น EUP พร้อมกับ
ข้อมูลเกีย่ วกับพืช GM เพื่อสนับสนุ นในกระบวนการจดทะเบียน และถ้าพืน้ ทีป่ ลูกมากกว่า 5,000 เอเคอร์
ต้องยืน่ ขอจดทะเบียน (full registration) เท่านัน้ เมือ่ พืช GM ได้รบั การจดทะเบียนความปลอดภัยของสาร
ฆ่าแมลงที่พชื GM สร้างขึ้นต่อสิง่ แวดล้อม ผู้ผลิตสามารถปลูกและขายพืช GM ชนิดนัน้ ได้ในประเทศ
สหรัฐฯ ซึ่งหน่ วยงาน EPA จะตรวจสอบการจดทะเบียนนี้ทุก 15 ปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์ยงั ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนด อย่างไรก็ตาม พืช GM ทีพ่ บว่ามีความเสี่ยงหรือเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมตํ่า
สามารถขอยกเว้นการจดทะเบียนได้ ในกรณีทส่ี ารฆ่าแมลงเป็ นส่วนประกอบในอาหารของมนุ ษย์ ต้องมีใน
ปริมาณทีไ่ ม่เกินมาตรฐานภายใต้กฎหมาย the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA)4 ซึ่ง
แสดงถึงระดับความปลอดภัยของอาหาร จึงจะสามารถขอยกเว้นการจดทะเบียนได้ ในเรื่องนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides นอกจากนี้
อํานาจ
P
ยกเว้นสารฆ่าแมลงทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านข้อกําหนดระดับปริมาณสารฆ่าแมลงในอาหาร ถ้า EPA เห็น
ว่าสารฆ่าแมลงชนิดนัน้ ไม่เป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
สําหรับการควบคุม PIPs
P
เอ็นเอ
นัน้ เป็ น PIPs สารพันธุกรรมนัน้ จะเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของพืชและจะได้รบั การยกเว้นตามกฎหมาย
I R
PIPs
conventional breeding)
ระหว่างเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย
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2.6.1.2 สัตว์ GM:
หน่ ว ยงานหลัก ที่ม ีห น้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ลสัต ว์ GM ได้ แ ก่ หน่ ว ยงาน FDA และ EPA ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
a) FDA
หน่วยงาน

’s enter for Veterinary Medicine VM) มีหน้าที่
GM
ทีช่ ่อื ว่า the Food, Drug and Cosmetics Act (FFDCA) ซึง่ ตามกฎหมายนี้ถอื
ว่าสัตว์ GM เป็น “ยาชนิดหนึ่ง” เพราะชิน้ ส่วนดีเอ็นเอทีถ่ ่ายโอนไปยังสัตว์ แล้วทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างหรือ การแสดงออกของเซลล์ใ นร่างกายสัต ว์ เป็ นไปตามคําจํากัดความที่กําหนดของ FDA
ขณะทีใ่ นความเป็ นจริงสัตว์ GM ไม่ใช่ยา แต่ CVM ควบคุมสัตว์ GM ในลักษณะเป็ นยาชนิดใหม่ตาม
กฎหมาย FDCA (FDA, 2008b) และในวันที่ 15 มกราคม 2009 หน่ วยงาน FDA ได้ออกแนวทางการ
ควบคุมสัตว์ GM ชนิด Heritable Recombinant DNA Structure (Regulation of Genetically
Engineered Animals Containing Heritable Recombinant DNA Constructs) ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสัตว์ GM ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ FDA (FDA, 2009d)
นอกจากนี้ หน่ ว ยงาน FDA
(Pew Initiative, 2001) ได้แก่

ยัง

สัต ว์ GM

จํานวน 3 ด้า น

สร้างยารักษาโรคในสัตว์
- การตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จากยีนหรือดีเอ็นเอทีน่ ํามาตัดแต่งพันธุกรรมมีผลกระทบหรือ
เป็ นอันตรายต่อสัตว์หรือไม่ เช่น Growth Hormone หรือ ยารักษาโรค ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดขึน้ รวมถึง
สัตว์ GM
จาก FDA ในสถานะ
โรค
(a new animal
drug) เนื่องจากยีนทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากสัตว์ GM
นลูกได้
- ตรวจสอบผลกระทบหรืออันตรายต่อสัตว์ GM เมื่อ นํ ามาใช้เ ป็ นแหล่งผลิต ชีว ภาพ
(Bioreactor) เช่น
โปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ เอนไซม์หรือสารที่ใช้ใ น
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทยารักษาโรคทีไ่ ด้จากสัตว์ GM ต้องได้รบั การรับรองและอนุญาตจาก
ได้
และ
คลีนิค (clinical trials)
กับหน่วยงาน CVM
New Animal Drug (INAD) (Cowan และ Becker, 0 0)
clinical trials
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ผูผ้ ลิตสามารถยืน่ a New nimal rug pplication N
ข้อมูลทีต่ อ้ งเสนอไปพร้อมกับ NADA ได้แก่

)

- ข้อ มูล ความปลอดภัยต่อ สัต ว์ท่ไี ด้รบั ยาชนิดใหม่น้ี และมีค วามปลอดภัยต่ อมนุ ษ ย์เ มื่อ
บริโภคสัตว์ทไ่ี ด้รบั ยารักษาโรคชนิดนี้
- ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยารักษาโรค
- วิธกี ารตรวจสอบสารตกค้างจากยารักษาโรคนี้ ในสัตว์ก่อ นนํ าไปแปรรูปเป็ นอาหารของ
มนุษย์
- ข้อมูลความปลอดภัยด้าน Good Manufacturing Practices (GMPs) สําหรับสัตว์ GM
GM
- ข้อมูลการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

นอกจากนี้ หน่ วยงาน CVM ได้มกี ารกําหนดข้อกําหนด 7 ขัน้ ตอน สําหรับการประเมิน
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสัตว์ GM
(FDA, 2008b) ดังต่อไปนี้
-อธิบายลักษณะของโครงสร้างของดีเอ็นเอทีถ่ ูกดัดแปลงพันธุกรรม (Describes the
rDNA construct) และวัตถุประสงค์ของการดัดแปลงพันธุกรรมนี้
-ประเมิน ความเสี่ย งหรือ อัน ตรายที่ส ามารถเกิด ขึ้น ได้ต่ อ สัต ว์จ ากโครงสร้า งดีเ อ็น เอ
เป้าหมาย (rDNA construct) ทีจ่ ะถูกถ่ายโอนเข้าไปในจีโนมของสัตว์ หรือต่อมนุ ษย์เมื่อรับประทานอาหาร
ทีม่ ดี เี อ็นเอแปลกปลอม
- ประเมินความเสีย่ งเมือ่ ถ่ายโอน rDNA construct ไปยังสัตว์ ว่าจะไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของ r N
Stability)
r N
ในตําแหน่งเดิม โครงสร้างไม่เปลีย่ นแปลงตลอดชีวติ ของสัตว์ และใน
ต่อๆ ไป
-ประเมินลักษณะทางกายภาพ และการแสดงออกของสัตว์ GM ว่ามีอาการป่วยหรือ
ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างจากธรรมชาติหรือไม่ เช่น อัตราการ
เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และพฤติกรรม เป็นต้น
- ประเมินความคงตัวทางพันธุกรรม ในลักษณะการถ่ายทอด r N
รุน่ ลูก
- ประเมินความปลอดภัยของอาหารและสิง่ แวดล้อม
- ตรวจสอบการแสดงออก หรือผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดขึน้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น
สัตว์ GM
ทีต่ อ้ งการหรือไม่ ผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์ตรงตามทีต่ อ้ งการหรือไม่
และผลิตภัณฑ์ยาทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพต่อการรักษาโรค เป็นต้น
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b) EPA
หน่ วยงาน EPA มีหน้ าที่ควบคุ มสัตว์ GM ที่ผลิตสารที่เป็ นพิษ (toxic substances)
ภายใต้กฎหมายชื่อว่า the Toxic Substances Control Act (TSCA)5 โดยประเมินผลกระทบของสารพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อม

2.6.1.3 จุลินทรีย์ GM
EPA ทําหน้าที่ควบคุมจุลนิ ทรีย์ GM
TS โดย
การใช้และการ
พัฒนา
(chemical substances) ทัง้ ทีเ่ ป็ นสารอินทรียแ์ ละสารอนินทรีย์
จากกระบวนการ
ทางเคมีห รือ กระบวนการทางชีว ภาพ
แต่กฎหมาย TSCA ไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีประเภทสารฆ่าแมลง เนื่องจากมีการควบคุมโดย
กฎหมาย I R
FFDCA
ในการควบคุมจุลนิ ทรีย์ GM
TS
คลอบคลุมจุลนิ ทรีย์ GM ที่ถูกดัดแปลง
พันธุกรรมเพื่อทําหน้าทีต่ ่างๆ ดังต่อไปนี้
 สร้างผลิตภัณฑ์สารเคมีและเอนไซม์ชนิดต่างๆ
 ตัวบําบัดสารปนเปื้อนในธรรมชาติ (bioremediators)
 ตัว
(biosensors)
 ปุ๋ยชีวภาพ (biofertilizer)
โรงงานผูผ้ ลิตสารเคมีต่างๆ จากจุลนิ ทรีย์ GM
ตการผลิตต่อ EPA ในเอกสาร
a premanufacture notification (PMN) และเอกสารขออนุญาตผลิตเป็นการค้าทีเ่ รียกว่า the Microbial
Commercial Activity Notice (MCAN) โดยผูผ้ ลิตต้องยืน่ M N
P
GM
ช้ในกระบวนการผลิตเป็ นการค้าอย่างน้อย 90 วัน ในระหว่างทีท่ าง P
0 ทาง P ะสังห้
่ ามการผลิตหรือจํากัดการผลิต รวมถึงกระบวนการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขาย
การใช้ หรือการกําจัดจุลนิ ทรีย์ GM จะส่งผลต่อการ
อย่างไรก็
ตาม ทาง EPA มีขอ้ ยกเว้นทีผ่ ผู้ ลิตไม่ตอ้ งยืน่ M N
GM สารเคมี
ประเภทเอนไซม์ทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรม (Pew Initiative, 2001)
หน่ วยงาน P
ถ้า P
GM
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นําจุลนิ ทรีย์ GM
ไม่ว่าจะนําเข้ามา
จัยหรือพัฒนา รวมไปถึง
นําไปผลิตในระดับการค้าก็ตาม ในกรณีทจ่ี ะนําจุลนิ ทรีย์ GM ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการใช้เป็ นตัวบําบัดสาร
ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมและใช้เป็ นปุ๋ยชีวภาพ ปทดสอบในสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ ผูว้ จิ ยั และพัฒนา
ต้อ งยื่นเอกสาร xperimental Release pplication T R )
P
0 ก่ อนการ
ทดสอบในธรรมชาติ หน่ วยงาน P
T R
EPA ใน 2 กรณี คือ
GM
จัย ที่อ ยู่ใ นสภาพปิ ด และถ้า จุล ิน ทรีย์ GM
มีร ายงานถึง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมในระดับตํ่าเมื่อ
ในครัง้ แรก ไม่ต้องรายงานต่อ P
นําไปทดสอบ
ในแปลงทดลองครัง้ ต่อไป (http://www.epa.gov/oppt/biotech/pubs/pdf/fs-002.pdf)

2.6.2 การควบคุมผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากจีเอ็มโอ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากจีเอ็มโอแต่ละชนิด จะถูกควบคุมด้วยกฎหมายและหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันไป
ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การนําไปใช้ของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งถ้าผูผ้ ลิตมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ในการรักษาโรค จะถูกควบคุมด้วยกฎหมาย FFDCA แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์น้ใี ช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ก็จะถูก
ควบคุมด้วยกฎหมายชื่อ the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) ดังตัวอย่างการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ดว้ ยกฎหมายทีต่ ่างกันดังแสดงในภาพที่ 28

ภาพที่ 28 หน่วยงานและกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอ
ที่มา:www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Food_and
_Biotechnology/hhs_biotech_0901pdf
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ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอ
เป็น มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ

การควบคุมความปลอดภัยตามหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

2.6.2.1 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ในผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยงาน
อาหาร อาหารประเภทสารปรุงแต่ง และอาหารเสริมชนิดต่างๆ ซึ่งอํานาจใน
การควบคุมนี้เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ควบคุมอาหารสัตว์ ขณะที่หน่ วยงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ US ’s
ood Safety and Inspection Service SIS)
รายละเอียดการควบคุมของอาหารประเภทต่ างๆ มี
ดังต่อไปนี้
a) ผลิ ตภัณฑ์อาหารและสารปรุงแต่ง
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีหน้าทีค่ วบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของมนุ ษย์และ
สุขภาพของสัตว์ทก่ี นิ พืช GM ที่ใช้เป็ นอาหารสัตว์ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีร่ วมถึ งผลิตภัณฑ์
จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติ ช่อื The Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act (FFDCA)4 ซึง่ ระบุว่าอาหารทุกชนิดต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนกัน โดยไม่คํานึง
ว่าอาหารเหล่านัน้ มาจากพืชที่ได้พฒ
ั นาด้วยวิธใี ดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นพืชที่ ได้ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธแี บบ
ดัง้ เดิม (Conventional breeding) หรือได้จากการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GM) แต่ถ้าพืช GM ทีไ่ ด้จาก
การผสมระหว่างพืช GM ที่ได้รบั การรับรองมาก่อนแล้วไม่จําเป็ นต้องได้รบั การรับรองจาก FDA อีกครัง้
หน่ วยงานภายใน FDA 2 หน่ วยงานทีส่ ําคัญ คือ Center for Food Safety and Nutrition (CFSAN) และ
Center for Veterinary Medicine (CVM) ทัง้ สองหน่ วยงานนี้มุ่งเน้นควบคุมสารที่ก่อให้เกิดภูมแิ พ้
(allegens) และสารพิษอื่นๆ (toxins) ที่มใี นพืช GM รวมถึงการตรวจสอบสารอาหารและองค์ประกอบ
ภายในผลผลิตจากพืช GM ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (www.fda.gov)
สําหรับสาร substances)
สารให้ความ
หวาน เป็ นต้น ทีไ่ ด้จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งเป็ นกลุ่มสารประกอบอาหารทีผ่ ู้ผลิตยื่นเรื่อง
เสนอต่อ FDA เพื่อพิจารณาจัดให้อยู่ในกลุ่มมีความปลอดภัย หรือ generally recognized as safe
(GRAS)6 และไม่ได้ถูกจัดให้เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร หรือ food additives เมื่อ FDA พิจารณาและระบุว่า
สารประกอบอาหารชนิดนัน้ อยู่ในกลุ่ม GRAS แล้ว ผูผ้ ลิตสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตได้โดยไม่
ต้องได้รบั การรับรองความปลอดภัยจาก FDA ภายใต้กฎหมาย FFDCA อีก ขณะทีว่ ตั ถุเจือปนอาหาร
(Food Additives) เป็ นสารซึ่งปกติมไิ ด้ใช้เป็ นส่วนประกอบหลักของอาหาร แต่เติมลงไปในอาหารเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านประสาทสัมผัส และด้านเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การบรรจุ และการเก็บรักษา
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อาหาร เช่น สารกัดบูด สารให้กลิน่ รส ผงชูรส สีผสมอาหาร สารกันหืน B

B T)

ถู ก
ตามข้อกําหนดของ FFDCA อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตสามารถยื่นเอกสารต่อ FDA ขอการ
พิจารณา food additives ของตนเองว่ามีความปลอดภัย และสามารถจัดอยูใ่ นกลุ่ม GR S
ในปี 1992 FDA7 ได้กําหนดนโยบายให้มกี ารจดทะเบียนอาหารทีไ่ ด้จากพืชชนิดใหม่หรือพืช GM
(Consultant Procedure Food Derived from New Plant Varieties) นโยบายนี้เกี่ยวพันกับกระบวนการ
ยื่นขอการพิจารณาของผู้พฒ
ั นาพืช GM เรื่องความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
อาหารทีไ่ ด้จากพืช GM ซึง่ ทาง FDA จะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยไม่คํานึงถึงวิธกี ารพัฒนา แต่จะมุ่งเน้นถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ จากการดัดแปลงพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ นัน้ ซึง่ ผลกระทบนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณสารพิษ การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิด
ภูมแิ พ้ เป็นต้น
- การรวบรวมข้อมูลสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับพืช GM ทัง้ หมดโดยผูพ้ ฒ
ั นาพืช GM ส่งให้แก่
หน่ วยงาน CFSAN และ CVM ของ FDA เพื่อใช้ในการพิจารณา หน่ วยงานทัง้ สองนี้จะพิจารณาว่าพืช
GM ชนิดใหม่น้มี คี วามแตกต่างจากพืชปกติทวไปหรื
ั่
อไม่ ถ้าผลการพิจารณาระบุว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน
หน่วยงาน CFSAN กับ CVM จะออกจดหมายชีแ้ จงว่าผลการพิจารณาได้เสร็จสมบูรณ์สําหรับพืช GM ใน
แต่ละชนิด
นอกจากนี้ ข นั ้ ตอนการควบคุ ม ที่สํา คัญ คือ การขอความร่ ว มมือ หรือ “Voluntary”
จาก
ผู้ป ระกอบการอาหารที่ใ ช้ ว ัต ถุ ดิบ จากพืช GM ยื่น คํ า ร้อ งต่ อ FDA เพื่อ ประเมิน ผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร
(Consultant Process) ว่ามีความแตกต่างหรือมีสารที่เป็ นอันตรายต่อ มนุ ษย์และสัตว์หรือไม่ โดย
เปรียบเทียบกับอาหารทีไ่ ด้จากพืชทัวไป
่ (non-GM Plants) ดังนัน้ FDA จะพิจารณาผลิตภัณฑ์จากพืช
GM ในลักษณะ Consultant มากกว่าการรับรองหรืออนุ ญาตอย่างเป็ นทางการ ในปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์
อาหารของมนุ ษ ย์แ ละอาหารสัต ว์ท่ีจําหน่ า ยอยู่ใ นประเทศสหรัฐ ฯ ต่ างได้ผ่ านกระบวนการพิจ ารณา
ดังกล่าวมาแล้วทัง้ สิน้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมของกระบวนการพิจารณาอนุ ญาต (Consultant process) ได้
ที่ http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html และนโยบายของ FDA ทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหารที่ได้จาก
GMOs สามารถอ่านรายละเอียดได้ท่ี www.fda.gov/oc/biotech/default.htm
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b) เนื้ อสัตว์
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับสัตว์ GM ทีส่ ามารถสร้างผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคได้ (a new
animal drug) และต้องได้รบั การรับรองจาก
ซึง่
จาก
เนื้อสัตว์
ถ้า
ดังนัน้ สัตว์ GM
ในขัน้ ตอนการฆ่าสัตว์ GM
the ood Safety and
Inspection Service SIS)
US )
the Meat
Inspection Act (Cowan และ Becker, 2010) ซึง่ USDA มีอํานาจในการสังห้
่ ามขายเนื้อสัตว์ GM ถ้าเห็น
ว่าเนื้อสัตว์มสี ารทีเ่ ป็นพิษและไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
c) ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร (Dietary supplement)
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ยา โดยเป็ นอาหารเสริมเพิม่ เติมจากอาหาร
ปกติมใิ ช่เป็ นอาหารหลัก ถูกควบคุ มโดยกฎหมาย the Dietary Supplement Health and Education Act
(DSHEA) ผู้ผลิตไม่จาํ เป็ นต้องขออนุ ญาตผ่าน FDA เพียงแต่ผผู้ ลิตต้องมีขอ้ มูลความปลอดภัยสนับสนุ น
และไม่ตอ้ งส่งรายงานผลข้างเคียงหรือการเจ็บปว่ ยของผูบ้ ริโภคภายหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ไปยัง FDA ดังนัน้ จึงเป็ นอุปสรรคสําคัญในการควบคุมความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมที่ได้จากนํ้ านมของสัตว์ GM ไม่ต้องผ่านการรับรองจาก DSHEA ก่อนการจําหน่ าย
ซึ่งการควบคุมของ
S
จะได้มา
จากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือจากวิธที างธรรมชาติ (Pew Initiative, 2001)

2.6.2.2 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ยา และ Biologics
หน่ วยงาน
ภายใต้กฎหมาย
ป็ นยารักษาโรคในมนุ ษย์และสัตว์ เช่น Insulin, glucagon และ human growth hormones เป็ นต้น และ
ภายใต้กฎหมาย the Public Health Service Act (PHSA) ใช้
ขณะที่
USDA ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้วย
a) ยารักษาโรคของมนุษย์และสัตว์ และ Human Biologics (ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากสิง่ มีชวี ติ หรือจาก
องค์ประกอบของสิง่ มีชวี ติ เช่น เซรุ่ม เลือด หรือโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ทีส่ ามารถนํามา
ผลิตเป็นวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสําหรับมนุษย์)
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ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคของมนุ ษย์ ยารักษาโรคของสัตว์ และ Human Biologics อยู่ภายใต้การ
ดูแลของหน่ วยงาน
’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) ตามลําดับ กลุ่มของยารักษาโรคทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของ CDER ส่วนใหญ่จะเป็ นโปรตีนที่
เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ทไ่ี ด้จากพืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ GM ดังต่อไปนี้





Monoclonal antibodies
Interferons
Enzymes
Growth factors

หน่ ว ยงาน CDER ภายใต้กฎหมาย FFDCA ให้อํา นาจในการพิสูจน์ ค วามปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของยารักษาโรคสําหรับมนุ ษย์และสัตว์
ก่อนทีย่ ารักษาโรคเหล่านัน้ จะสามารถนําออก
จําหน่ ายในตลาดประเทศสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ Human Biologics ที่ถูกควบคุมโดย B R
P S
งพิสูจ น์ ถึงความปลอดภัยและความบริสุ ท ธิ ์ของวัค ซีน (Human Biologics
หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากไวรัส เซรุ่ม antitoxin, vaccine, เลือด อนุ พนั ธ์ของเลือด สารป้องกันภูมแิ พ้ ทีใ่ ช้
ในการรักษาป้องกันโรคในมนุ ษย์)
การรับรองผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค หรือ human biologics

ต้องตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต
ซึง่ ผูผ้ ลิตต้องดําเนินการผลิต
ภายใต้ Good Manufacturing Practices (GMPs) นอกจากนี้ FDA ยัง

เมื่อ ผู้ผ ลิต ต้ อ งการนํ า ยารัก ษาโรคชนิ ด ใหม่น้ี จํา หน่ า ยในท้อ งตลาด ต้อ งนํ าไปทดสอบความ
ปลอดภัยกับสัตว์ก่อน ถ้าพบว่ามีความปลอดภัยจึงนําไปทดลองกับมนุษย์ในขัน้ ตอน clinical trial หลังจาก
ทดสอบกับมนุ ษย์แล้วมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคและปลอดภัย ผูผ้ ลิตต้องรวบรวมข้อมูลผลการ
ทดสอบยื่นขออนุ ญาตผลิตเป็ นการค้าตามข้อกฎหมายควบคุม
biologic products
a biological license application BL )
PHSA ก่อนนําออกจําหน่ายในท้องตลาด (Pew Initiative, 2001)
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ทัง้ นี้ กฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมการผลิตยารักษาโรคของมนุษย์ สัตว์ และ uman Biologics

การควบคุมการผลิตในสัตว์ GM:
ชิ้น ส่ ว นดีเ อ็น เอที่ใ ช้ใ นการตัด แต่ ง พัน ธุ ก รรมในสัต ว์ต้อ งได้ร ับ การรับ รองโดย
จากทีไ่ ด้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เกณฑ์การรับรองยารักษาโรคสัตว์ขน้ึ อยู่กบั จุดประสงค์
การนํ าไปใช้ ดังนัน้ การควบคุมยารักษาโรคและ Human Biologics ของ
ะคลอบคลุมไปถึงการ
ควบคุมสัตว์ GM

การควบคุมการผลิตในพืช GM:
ถ้า พืช GM ถู ก สร้า งเพื่อ ผลิต โปรตีนสําหรับ เป็ นยารัก ษาโรคในมนุ ษ ย์และสัต ว์ หรือ human
biologics ผลิต ภัณ ฑ์เ หล่ า นี้จะต้อ งถู กควบคุ มภายใต้ก ฎหมายของ
อย่างไรก็ตาม ชิน้ ส่วนดีเอ็นเอทีใ่ ช้สร้างพืช GM
FDA
การควบคุมการผลิตในจุลนิ ทรีย์ GM:
จุลนิ ทรีย์ GM
ซึง่ ภาย
หลังจากกระบวนการหมักเสร็จสิ้น สารที่ต้อ งการไม่ว่าจะเป็ นเอนไซม์ therapeutic protein และ
hormones
GM
ธิ ์ต่ อ ไป ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากกระบวนการผลิตจะไม่มกี ารปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์ GM เพียงแต่ย่นื GRAS ต่อ
FDA เท่านัน้
และผ่านการรับรองจาก FDA ในขัน้ ตอนเดียวกับการผลิตยา
ทัวไป
่
นํา
b) Animal Biologics:
ผลิตภัณฑ์ nimal Biologics
ควบคุมโดยหน่วยงาน US - P IS

virus, serum, toxin ทีใ่ ช้ในการรักษาโรคในสัตว์เลีย้ งจะถูก
ชื่อ The Virus Serum Toxin Act (VSTA)
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2.6.2.3

(High-Value Products)

สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมนอกจากผลิตสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ยังสามารถนํ าไป
ผลิตในด้านอื่นๆ เช่น ยารักษาโรค รวมถึงสารเคมีทไ่ี ม่ใช่อาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง สารหล่อลื่น สารเคมีใน
อุตสาหกรรม เครื่องสําอางค์ และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ จากพืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ GM การควบคุมผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ขน้ึ อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
a) ยาฆ่าแมลง
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว หน่ วยงาน P
และจุลนิ ทรีย์ GM
FIFRA และ TSCA

จากพืช

ในกรณีทส่ี ารฆ่าแมลงทีส่ ร้างขึน้ ภายในพืช GM เพื่อช่วยในการป้องกันพืชจากแมลงศัตรูพชื
ขณะที่พ ืชกํ าลังเจริญ เติบโต สารฆ่าแมลงนี้เรียกว่า Plant Incorporated Protectants (PIPs) ซึ่งถู ก
ควบคุมโดย EPA และ USDA-APHIS ถ้าสารเคมีทถ่ี ูกสร้างขึน้ มาแล้วไม่ได้ใช้เป็ นสารฆ่าแมลง หน่ วยงาน
EPA จะไม่มอี ํานาจในการควบคุมสารเคมีชนิดนัน้ ภายใต้กฎหมาย FIFRA แต่ถ้าสารเคมีเป็ นพิษและเป็ น
อันตรายต่อ มนุ ษ ย์แ ละสิ่งแวดล้อ ม หน่ ว ยงาน EPA จะเข้ามาควบคุ มสารพิษ ชนิดนัน้ ภายใต้กฎหมาย
TSCA ขณะทีห่ น่ วยงาน USDA-APHIS จะควบคุมพืช GM ทีส่ ร้างสารฆ่าแมลงภายใต้กฎหมายทีช่ ่อื the
Plant Pest Protection Act และหน่ วยงาน
GM

b) สารเคมีทางอุตสาหกรรม
สารเคมีทางอุตสาหกรรมทีถ่ ูกผลิตขึน้ จากพืชหรือสัตว์
TSCA5

GM

จากนโยบายและกฎหมายหรือข้อกําหนดต่างๆ ทีบ่ งั คับใช้ในการควบคุมการทดลองหรือการผลิต
สิง่ มีชวี ิตดัดแปลงพันธุก รรมภายใต้การกํากับดูแลจากหน่ ว ยงานรัฐบาลที่มคี วามแตกต่างกันดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการควบคุ มดูแลการผลิต หรือการทดลอง
สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภคในการบริโภคอาหารทีม่ สี งิ่ มีชวี ติ ดัดแปลง
พันธุกรรมเป็ นส่วนประกอบ รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูต่ ามธรรมชาติ
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1

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

)

2.7.1 การสารวจการรับรู้และการยอมรับจีเอ็มโอ
เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ในประเทศสหรัฐฯ ได้รบั การพัฒนามานานหลายทศวรรษ
ตัง้ แต่การพัฒนาจุลนิ ทรีย์ (ซึ่งเป็ นสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดแรก จนกระทังได้
่ ประสบความสําเร็จ
อย่างมากในพืช ) จนถึงในสัต ว์ ซึ่งได้มงี านวิจยั และพัฒนามากมายแต่ยงั อยู่ในช่วงแรกของการพัฒนา
ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐฯ จะเป็นประเทศผูน้ ําด้านเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
แต่การรับรูถ้ งึ ความก้าวหน้าและ
สถานะการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอของ
ยังอยู่ใ นระดับตํ่า โดยมีหลักฐานจาก
รายงานการสํารวจการรับรูข้ องประชาชนต่อพืชและสัตว์ GM (ดังแสดงในตารางที่34) ซึง่ พบว่า ประชาชน
ทีร่ บั ทราบถึงเทคโนโลยีจเี อ็มโอเป็ นอย่างดี มีเพียงร้อยละ 37 ในพืช GM และร้อยละ 22 ในสัตว์ GM
(IFIC, 2007) แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การประชาสัมพันธ์ถงึ เทคโนโลยีน้ีเท่าทีค่ วร
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ความเห็น ของประชาชนจํา นวนเพีย งร้อ ยละ 30 ที่เ ห็น ถึงประโยชน์ ท่จี ะได้ร บั จาก
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ (ภาพที่ 29) นอกจากนี้ มีเพียงผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั จํานวนร้อยละ 23 ทีท่ ราบว่ามี
ผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอ
ในตลาดการค้า และผูบ้ ริโภคกว่าร้อยละ 76 มีความเห็นว่ายังไม่มหี รือไม่ทราบ
ว่ามีผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอวาง
(ภาพที่ 30)
ตารางที่ 34 แสดงการรับรูข้ องประชาชนชาวอเมริกนั ต่อพืช GM
พืช GM
การรับทราบ หรือ มีความรู้
มาก
37
เล็กน้อย หรือไม่ม ี
63
ที่มา: (IFIC, 2007)
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GM
สัตว์ GM
22
78

ภาพที่ 29 ความคิดเห็นของประชาชนถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ที่มา: IFIC (2008)

ภาพที่ 30 การรับรูถ้ งึ ผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอทีว่ างขายในท้องตลาด
ที่มา: IFIC (2008)
การรับรูห้ รือรับทราบถึงเทคโนโลยีจเี อ็มโอของประชาชน ส่วนมากประชาชนได้ร ั บทราบข้อมูล
ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สุดในสัดส่วนร้ อยละ 74-77 รองลงมาผ่านทางสื่อ อินเตอร์เนตในสัดส่วน
ร้อยละ 58 (ตารางที่ 35) (Fritz และคณะ, 2003) นอกจากนี้ ประชาชนให้ความเชื่อถือข้อมูลเทคโนโลยี
จีเอ็มโอที่พฒ
ั นาโดย
ย กที่สุด รองลงมาเป็ นกลุ่มบริษทั ทางเทคโนโลยี
ชีว ภาพและกลุ่ ม เกษตรกร อุ ต สาหกรรมอาหาร เจ้า หน้ า ที่ร ฐั บาล และบุ ค คลที่มชี ่ือ เสียง ตามลํา ดับ
36)
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ตารางที่ 35 แสดงแหล่งข่าวสารสําคัญทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการรับทราบหรือเรียนรูถ้ งึ เทคโนโลยีจเี อ็มโอ
แหล่งข่าวสาร
หนังสือพิ มพ์
วารสารวิทยาศาสตร์
Technical Publications
นิตยสาร
อิ นเตอร์เนต
ที่มา: ritz

ผูใ้ หญ่
)
74
40
47
45
59

นักศึกษา
(ร้อยละ)
77
32
17
44
58

2003)

ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบการเชื่อถือของประชาชนต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เกีย่ วกับจีเอ็มโอ
กลุ่มบุคคล

ระดับความเชื่อถือ*
3
2
3
2
1
4

บริษทั ผลิตอาหาร
บริษทั เทคโนโลยีชวี ภาพ
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานรัฐบาล
กลุ่มเกษตรกร
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
*1
2=มาก 3
ที่มา: ritz
2003)

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนในด้านการยอมรับการดัดแปลงพันธุกรรมในสิง่ มีชวี ติ
ชนิดต่างๆ พบว่า ประชาชนมีการยอมรับทีแ่ ตกต่างกันไป โดยประชาชนให้การยอมรับการพัฒนาพืช GM
(ตารางที่ 37) เนื่องจากพืชเป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่มขี อ้ จํากัด
ในเรื่องจริยธรรมหรือศีลธรรมดังเช่นในสัตว์หรือในมนุ ษย์ สามารถควบคุมได้ง่ายและไม่เป็ นอันตรายต่อ
มนุษย์โดยเฉพาะอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคเหมือนเช่นในจุลนิ ทรีย์
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ตารางที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดต่ างๆ
สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
อันดับการยอมรับ
พืช
มากทีส่ ุด
จุลนิ ทรีย์
มาก
สัตว์
น้อย
มนุษย์
น้อยทีส่ ุด
ที่มา: Fritz และคณะ (2003)

สําหรับการเปรียบเทียบการยอมรับของประชาชนระหว่างพืชและสัตว์ GM นัน้ พบว่า
มีความเห็นว่าการทดลองในสัตว์จะผิดศีลธรรมมากกว่าในพืช ทําให้การยอมรับสัตว์ GM
ประชาชนมี
GM และเมือ่ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา (ตารางที่ 38) จะเห็นได้
ว่าผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับการทดลองสัตว์ GM
ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับระดับอายุและ
การศึกษา (Thomson และคณะ, 2010) นอกจากนี้ ประชาชนยังให้การยอมรับต่อการพัฒนาพืช GM
GM
ร้อยละ 41 ให้การยอมรับ มีเพียงร้อยละ 9
เท่านัน้ ที่ไม่เห็นด้วย
31) อย่างไรก็ตาม
GM
GM โดยร้อยละ 62 มีความคิดเห็นทีด่ ตี ่อสัตว์ GM ในด้าน
ปรับปรุงสุขภาพของสัตว์ หรือปรับปรุงคุณภาพอาหาร ในด้านประโยชน์การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ

ภาพที่ 31 การยอมรับของประชาชนต่อพืช GM เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (PMPs)
ที่มา: IFIC (2008)
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ตารางที่ 38 การยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อพืช GM และสัตว์ GM จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่แน่ ใจ
)
(ร้อยละ)
)
พืช
สัตว์
พืช
สัตว์
พืช
สัตว์
เพศ
เพศชาย
65
36
32
59
4
5
เพศหญิง
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
ระดับการศึกษา
มัธยม
51
24
43
73
6
3
ปริญญาตรี
65
27
31
66
4
8
ปริญญาโท+
64
36
29
59
7
5
ที่มา: Thomson

2010)

ฟาร์ม (Farm efficiency) ร้อยละ 55 และประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อมร้อยละ 52 ขณะทีป่ ระชาชนร้อยละ 38
ยอมรับสัตว์ GM
ใช้
(IFIC, 2008)
เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงค์การนํ าไปใช้ประโยชน์ของจีเอ็มโอ พบว่า
ดังตัวอย่างทีแ่ สดงใน ที่ 32 ผูบ้ ริโภคให้การ
ยอมรับพืช GM
51) หรือร้อยละ 64 (ตามรายงาน
ของ IFIC, 2005) รองลงมาเป็ นสัตว์ GM
(ร้อยละ 38) และปลา GM ทีม่ อี ตั รา
การเติบโตทีร่ วดเร็ว (ร้อยละ 23) (Hoban, 2004)
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างแนวโน้มการยอมรับสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม
ที่มา: Hoban (2004)
ผลิตภัณฑ์จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมที่มคี วามสําคัญต่อมนุ ษย์ และวางจําหน่ ายในตลาด
การค้าในประเทศสหรัฐฯมากทีส่ ุด คือ ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึง่ จํานวนมากกว่าครึง่ มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ
มาจากพืช GM
จากการสํารวจการรับรู้ (awareness) ในประเด็นเรื่องอาหาร GM ของประชาชนชาวอเมริกนั
ระหว่างปี 2001-2006 พบว่าในปี 2001 ประชาชนกว่าร้อยละ 54 ไม่ทราบว่ามีอาหารทีท่ ํามาจากสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรม (GM Food) วางขายในท้องตลาด (โดยร้อยละ 29 ทราบเพียงเล็กน้อย และร้อยละ 25
ไม่ทราบเลย) และร้อยละ 45 ทราบหรือเคยได้ยนิ เกี่ยวกับอาหาร GM (ร้อยละ 9 ทราบชัดเจน แต่กว่า
ร้อยละ 35 ทราบไม่มาก) การรับรูข้ องประชาชนเพิม่ มากขึน้ เป็ นร้อยละ 58 ในปี 2006 (ภาพที่ 33) อีกทัง้
ประชาชนร้อยละ 26 เชื่อว่าพวกเขาได้รบั ประทานอาหาร GM ขณะที่รอ้ ยละ 60 เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้
รับประทานอาหาร GM สําหรับในกลุ่มผูซ้ อ้ื อาหารอินทรีย์ organic)
38 กล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่า
เคยได้รบั ประทานอาหาร GM หรือ
GM
54 (Mellman group, 2006)
สําหรับประเด็นเรื่อ งการควบคุ มอาหาร GM ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยอมรับว่าพวกเขามีค วามรู้เ รื่อ งการ
ควบคุมอาหาร GM ของรัฐบาลน้อยมาก โดยมีเพียงร้อยละ 18 เท่านัน้ ที่ทราบ (โดยสามารถจําแนกเป็ น
สัดส่วนของผูท้ ท่ี ราบเป็นอย่างดีรอ้ ยละ 3 และทราบบ้างร้อยละ 15)
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ภาพที่ 33 แนวโน้มการรับรูถ้ งึ อาหาร GM
ที่มา: Mellman group (2006)

ภาพที่ 34 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการควบคุมอาหาร GM ของหน่วยงาน FDA
ที่มา: Mellman group (2006)
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และมีประชาชนอีกกว่าร้อยละ 74 จะไม่ทราบเรื่องนี้เลย (ร้อยละ 42) หรือทราบเล็กน้อย (ร้อยละ 32)
หรือแม้แต่กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีเพียงร้อยละ 22 เท่านัน้ ทีท่ ราบถึงกฎเกณฑ์การควบคุมอาหาร
GM
(Mellman, 2006) เนื่องจากการควบคุมอาหาร GM โดยรัฐบาลในปจั จุบนั
ค่อนข้างไม่เข้มงวด อาศัยความสมัครใจ (volunteer) ของผูผ้ ลิตในการส่งผลิตภัณฑ์อาหาร GM ให้แก่
FDA ตรวจสอบความปลอดภัยเท่านัน้ ทําให้ประชาชนร้อยละ 41 มีความเห็นว่ามีขอ้ บังคับในการควบคุม
ที่น้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนที่เห็นว่ามีความเข้มงวดมากเกินไปซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 16
(ภาพที่ 34) ซึ่งถ้ารัฐบาลมีความเข้
ในการควบคุมอาหาร GM ก่ อนจําหน่ ายในตลาดมากขึน้ จะ
ช่วยเพิม่ ความมันใจให้
่
กบั ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหาร
GM โดยมีผบู้ ริโภคร้อยละ 43 ยินดีทจ่ี ะซือ้ อาหาร GM ประชาชนร้อยละ 14 ไม่ซอ้ื อาหาร GM และ ร้อยละ
35 มีความเห็นไม่แตกต่างจากการควบคุมแบบไม่เข้มงวดในปจั จุบนั
นอกจากนี้ ตัง้ แต่ปี 2001 ได้มกี ารสนับสนุ นของผู้บริโภคมากขึ้น และมีการต่อต้านลดลง โดยมี
สัดส่วนการยอมรับร้อยละ 27 และการต่อต้านร้อยละ 46 ในปี 2006 ดังแสดงในภาพที่ 35 และพบว่ามี
รายงานหนึ่งได้แสดงว่า มีผบู้ ริโภคร้อยละ 47 ยอมรับการใช้พชื GM เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Hallman, 2004) เมื่อจําแนกสัดส่วนการสนับสนุ นให้มอี าหาร GM
ได้พบว่าในปี 2006
ผู้หญิงให้การสนับสนุ นร้อยละ 21 ขณะที่ผู้ชายให้การสนับสนุ นร้อยละ 33 (Mellman group, 2006)
สําหรับการรับประทานอาหาร GM ของชาวอเมริกนั พบว่าร้อยละ 38 จะรับประทานอาหาร GM และไม่
รับประทานอาหาร GM ในสัดส่วนร้อยละ 54 เมื่อแบ่งการยอมรับการรับประทานอาหาร GM ตามเพศ จะ
พบว่า เพศหญิงจะรับประทานอาหาร GM ในสัดส่วนร้อยละ 30 และไม่รบั ประทานอาหาร GM ร้อยละ 61
เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายทีจ่ ะรับประทานอาหาร GM ในสัดส่วนร้อยละ 47 และมีผทู้ ่ไี ม่รบั ประทานใน
สัดส่วนร้อยละ 46
36)
เมือ่ ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล หรือได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมเพิม่ ขึน้ ว่ามี
การพัฒ นาได้อ ย่า งไร และมีค วามปลอดภัยหรือ ไม่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ จากการสํา รวจพบว่ า มี
ประชาชนให้การยอมรับเพิม่ ขึน้ โดยมีผู้บริโภคร้อยละ 45 มีความรูส้ กึ ปลอดภัยเมื่อซือ้ สินค้าจากร้านขาย
ของชํา และมีเพียงร้อยละ 29 มีความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย (ภาพที่ 37) และเมื่อพิจารณาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร GM ที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับหรือซื้ออาหาร GM พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 37 มีความ
เชื่อถือในข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากครอบครัว รองลงมาร้อยละ 33 มีความเชื่อถือในข้อมูลทีไ่ ด้จากเกษตรกร และ
จากกลุ่ มนัก วิทยาศาสตร์ห รือ อาจารย์มหาวิทยาลัยร้อ ยละ 32 ปจั จัยสําคัญ ที่ทําให้ผู้บริโ ภคใช้ใ นการ
ตัดสินใจสนับสนุ นหรือคัดค้านเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมคือ ครอบครัว ซึ่งผู้บริโภคกว่าร้อยละ 59 มี
ความเห็นว่าครอบครัวเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ุดทีช่ ่วยในการตัดสินใจมากกว่า
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ภาพที่ 35 การสนับสนุนของประชาชนชาวอเมริกนั ต่ออาหาร GM
ที่มา: Mellman group (2006)

ภาพที่ 36 แสดงข้อมูลการตัดสินใจบริโภคอาหาร GM
ที่มา: Mellman group (2006)
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ภาพที่ 37 แสดงจํานวนร้อยละความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคถึงความปลอดภัยของอาหาร GM
ที่มา: Mellman group (2006)
ความเชื่อด้านจริยธรรมส่วนตัว หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือศาสนา แสดงให้เห็นว่าครอบครัวเป็ นปจั จัย
หลักของการยอมรับ การตัดสินใจซือ้ และการสนับสนุนการพัฒนาอาหาร GM

2.7.2 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการติ ดฉลากผลิ ตภัณฑ์
ผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร (processed foods) ที่จําหน่ า ยอยู่ใ นท้อ งตลาดมากกว่ า ร้อ ยละ 70-85 มี
ส่วนประกอบของถัวเหลื
่ องหรือข้าวโพด GM เช่น แป้งข้าวโพด นํ้ าตาลเด็กโทรส (dextrose) นํ้าตาล high
fructose corn syrup มันข้าวโพด โปรตีนจากถัวเหลื
่ อง นํ้ ามันถัวเหลื
่ อง เลซิทนิ lecithin) ละ
di-glycerides
GM
ซึง่ ยากทีจ่ ะติดตามแหล่งทีม่ า อีกทัง้ พืชทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ
ในการผลิตในประเทศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็ นพืช GM ซึ่งมีราคาถูกกว่าพืชที่ไม่ใช่ GM และผู้ผลิตมีความ
เชื่อมันถึ
่ งความปลอดภัยของการควบคุมจีเอ็มโอของหน่ วยงานรัฐบาล (Harlander, 2002) นอกจากนี้
ภาคเอกชนยังขาดระบบการแยกวัตถุดบิ จีเอ็มโอออกจากวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ใช่จเี อ็มโอ เช่น แหล่งเก็บวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต การขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ องค์ประกอบเหล่านี้ทําให้ ม ี
ร้อยละ 82 มีความเห็นว่า ไม่จําเป็ นที่จะต้องระบุขอ้ มูลเพิ่ มเติมว่าเป็ นสินค้าจาก
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จีเอ็มโอและมีผบู้ ริโภคเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ทีอ่ ยากให้ระบุว่าเป็ นอาหาร GM (Harlander, 2002) สําหรับ
นโยบายการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารของหน่ วยงาน FDA ในปจั จุบนั ยังไม่มขี อ้ บังคับให้ผู้ผลิตระบุใน
ฉลากสินค้าว่าเป็ นอาหาร GM แต่มขี อ้ บังคับให้ตดิ ฉลากผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเมื่อผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากจีเอ็มโอ
ก่อให้เกิดภาวะภูมแิ พ้ หรือ เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณค่าทางอาหารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบเท่านัน้ ซึง่ นโยบาย
ดังกล่าวมีประชาชนร้อยละ 64 ให้การสนับสนุ น ประชาชนร้อยละ 24 มีความเห็นเฉยๆ และประชาชน
ร้อยละ 12 ไม่เห็นด้วย (Harlander, 2002) จากการสอบถามกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการให้เพิม่ ข้อมูล
จีเอ็มโอในฉลากผลิตภัณฑ์ พบว่ามีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 17 เท่านัน้ ที่ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ 10
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ขณะทีผ่ บู้ ริโภคจํานวนมากกว่าร้อยละ 44 ไม่ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายของราคาสินค้าที่
เพิม่ สูงขึน้ (CSPI, 2001) จากปจั จัยดังกล่าว ทําให้บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าไม่ตดิ ฉลากระบุรายละเอียดเพิม่ เติม
ถึงส่วนประกอบทีม่ าจากจีเอ็มโอ แต่จะผลิตสินค้า non-GMOs เมือ่ ตลาดมีความต้องการและผูบ้ ริโภคยินดี
ทีจ่ ะรับภาระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ทส่ี ูงขึน้ เท่านั น้ (Harlander, 2002) อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ม ี
ความต้องการให้ระบุรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทม่ี จี เี อ็มโอ
ความปลอดภัย
และ
เปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคมีขอ้ มูลเพียงพอในการเลือกผลิตภัณฑ์ทต่ี นเองต้องการได้ (ความคิดเห็นดังกล่าว
ได้สรุปไว้ใน
39)
ตารางที่ 39 ความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการให้ FDA ออกข้อบังคับการติดฉลากผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอ
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
ผูบ้ ริโภคควรทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลทุกอย่าง
21
ต้องการทราบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
12
ความกังวลถึงความปลอดภัย
6
ความกังวลถึงสารก่อให้เกิดภูมแิ พ้
4
ผูบ้ ริโภคควรมีทางเลือก
3
ฉลากควรเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง
3
อื่นๆ
7
ไม่มขี อ้ คิดเห็น
6
ที่มา: IFIC (2006)
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2.7.3 การยอมรับในผลิ ตภัณฑ์จีเอ็มโอ
ได้มกี ารสํารวจการยอมรับในเทคโนโลยีชวี ภาพการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ของประชาชนใน
แต่ละประเทศและพบว่า มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน (ดังแสดงในภาพที่ 38) โดยกลุ่มประเทศทีย่ อมรับ
หรือเล็งเห็นถึงประโยชน์ของจีเอ็มโอ
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 81) ประเทศคิวบา
(ร้อยละ 79) ประเทศจีน (ร้อยละ 72) ประเทศไทย (ร้อยละ 72) ประเทศอินเดีย (ร้อยละ 69) ประเทศ
โคลัมเบีย (ร้อยละ 66) และ ประเทศสหรัฐฯ (ร้อยละ 66) ซึง่ ประชาชนของประเทศเหล่านี้ประมาณร้อยละ
60 ให้การยอมรับจีเอ็มโอ ขณะทีอ่ กี กลุ่มประเทศทีม่ สี ดั ส่วนการยอมรับจีเอ็มโอประมาณร้อยละ 40 ได้แก่
ประเทศฝรังเศส
่
ประเทศกรีซ และประเทศสเปน สําหรับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็ นกลุ่มประเทศทีม่ คี วามเห็นเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ด้าน
(Hoban,
2004) จะเห็นได้ว่าประเทศกําลังพัฒนาให้การยอมรับมากกว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว นอกจากนี้ ผูบ้ ริโภค
ยังมีความคิดเห็นในเรื่องการยอมรับแตกต่างกัน โดยขึน้ อยู่กบั ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
จีเอ็มโอ
(ดังแสดงในภาพที่ 39) ซึ่งจะพบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 85 ให้การสนับสนุ นการ
พัฒนาจีเอ็มโอ
จ
GM และการใช้แบคทีเ รีย GM
แต่มผี สู้ นับสนุ นสัตว์ GM เพื่อเพิม่ ผลผลิตเพียงร้อยละ 35 หรือมีผไู้ ม่เห็นด้วยกว่า
ร้อยละ 65 ขณะทีเ่ ทคโนโลยีการโคลนสัตว์ ผูบ้ ริโภคให้การสนับสนุ นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ร้อยละ
42) มากกว่าใช้เป็ นอาหารของมนุ ษย์ และเมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
ภายหลังทราบว่าอาหารมีสงิ่ มีชวี ติ GM เป็ นองค์ประกอบ ได้พบว่าในประเทศจีนมีผบู้ ริโภคร้อยละ 66 ยัง
ซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ต่อไป รองลงมาเป็ นประเทศอินเดีย ประเทศบราซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
แคนาดา ในสัดส่วนร้อยละ 56, 31, 25 และ 21 ตามลําดับ ซึง่ ตรงกันข้ามกับประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
และประเทศเยอรมัน ทีผ่ บู้ ริโภคในประเทศดังกล่าวได้เลิกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว (ดังแสดงในภาพที่ 40)

ได้

จากการสํารวจการรับรูแ้ ละความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกนั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอ
ว่า
จากจีเอ็มโอ

ยิง่

จีเอ็มโอ

รับรู้

เล็ง
ไม่เฉพาะแต่ในประเทศสหรัฐฯ เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ทีจ่ ะ
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ภาพที่ 38 การสนับสนุนเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ที่มา: Hoban (2004)
และยอมรับ
จีเ อ็ม โอ
ซึ่ง จีเ อ็ม โอจะเป็ น
เทคโนโลยีทม่ี บี ทบาทสําคัญในการสร้างความมันคงด้
่ านอาหารของมนุ ษย์ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา
โรค และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 39 แสดงความเห็นการสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของ
ประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
ที่มา: Hoban (2004)

ภาพที่ 40 แสดงร้อยละการตัดสินใจซือ้ อาหาร GM
ที่มา: Hoban (2004)
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ประเทศ

2.8 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบตั ร
วัตถุประสงค์การพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ คือการสร้างสิง่ มีชวี ติ ที่
มีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างจากธรรมชาติเพื่อเป็ นสิง่ มีชวี ติ สายพันธุใ์ หม่ ซึง่ เปรียบได้เป็ นสิง่ ประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ทเ่ี กิดจากความรูค้ วามสามารถเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึง่ บุคคลเหล่านี้มคี วามต้องการ
ปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนํ าไปใช้ประโยชน์โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาต
จากเจ้าของสิ่ง ประดิษ ฐ์ การปกป้อ งทรัพ ย์ส ินทางปญั ญานัน้ ผู้ประดิษ ฐ์ส ามารถขอความคุ้มครองใน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาได้ทส่ี าํ นักงานเครือ่ งหมายการค้าและสิทธิบตั รประเทศสหรัฐฯ หรือ U.S. Patent and
Trademark Office (USPTO) ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ทัง้ นี้ การคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท (http://www.uspto.gov/) คือ
1. เครือ่ งหมายการค้า
2. สิทธิบตั ร
3. ลิขสิทธิ ์
สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมจะได้รบั ความคุม้ ครองในรูปแบบของสิทธิบตั ร สิง่ ประดิษฐ์ทไ่ี ด้รบั การ
จดสิทธิบตั รมีระยะเวลาความคุม้ ครอง 20 ปี ในประเทศสหรัฐฯ และประเทศทีอ่ ยู่ภายใต้การปกครองของ
ประเทศสหรัฐฯ (U.S. territories and U.S. possessions)
ทัง้ นี้ สิทธิบตั รทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท* คือ
1. สิทธิบตั รผลิตภัณฑ์ (Utility Patents): สําหรับผูท้ ส่ี ร้างนวัตกรรม หรือการค้นพบกระบวนการ
(process) เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ (machine) ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ทีไ่ ด้
พัฒนาใหม่หรือเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่และเป็ นประโยชน์ สิง่ เหล่านี้ต้องทํางานได้จริงจึง
จะขอจดสิทธิบตั รได้
2. สิทธิบตั รในแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patents): สําหรับผูท้ อ่ี อกแบบเครือ่ งมือ กระบวนการ
และสิง่ ประดิษฐ์ต่างๆ สําหรับกระบวนการผลิตแบบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์แบบใหม่ทงั ้ ทีเ่ ป็นงาน
สร้างสรรค์และเพื่อความสวยงาม
3. สิทธิบตั รในพันธุพ์ ชื (Plant Patents): สําหรับผูท้ ป่ี ระดิษฐ์ พัฒนา และค้นพบพันธุพ์ ชื ทีม่ ี
ลักษณะแบบใหม่ (new variety of plants)
_______________________________________
*http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/patdesc.htm
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เงื่อนไขการขอจดสิ ทธิ บตั ร
สิง่ ประดิษฐ์ใหม่นนั ้ จะต้องเป็ นชนิดใหม่ทไ่ี ม่เคยมีมาก่อน หรือได้รบั การพัฒนาโดยผูอ้ ่นื ในประเทศ
สหรัฐฯ หรือได้รบั สิทธิบตั ร หรือมีรายละเอียดของสิง่ มีชวี ติ ใหม่ในสิง่ ตีพมิ พ์ในประเทศสหรัฐฯ ก่อนหน้าที่
ผูข้ อจดสิทธิบตั รจะพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ และสิง่ มีชวี ติ ใหม่น้ีต้องไม่ได้ถูก นําออกจําหน่ าย นําไปใช้ หรือ
นําไปเพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ ในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ก่อนขอจดสิทธิบตั ร และต้องเป็ นสิง่ มีชวี ติ
ใหม่ทไ่ี ม่เคยพบมาก่อนหรือไม่มบี ุคคลใดทีส่ ามารถระบุชนิดของสิง่ มีชวี ติ นัน้ ได้โดยง่าย
ขัน้ ตอนการขอจดสิ ทธิ บตั ร
การขอจดสิทธิบตั รจะต้องกระทําโดยผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีหรือสิง่ ประดิษฐ์ และเจ้าของสิง่ มีชวี ติ GM
เท่านัน้ แต่สามารถจดร่วมกับผูอ้ ่นื ทีร่ ่วมกันพัฒนาได้ในฐานะเป็ นผู้พฒ
ั นาร่วม การยื่นคําขอจดสิทธิบตั ร
หรือ แบบ non-provisional application ผู้พฒ
ั นาต้องเตรียมเอกสารเป็ นลายลักษณ์อ ักษร ดังต่อ ไปนี้
(http://www.uspto.gov/patents/resources/types/utility.jsp#non)
- รายละเอียดของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic engineering variety descriptions)
- ชื่อเจ้าของสิง่ มีชวี ติ GM
- ข้อถือสิทธิ (claims): เป็นส่วนสําคัญของการยื่นขอจดสิทธิบตั ร เพราะเป็ นขอบเขตทีจ่ ะได้รบั
ความคุม้ ครองจากสิทธิบตั ร
- คําสาบาน oath
declaration)
- ค่าธรรมเนียม (application fee)
เมื่อ สํานัก งานสิทธิบตั รและเครื่องหมายการค้าได้รบั เอกสารคําขอครบถ้วน จะออกเลขหมาย
(application number)
แต่ผขู้ อจดสิทธิบตั รอาจจะไม่ต้องยื่นข้อถือ
สิทธิและคําสาบานมาพร้อมคําขอในรูปแบบทีเ่ รียกว่า Provisional application (http://www.uspto.gov/
patents/resources/types/provapp.jsp) ซึง่ ทางสํานักงานฯ จะออกใบอนุ ญาตทีเ่ รียกว่า Patent Pending
ให้แก่ผู้ย่นื คําร้อง ซึง่ ผูย้ ่นื คําร้องต้องยื่นเอกสารที่เหลือ (ข้อถือสิทธิและคําสาบาน) ตามรายละเอียดแบบ
non-provisional application ข้างต้น ภายใน 12 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้ Patent Pending ถ้าผูย้ ่นื คําร้องไม่
สามารถยื่นเอกสารได้ครบถ้วนตามเวลาที่กําหนด คําขอแบบ Provisional application หรือ Patent
Pending จะถือว่าการขอจดสิทธิบตั รเป็ นอันสิ้นสุด หากคําขอถูกต้อ งครบถ้วน ทางสํานักงานฯ จะส่ ง
เอกสารไปตรวจสอบที่ศูนย์เทคโนโลยี Technology enter T )
ง
เพื่อ
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า
พบ

ในกรณีทม่ี ผี ยู้ ่นื ขอจดสิทธิบตั รในสิง่ เดียวกัน แต่ละฝ่ายต้องเสนอ
หลักฐานข้อเท็จจริง เพื่อพิสจู น์ว่าใครเป็นผูพ้ ฒ
ั นาคนแรกและพัฒนาเมื่อใด หากยังไม่สามารถสรุปได้ ทาง
สํานักงานฯ จะใช้วนั ที่ย่นื ขอเป็ นเกณฑ์ตดั สิน ซึ่งฝ่ายที่ถูกตัดสินแพ้ไม่ยอมรับในการตัดสินสามารถยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลได้
ภายหลังจากทีร่ ฐั บาลออกกฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทําให้การพัฒนาจีเอ็มโอเกิดขึน้
ในภาคเอกชนเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะพืช GM โดยมีงบประมาณการลงทุนเพิม่ สูงขึน้ 14 เท่าในช่วงปี
1960-1996 และระหว่า งปี 1996-2000 มีผ ลให้ส ิท ธิบ ัต รด้า นเทคโนโลยีชีว ภาพทางการเกษตร มี
แนวโน้มสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิบตั รทัง้ หมดในประเทศสหรัฐฯ (ภาพที่ 41) ซึง่ ในจํานวนดังกล่าว
ภาคเอกชนมีจํานวนสิทธิบตั ร 4,200 สิทธิบตั ร หรือร้อยละ 75 ของสิทธิบตั รด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทาง
การเกษตรทัง้ หมด เมือ่ พิจารณาจําแนกตามสาขาเทคโนโลยี จะพบว่าเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพ์ ชื มี

ภาพที่ 41 แนวโน้มการจดสิทธิบตั รด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรใน ปี 1976-2000
ที่มา: King
eisey, 003
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จํานวนการได้รบั สิทธิบตั รสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ (ภาพที่ 42) และเมื่อแบ่งตาม
หน่วยงานทีข่ อจดสิทธิบตั ร พบว่าบริษทั เอกชนในประเทศสหรัฐฯ มีการยืน่ ขอจดสิทธิบตั รมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ บริษัทเอกชนต่ างชาติ และมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่ไม่หวังผลกําไรในประเทศ
สหรัฐฯ (ภาพที่ 43) จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่ าจํานวนสิทธิบตั รจากพืช GM มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ใน
อนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนแบบชัวคราว
่
(Provisional Application) ซึง่ ไม่ต้องยื่นข้อ
ถือสิทธิ (claim) และคําสาบานมาพร้อมกับคําขอได้ทเ่ี ว๊ปไซด์ http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/
olia/oed/grb.pdf สิทธิบตั รทางเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะพืช GM ในประเทศสหรัฐฯ ทีไ่ ด้
จดทะเบียนแล้ว สามารถสืบค้นได้ท่เี ว๊ปไซด์ http://patft.uspto.gov/ หรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับ
สิทธิบตั ร เครื่อ งหมายการค้ า และกฎหมายทรัพย์ส ิน ทางปญั ญา สามารถดูรายละเอียดได้ท่เี ว๊ ปไซด์
http://www.uspto.gov/index.jsp

ภาพที่ 42: เทคโนโลยีต่างๆ ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร ทีไ่ ด้ขอจดสิทธิบตั ร
ที่มา: King
eisey, 003
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ภาพที่ 43: การแบ่งตามหน่วยงานทีจ่ ดสิทธิบตั รด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
ที่มา: King
eisey, 003

จากการที่พชื GM
ก
GM
GM อีกทัง้ เป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐฯ อย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในจํานวนมหาศาล
ในแต่ล ะปี อาจนับได้ว่าประเทศสหรัฐฯเป็ นตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์พชื ที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก รองลงมาคือ
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น สาเหตุท่ตี ลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศสหรัฐฯเติบโตอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเกษตรกรสามารถซือ้ เมล็ดพันธุ์จากบริษทั ผูผ้ ลิตมากกว่าใช้เมล็ดพันธุจ์ ากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ครัง้ ก่อน (save seeds) ซึง่ เมล็ดพันธุท์ ส่ี าํ คัญในตลาดการค้า ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ฝ้าย และข้าวสาลี
ตลาดเมล็ดพันธุ์ในประเทศสหรัฐฯ เริม่ เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 1930 เมื่อเมล็ด
พันธุล์ กู ผสม (hybrid) ทีใ่ ห้ผลผลิตสูงได้ออกสู่ตลาดการค้า ซึง่ เมล็ดพันธุช์ นิดนี้เกษตรกรไม่สามารถนํามา
ปลูกใหม่ได้ ดังนัน้ เกษตรกรจําเป็นต้องซือ้ เมล็ดพันธุใ์ หม่ทุกครัง้ ทีป่ ลูกเพื่อรักษาผลผลิตทีส่ ูง นอกจากนัน้
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (Intellectual property right: IPR) ยังช่วยกระตุ้นการวิจยั และพัฒนาใน
ภาคเอกชนมากขึน้ โดยการออกเอกสารสิทธิหลักทีค่ ุม้ ครองพันธุพ์ ชื GM จํานวน 2 แบบ คือ สิทธิบตั ร
(Patent) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุพ์ ชื (Plant Variety Protection
Act: PVPA) ออกโดย Plant Variety Protection Office ภายใต้สํานักงานบริการการตลาดของพืชทาง
การเกษตร (Agricultural Marketing Service) ของ USDA (Erker และ Brick, 2006) พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้อ อกเอกสารสิทธิใ ห้แ ก่ ผู้พ ฒ
ั นา ผู้ปรับปรุงพันธุ์ และเจ้าของพันธุ์พืชชนิดใหม่ ส่ ว นพระราช
- 171 -

บัญญัตทิ แ่ี ก้ไขปีใหม่ปี 1994 จะรวมความคุม้ ครองแก่มนั ฝรังและพื
่
ชหัวชนิดต่างๆ วัตถุประสงค์หลักของ
เอกสารสิทธิน้ี เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้พฒ
ั นาพันธุ์พชื ในด้านผลประโยชน์ ต่างๆ จากพันธุ์พชื ที่ได้
พัฒนาใหม่ ซึ่งเจ้าของสามารถขายหรือโฆษณาเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดใหม่ได้แต่เพียงผู้เ ดียว ยกเว้น
เจ้าของจะอนุ ญาตให้ผอู้ ่นื ขายหรือโฆษณาเมล็ดพันธุ์แทนตนเอง นอกจากนี้เจ้าของเอกสารสิทธิสามารถ
ฟ้ อ งร้อ งต่ อ ผู้ท่ลี ะเมิดสิทธิ และสามารถร้อ งขอต่ อ ศาลเพื่อ ออกคําสัง่ ห้ามบุค คลอื่นใดละเมิดสิทธิใ น
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญานี้ แต่พระราชบัญญัตนิ ้ีจะไม่คุม้ ครองแก่พนั ธุ์พชื ใดก็ตาม ทีไ่ ด้ขายหรือใช้ในประเทศ
สหรัฐฯมาแล้วมากกว่า 1 ปี หรือในต่างประเทศมากกว่า 4 ปี (Strachan, 1992) ซึง่ เจ้าของพันธุพ์ ชื ไม่ม ี
สิทธิย่นื ขอความคุ้มครองพันธุ์พชื ดังกล่าวได้ เอกสารสิทธิน้ีมรี ะยะเวลาคุ้มครองพันธุ์พชื ชนิดใหม่ 18 ปี
ภายหลังจากที่ได้ออกเอกสารสิทธิคุ้มครองตามพระราชบัญญัตปิ ี 1970 และระยะเวลาคุ้มครองพันธุ์พชื
ชนิดใหม่ 20 ปีตามพระราชบัญญัตปิ ี 1994 นอกจากนี้พระราชบัญญัติ PVPA สามารถแบ่งความคุม้ ครอง
ได้ 2 ประเภท (Erker และ Brick, 2006) คือ
1. ประเภทแรก ผู้พฒ
ั นาและเจ้าของผู้ถือเอกสารสิทธิสามารถขายเมล็ดพันธุ์ทงั ้ ที่จดทะเบียน
หรือไม่จดทะเบียนได้ ผู้ท่ถี ือเอกสารสิทธิประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องฟ้องร้องในคดีแพ่งด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือ
เอกสารสิทธิถูกละเมิดสิทธิภายในระยะเวลาที่ได้รบั ความคุม้ ครอง ซึ่งข้อกําหนดหรือสิทธิต่างๆ จะคล้าย
กับผู้ท่ถี ือสิทธิบตั ร (Patent) โดยผู้ถือ เอกสารสิทธิสามารถใช้พนั ธุ์พชื ใหม่ของตนอย่างไรก็ได้ตามที่
ต้องการ แต่ผู้ท่ถี ือเอกสารสิทธิประเภทนี้ไม่ได้รบั ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของ
รัฐบาลกลางในหัวข้อที่ 5 (Title V of the Federal Seed Act) และใน Section 35-27-113 ของพระราช
บัญญัตเิ มล็ดพันธุข์ องมลรัฐโคโลราโด
2. ประเภทที่สอง ให้การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื โดยการออกเฉพาะเอกสารสิทธิ ์เท่านัน้ ซึ่งได้รบั ความ
คุม้ ครองจากพระราชบัญญัตเิ มล็ดพันธุข์ องรัฐบาลกลางในมาตรา 5 (Title V of the Federal Seed Act)
และใน Section 35-27-113 ของพระราชบัญญัตเิ มล็ดพันธุข์ องรัฐโคโลราโด
ผูล้ ะเมิดกฎหมายทัง้ สองประเภทข้างต้นนี้อาจจะถูกฟ้องร้องโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของมลรัฐ
โคโลราโด พันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองประเภทนี้อาจจะถูกขายได้ในลักษณะของเอกสารจดทะเบียนเมล็ด
พันธุ์ ดังนัน้ การขายเมล็ดพันธุท์ ไ่ี ม่ได้จดทะเบียนโดยใช้ช่อื พันธุจ์ ะถือว่าละเมิดสิทธิของทัง้ เจ้าของเอกสาร
สิทธิ ์ และกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของมลรัฐโคโลราโด

- 172 -

หน่วยงานของรัฐบาลและบริษทั เอกชนส่วนมากจะเลือกความคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ใหม่ของตนภายใต้
กฎหมาย Title V หรือแบบทีส่ อง ซึง่ ผูล้ ะเมิดจะได้รบั โทษปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง และไม่เกิน 2,500 เหรียญสหรัฐฯ ตามกฎหมายของรัฐโคโลราโด (Erker และ Brick,
2006)
ทัง้ นี้การกระทําทีเ่ ป็นการละเมิดหรือไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของเอกสารสิทธิ ได้แก่
- การขาย การเสนอ การขนย้าย การแลกเปลีย่ น หรือการโฆษณาสําหรับการขายเมล็ดพันธุ์ท่ี
ได้รบั ความคุม้ ครอง
- การเผยแพร่พนั ธุพ์ ชื ไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้แจ้งต่อผูท้ ถ่ี อื สิทธิคุม้ ครองอยู่
- การนําเข้าพันธุพ์ ชื เข้าประเทศสหรัฐฯ หรือส่งออกพันธุพ์ ชื ออกนอกประเทศสหรัฐฯ
- การส่งเสริมให้บุคคลทีส่ าม กระทําการในข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
นอกจากข้อละเมิดข้างต้นแล้ว การขายพันธุพ์ ชื ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตทิ แ่ี ก้ไข
ในปี 1994 จะมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
- เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องจําหน่ายภายใต้ช่อื พันธุพ์ ชื เท่านัน้
- จํานวนเมล็ดพันธุท์ เ่ี กษตรกรนําไปใช้ต้องไม่มากไปกว่าจํานวนเมล็ดพันธุท์ เ่ี กษตรกรต้องการ
ใช้ในการปลูกในพืน้ ทีแ่ ปลงปลูก
- ถ้าเมล็ดพันธุ์พชื ที่ได้รบั ความคุ้มครองสามารถปลูกขยายพันธุ์ได้ต้องแจ้งให้แก่เจ้าของสิทธิ
ทราบ
ดังนัน้ ในการระบุว่าเมล็ดพันธุใ์ ดอยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของกฎหมาย ผูข้ ายต้องเป็ นผูแ้ จ้งให้กบั
ผูซ้ อ้ื ทราบว่าเมล็ดพันธุพ์ ชื นัน้ เป็ นเมล็ดพันธุท์ ไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง นอกจากนี้เมล็ดพันธุท์ บ่ี รรจุในกระป๋อง
หรือภาชนะอื่นใด ต้องติดฉลากทีร่ ะบุว่าเป็น “พันธุท์ ไี ่ ด้รบั ความคุม้ ครองห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต”
อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองนี้มขี อ้ ยกเว้น ถ้าเกษตรกรต้องการเก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้ปลูกในปี ต่อไปในพื้นที่
เท่าเดิมและห้ามขาย และยกเว้นเมล็ดพันธุ์ท่ใี ช้ในงานวิจยั และพัฒนาพันธุ์พชื ใหม่ (Erker และ Brick,
2006)
ตัง้ แต่ปี 1971 เป็ นต้นมา สํานักงานคุม้ ครองพันธุพ์ ชื (Plant Variety Protection Office) ได้ออก
เอกสารสิทธิให้แก่พนั ธุ์พชื ใหม่มาแล้วประมาณ 2,700 เอกสารสิทธิ ในพืชกว่า 100 ชนิด ในจํานวนนี้
ร้อยละ 75 จะได้รบั เอกสารสิทธิภายใน 2 ปี หลังจากยื่นเรื่องขอรับความคุ้มครอง (Strachan, 1992)
(ดังตัวอย่างพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองทีแ่ สดงในตารางที่ 40)
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ตารางที่ 40 ตัวอย่างพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
พันธุพ์ ืช
Horizon
Wax216 และ Bush
Romano350
Primo

ชนิ ดพืช
ถัว่ (Field bean)

ผูผ้ ลิ ต/ผูพ้ ฒ
ั นา
Asgrow Seed Co.

ถัว่ (Garden Bean)

Rogers NK Seed Co.

ถัว่ (Garden Bean)

Limousine

Kentucky Bluegrass

Ferry-Morse Seed Co.
Deutsche Saatveredelung
Lippstadt
Holden's Foundation Seeds, Inc.
Wilson Seeds, Inc.

LH191, LH197 และLH215
Lp215D
PHJ90, PHK93,
PHM81,PHN66
MBSJ, MBUB, MM402A,
31BZ2
Gemini
Bautista
XP5034
W2501 และW2502

ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

ข้าวโพด

DeKalb Plant Genetics

ผักกาดขาว (Lettuce)
ผักกาดขาว (Lettuce)
มะเขือเทศ
ข้าวสาลี

Sakata Seed America, Inc.
Royal Sluis
Asgrow Seed Co.
AgriPro Biosciences

ที่มา: Strachan, (1992)

ขัน้ ตอนการยื่นขอความคุ้มครองพันธุพ์ ืช
ผู้ผลิตหรือผู้พฒ
ั นาพันธุ์พชื ใหม่ต้องเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์พชื ใหม่ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ก่อนยืน่ ต่อสํานักงานคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ดังต่อไปนี้ (Strachan, 1992)
1.

วิธกี ารปรับปรุงพันธุ์
วิธกี ารคัดเลือก หลักฐานเกี่ยวกับความคงตัวทางพันธุกรรม และความแตกต่างจากพันธุป์ กติท่มี ี
อยู่
2. รายละเอียดของลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากพันธุอ์ ่นื ๆ
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3. รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพันธุใ์ หม่
4. รายละเอียดทีแ่ สดงความเป็นเจ้าของ
5. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ:์
, 00
85
6. ค่าธรรมเนียมจํานวน 250 เหรียญสหรัฐฯ และค่าทดสอบจํานวน 1,900 เหรียญสหรัฐฯ

ก

นอกจากนี้ ทางสํานักงานคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ได้จดั ทําฐานข้อมูลพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้จดทะเบียน และเจ้าของ
เอกสารสิทธิสามารสืบค้นได้ทเ่ี ว๊ปไซด์ http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/pvplist.pl หรือที่เว๊ป
ไซด์ http://www.ars-grin.gov/npgs/acc/acc_queries.html ข้อมูลเพิม่ เติมของสํานักงานคุม้ ครองพันธุพ์ ชื
เกี่ยวกับการยื่นเรื่อ งขอจดทะเบียนพันธุ์พชื ค่าธรรมเนียม เงื่อ นไขต่างๆ ดูรายละเอียดได้ท่เี ว็ปไซด์
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/science และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื และข้อ กําหนดของ
กฎเกณฑ์ต่ า งๆ ได้ท่เี ว๊ ป ไซด์ http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV
3002796
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2.9 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิ จยั และพัฒนาจีเอ็มโอ
2.9.1 หน่ วยงานรัฐบาล สมาคม และองค์กรอิ สระต่ างๆ
American Enterprise Institute
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1150 17st., N.W.
Washington, DC 20036
โทรศัพท์: (202)-862-5800
โทรสาร: (202)-862-7177
Website: www.aei.org
American Society of Animal Science
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2441 Village Green Place,
Champiagn, IL 61822
โทรศัพท์: (217)-356-9050
โทรสาร: (217)-398-4119
Website: http://www.asas.org/index.asp?autotry=true
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
หน่ วยงาน APHIS เป็ นหน่ วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ให้ส ามารถแข่งขัน ในตลาดการค้า ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั ทีบ่ ริโภคสินค้าทางการเกษตร
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250
โทรศัพท์: (202)-720-2511
โทรสาร: (202)-720-3982
Website: http://www.aphis.usda.gov/
Agricultural Research Service (ARS)
หน่ วยงาน ARS เป็ นหน่ วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ทําหน้าที่ศกึ ษาวิจยั และพัฒนา
ทางการเกษตร เพื่อ แก้ไขปญั หาทางการเกษตรต่ างๆ ให้มคี วามปลอดภัย ผลิต ภัณ ฑ์มคี ุณ ภาพ และ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Jamie L. Whitten Building
1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250
โทรศัพท์: โทรสาร: Website: http://www.ars.usda.gov/
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Beltsville Agricultural Research Center, ARS USDA
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 10300 Baltimore Blvd.,
Building 003, Room 223, BARC-West
Beltsville, MD 20705
โทรศัพท์: (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
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1200 Montreal Road, Bldg. M-58
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0R6
โทรศัพท์: (613)-993-9101
โทรสาร: (613)-952-9907
Website: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/bri.html
Biotechnology Regulatory Service (USDA-BRS)
หน่ วยงาน BRS ทําหน้ าที่ควบคุ มดูแลพืช โดยเฉพาะการดัดแปลงพันธุกรรมพืช หรือสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดอื่นๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพืช ซึง่ BRS
APHIS ในการ
ควบคุมดูแลพืช GM ดังกล่าว
สถานทีต่ ดิ ต่อ: USDA-APHIS BRS
4700 River Road, Unit 147
Riverdale, MD 20737
โทรศัพท์: (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)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1201 Maryland Ave, SW, Ste.900
Washington, D.C. 20024
โทรศัพท์: (202)-962-9200
โทรสาร: (202)-488-6301
Website: www.bio.org
E-mail: info@bio.org
California Biomedical Research Association
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO. Box 19340
Sacramento, CA. 95819
โทรศัพท์: (916)-558-1515
โทรสาร: (916)-558-1523
Website: http://www.ca-biomed.org
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Center for Food Safety (CFS)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 660 Pennsylvania Ave, SE, #302
Washington, DC. 20003
โทรศัพท์: (202)-547-9359
โทรสาร: (202)-547-9429
Website: http://truefoodnow.org/
E-mail: info@truefoodnow.org
Council for Agricultural Science and Technology (CAST)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: CAST
Ames, IA
โทรศัพท์: (515)-292-2125
โทรสาร: (515)-292-4512
Website: http://www.cast-science.org/
Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)
CFSAN เป็นหนึ่งในหกหน่วยงานภายใต้หน่วยงาน
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740
โทรศัพท์: 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)
หน่ วยงาน CDER อยู่ภายใต้การดูแลของ FDA ทําหน้ าที่วจิ ยั พัฒนา และควบคุมดูแล ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคทุกชนิด
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Division of Drug Information
10903 New Hampshire Avenue
W051-2201, Silver Spring, MD 20993
โทรศัพท์: (301)-796-3400
โทรสาร: Website: http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CDER/default.htm
Center for Veterinary Medicine (CVM)
หน่ ยงาน CVM เป็ นหน่ วยงานภายใต้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ทําหน้าที่รบั ผิดชอบใน
การควบคุมและดูแลความปลอดภัย และสุขภาพของสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 7519 Standish Place, HFV-12
Rockville, MD 20855
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โทรศัพท์: (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
หน่ วยงาน CBER เป็ นหน่ วยงานภายใน FDA ทําหน้าทีว่ จิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่
เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาสําหรับมนุษย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Division of Communication And Consumer Affairs
Outreach and Development
Food and Drug Administration
1401 Rockville Pike
Suite 200N/HFM-47
Rockville, MD 20852
โทรศัพท์: (800)-835-4709
โทรสาร: (301)-827-1800
Website: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/default.htm
E-mail: ocod@fda.hhs.gov
Enzyme Technical Association
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1601 K Street, NW
Second Floor
Washington, D.C., 20006
โทรศัพท์: โทรสาร: (202)-778-9100
Website: http://www.enzymetechnicalassoc.org/
Federation of Animal Science Societies (FASS)
สมาคม FASS เป็ นการรวมตัวกันของนักวิทยาศาสตร์หรือองค์กรทางด้านสัตว์ หรือผู้ท่สี นใจ
ทางด้านการวิจยั และพัฒนาสัตว์ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั ทางด้านสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ให้มปี ระสิทธิภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2441 Village Green Place
Champaign, IL 61822
โทรศัพท์: (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)
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีหน้ าที่ควบคุมและดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยารักษาโรค เพื่อ
ความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 10903 New Hamphire Ave.,
Silver Spring, MD 20993
โทรศัพท์: 1-888-463-6332
โทรสาร: Website: http://www.epa.gov/
Food Safety and Inspection Service (FSIS):
หน่วยงาน FSIS เป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ประจํากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีภาระหน้าที่
รับ ผิด ชอบความปลอดภัย ของเนื้ อ สัต ว์ สัต ว์ปี ก และผลิต ภัณ ฑ์ไ ข่ และการตรวจสอบการติด ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Food Safety and Inspection Service
U.S. Department of Agriculture
1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250
โทรศัพท์: (402)-344-5000
โทรสาร: (402)-344-5005
Website: http://www.fsis.usda.gov/
Information System for Biotechnology (ISB)
ISB
รวมถึง
ฐานข้อมูลการตรวจสอบ การพัฒนา และการควบคุม พืช GM
GM
จุลนิ ทรีย์ GM
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1900 Kraft Dr.
Virginia Tech. #13
Blacksburg, VA 24061
โทรศัพท์: (540)-231-3747
โทรสาร: E-mail: isb@vt.edu
Website: www.Isb.vt.edu/
Iowa Biotechnology Association
สถานทีต่ ดิ ต่อ: โทรศัพท์: - โทรสาร: Website: www.iowabiotech.com/
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Institute of Science in Society
สถานทีต่ ดิ ต่อ: โทรศัพท์: - โทรสาร: Website: http://www.i-sis.org.uk/index.php
International Center for Technology Assessment (ICTA)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 660 Pennsylvania Ave., SE
Suite 302
Washington, DC 20003
โทรศัพท์: (202)-547-9359
โทรสาร: (202)-547-9429
E-mail: info@icta.org
Website: http://www.icta.org/template/index.cfm
International Food Information Council
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1100 Connecticut Avenue NW Suite 430
Washington, DC 20036
โทรศัพท์: (202)-296-6540
โทรสาร: Website: http://www.foodinsight.org/
E-mail: info@foodinsight.org
International Food Policy Research Institiute (IFRPI)
สถาบัน I RPI
วิจยั และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาการเกษตร ประมง ปศุสตั ว์
นโยบาย และการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2033 K St., N.W.
Washington, DC 20006
โทรศัพท์: (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 เป็นองค์กรทีส่ นับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรไปยังประเทศทีก่ ําลัง
พัฒนา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิม่ ความมันคงด้
่
านอาหาร ลดปญั หาความอดอยาก และ
ความยากจน
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 417 Bradfield Hall
Cornell University, Ithaca, New York 14853
โทรศัพท์: (607)-255-1724
โทรสาร: (607)-255-1215
Website: http://www.isaaa.org/
E-mail: americenter@isaaa.org
International Dairy Foods Association:
ประกอบด้วยองค์กรด้านอาหารอีก 3 องค์กร ได้แก่ Milk Industry Foundation, the International Ice
Cream Association และ the National Cheese Institute.
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1250 H Street, NW, Suite 900
Washington, DC 20005
โทรศัพท์: (202)-737-4332
โทรสาร: (202)-331-7820
Website: http://www.idfa.org/
E-mail: membership@idfa.org
Livestock and Poultry Science Institute, ARS USDA
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 10300 Baltimore Avenue
Beltsville, MD 20705-2350
โทรศัพท์: โทรสาร: Website: http://www.anri.barc.usda.gov/index.asp
National Academy of Sciences (NAS)
NAS เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกําไร ทีเ่ กิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา
ต่างๆ ร่วมกันทํางานเพื่อแก้ไขปญั หาทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสถาบัน และระดับชาติ
อีกทัง้ จัดทําร่างนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เสนอต่อสํานักงานนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology Policy) เพื่อจัดทํานโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไป
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 500 Fifth St., N.W.
Washington, DC 20001
โทรศัพท์: (202)-334-2000
โทรสาร: Website: http://www.nationalacademies.org
National Food Processors Association (NFPA)
สมาคม N P
มอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกันกําหนดแนวทางด้านความปลอดภัย
ของอาหาร คุณค่าของอาหาร การควบคุม และการวิจยั และพัฒนา
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1350 I Street, N.W.
Suite 300
Washington, DC 20005
โทรศัพท์: (202)-639-5900
โทรสาร: (202)-639-5932
Website: http://www.nfpa-food.org
Oak Ridge National Laboratory
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Oak Ridge National Laboratory
P.O. Box 2008
Oak Ridge, TN 37831
โทรศัพท์: (865)-574-7199 โทรสาร: Website: http://www.ornl.gov/
Pew Initiative on Food and Biotechnology
องค์กร Pew Initiative on Food and Biotechnology ร่วมกับองค์กรสาธารณะ และองค์กร
ภาคเอกชนต่างๆ ช่วยกันวิจยั และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปญั หาทางสังคมด้านต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อสังคมชาวอเมริกนั และสังคมของประชาชนทัวโลก
่
ในด้านสิง่ แวดล้อม การศึกษา และ
สาธารณสุข เป็นต้น
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Commerce Square
2005 Market Street, Suite 1700
Philadelphia, PA 19103
โทรศัพท์: (215)-575-9050
โทรสาร: (215)-575-4939
Website: http://www.pewtrusts.org/
E-mail: info@pewtrusts.org
United States Environmental Protection Agency (EPA)
หน่ วยงาน EPA เป็ นหน่ วยงานหลักที่ทําหน้ าที่ปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์แ ละปกป้อ ง
สิง่ แวดล้อม
)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1200 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20460
โทรศัพท์: (202)-272-0167
โทรสาร: Website: http://www.epa.gov/
Union of Concerned Scientists
Union of Concerned Scientists เป็นองค์กรอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่แสวงหาผลกําไร เกิด
จากการรวมกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ นักคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทํางานร่วมกัน เพื่อปกป้องสิง่ แวดล้อม
และปกป้องโลกของเรา
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2 Brattle Square,
Cambridge, MA 02238-9105
โทรศัพท์: (617)-547-5552
โทรสาร: (617)-864-9405
Website: http://www.ucsusa.org/
US Department of Agriculture (USDA)
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา เป็ นหน่ วนงานหลักทีท่ ําหน้าที่ควบคุมการเพาะปลูกพืช และการ
เลี้ยงสัตว์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่กําหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย รวม
ถึงสวัสดิภาพของปศุสตั ว์ มีหน่ วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หลายหน่ วยงานทีท่ ําหน้าที่เฉพาะ
ด้าน เช่น APHIS, Biotechnology Regulatory Service (BRS), Economic Research Service (ERS),
Foreign Agricultural Service (FAS) และ Food Safety และ Inspection Sevice (FSIS) เป็นต้น
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250
โทรศัพท์: (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 เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับช่วยเหลือภาคเอกชน ผูท้ น่ี ํามวลชีวภาพ (Biomass)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: USDA Farm Service Agency,
Public Affairs Staff, Stop 0506
1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250
โทรศัพท์: (202)-720-2791
โทรสาร: (202)-720-4034
Website: www.fsa.usda.gov/
U.S. Department of Agriculture, Forest Service (USDA FS)
หน่ วยงาน USDA FS
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Office of Communication
Mailstop: 1111
1400 Independence Ave., SW
Washington, DC 20250
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โทรศัพท์: (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
หน่ วยงาน CVB เป็ นหน่ วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ทําหน้าที่ว ิ จยั และพัฒนาวิธกี าร
วินิจฉัยโรค การป้องกันโรค และยารักษาโรค สําหรับสัตว์ และควบคุมความปลอดภัย คุณภาพ มาตรฐาน
และความบริสุทธิ ์ของยาเหล่านัน้ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Center for Veterinary Biologics
1920 Dayton Avenue
P.O. Box 844
Ames, Iowa 50010
โทรศัพท์: (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)
หน่ วยงาน ERS เป็ นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลงานวิจยั ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ทางด้านอาหาร การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาชนบท
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Economic Research Service
1800 M Street N.W.
Washington, DC 20036
โทรศัพท์: (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 สถาบันวิ จยั และพัฒนาในสถาบันการศึกษา
Brown Medical School, Brown Alpert Medical School
เมือง Providence มลรัฐ Rhode lsland 02903
Website: http://www.brownmedicine.org/
Center for Microbial Ecology,
Michigan State University,
เมือง East Lansing มลรัฐ Michigan 48824
Website: http://www.cme.msu.edu/
Cornell University
เมือง Ithaca มลรัฐ New York 14853
Website: http://www.cornell.edu/
Dairy Science Departments, Virginia Polytechnic and State University
เมือง Blacksburg มลรัฐ Virginia 24061
Website: http://www.dasc.vt.edu/
Dalhousie University in Nova Scotia, Canada
เมือง Halifax มลรัฐ Nova Scotia
Website: http://www.dal.ca/
Department of Anesthesia, University of Colorado Health Sciences Center
เมือง Aurora
Colorado 80045
Website: http://anitaedge.com/CUanes/clinicalfaculty.php
Department of Animal Science, University of California, Davis
เมือง avis
California 95616
Website: http://animalscience.ucdavis.edu/
Department of Agronomy and Range Science,
University of California,
เมือง avis
California 95616
Website: http://www.agronomy.ucdavis.edu/calrng/range1.htm
Department of Biology,
University of Nebraska at Omaha
เมือง Omaha มลรัฐ Nebraska 68182
Website: http://www.unomaha.edu/biology/
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Department of Biological Science
Dartmouth College
เมือง Hanover มลรัฐ New Hampshire 03755
Website: http://www.dartmouth.edu/~biology/
Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology,
Ohio State University,
เมือง Columbus มลรัฐ Ohio 43210
Website: http://eeob.osu.edu/
Department of Entomology
University of Minnesota,
เมือง St. Paul มลรัฐ Minnesota 55108
Website: http://www.entomology.umn.edu/
Department of Fisheries and Wildlife Science
Virginia Polytechnic Institute and State University,
เมือง Blacksburg มลรัฐ Virginia 24061
Website: http://www.fishwild.vt.edu/
Department of Genetics, Cell Biology and Development
University of Minnesota,
เมือง St. Paul มลรัฐ Minnesota 55108
Website: http://www.gcd.umn.edu/
Department of Immunology, Holland Laboratory, George Washington University
เมือง Washington
District of Columbia 20037
Website: http://www.gwumc.edu/immunology/research/holland.htm
Department of Veterinary and Biomedical Sciences, University of Minnesota
เมือง St. Paul มลรัฐ Minnesota 55108
Website: http://www.cvm.umn.edu/vbs/
Department of Veterinary Population Medicine, University of Minnesota
เมือง St. Paul มลรัฐ Minnesota 55108
Website: http://www.cvm.umn.edu/vpm/
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Howard Huges Medical Institute
เมือง Chevy Chase มลรัฐ Maryland 20815
Website: http://www.hhmi.org/
Diabetes Institute for Immunology and Transplantation, Department of Surgery,
University of Minnesota,
เมือง Minneapolis มลรัฐ 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
เมือง Scottsdale มลรัฐ Arizona 85259
Website: http://www.mayoclinic.org/cardiovascular-surgery-rst/
Guleph University, Canada
เมือง Guleph มลรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา
Website: http://www.uoguelph.ca/
Institute for Agro-Environmental Research and Development (IRDA), Quebec, Atlantic
เมือง Quebec
Website: http://www.irda.qc.ca
Institute for Genomic Biology, University of Illinois at Champaign-Urbana
เมือง Urbana มลรัฐ Illinois 61801
Website: http://www.igb.illinois.edu/
Institute of Science in Society-Wine
Website: http://i-sis.org/
Iowa State University
เมือง Ames มลรัฐ Iowa 50011
Website: http://www.iastate.edu/
Laboratory of Viral Disease, National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
National Institutes of Health,
เมือง Bethesda มลรัฐ MD 208892
Website: http://www.niaid.nih.gov/labsandresources/labs/aboutlabs/lvd/Pages/default.aspx
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Lawrence Berekeley National Laboratory
เมือง Berkeley
California
Website: http://www.lbl.gov/
Louisiana State University
เมือง Baton Rouge มลรัฐ Louisiana
Website: http://www.lsu.edu/
Michigan State University
เมือง East Lansing มลรัฐ Michigan 48824
Website: http://www.msu.edu/
MIT-Biological Engineering
เมือง Cambridge มลรัฐ Massachusetts 02139
Website: http://web.mit.edu/be/index.shtml
National Cancer Institute
เมือง Bethesda มลรัฐ Maryland 20892
Website: http://www.cancer.gov/
North Carolina Biotechnology Center
เมือง Research Triangle Park มลรัฐ North Carolina 27709
Website: http://www.ncbiotech.org/
Office of Biotechnology at Iowa State University
เมือง Ames มลรัฐ Iowa 50011
Website: http://www.biotech.iastate.edu/
Organic Consumers Association
เมือง Finland มลรัฐ Minnesota 55603
Website: http://www.organicconsumers.org/
Pennsylvania State University
เมือง University Park มลรัฐ Pennsylvania 16802
Website: http://www.psu.edu/
Purdue University
เมือง West Lafayette มลรัฐ Indiana 47907
Website: http://www.purdue.edu/
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The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center,
The John Hopkins University School of Medicine,
เมือง Baltimore มลรัฐ Maryland 21231
Website: http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/
Transplantation Biology Research Center, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical
School,
เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts 02129
Website: http://www.mghtbrc.org/
Tufts University, Massaseuchette
เมือง Medford มลรัฐ Massachusetts
Website: http://www.tufts.edu/ 02155
University of California, Berkeley-Molecular and Cell Biology
เมือง Berkeley มลรัฐ California 94720
Website: http://mcb.berkeley.edu/
University of California, Davis, Technology Transfer Center
เมือง Tulare มลรัฐ California 93274
Website: http://www.vmtrc.ucdavis.edu/cdtc/findout.html
University of California, Los Angeles
เมือง Los Angeles มลรัฐ California 90095
Website: http://www.ucla.edu/
University of California, Riverside
เมือง Riverside มลรัฐ California 92521
Website: http://www.ucr.edu/
University of Colorado at Boulder
เมือง Boulder มลรัฐ Colorado 80309
Website: http://www.colorado.edu/
University of Florida
เมือง Gainesville มลรัฐ Florida 32611
Website: http://www.ufl.edu/
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University of Illinois, Department of Natural Resources and Environmental Sciences
เมือง Urbana มลรัฐ Illinois 61801
Website: http://nres.illinois.edu/
University of Minnesota, Biotechnology Institute
เมือง St. Paul มลรัฐ Minnesota 55108
Website: http://www.bti.umn.edu/
University of Missouri
เมือง St. Louis มลรัฐ Missouri 63121
Website: http://www.umsl.edu/
University of Nebraska-Lincoln,
เมือง Lincoln มลรัฐ Nebraska 68588
Website: http://www.unl.edu/
University of North Carolina at Chapel Hill
เมือง Chapel Hill มลรัฐ North Carolina 27599
Website: http://www.unc.edu/
University of Tennessie,
เมือง Knoxville มลรัฐ Tennessie 37996
Website: http://www.utk.edu/
University of Texas Medical School
เมือง Houston มลรัฐ Texas 77030
Website: http://www.uth.tmc.edu/med/
University of Texas
เมือง Austin มลรัฐ Texas 78712
Website: http://www.utexas.edu/
University of Wisconsin, Madison
เมือง Madison
Wisconsin 53706
Website: http://www.wisc.edu/

- 191 -

2.9.3 บริ ษทั และภาคเอกชน
Advanced Cell Technology
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Advanced Cell Technology เป็ นบริษทั ทีด่ ําเนินงานวิจยั และพัฒนาโปรตีนที่
เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชวี ภาพ เช่น เทคโนโลยี
สเต็มเซลล์ และเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: P.O. Box 1700
Santa Monica, CA 90406
โทรศัพท์: (310)-576-0611
โทรสาร: (310)-576-0662
E-mail: info@advancedcell.com
Website: http://www.advancedcell.com/
Agarigen, Inc
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Agarigen พัฒนาเห็ดดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อ เป็ นแหล่งผลิตโปรตีนที่เป็ น
ประโยชน์ทางการแพทย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 14088
Research Triangle Park, NC 27709
หรือ
104 T.W. Alexander Dr. 4A
Research Triangle Park, NC 27709
โทรศัพท์: (919) 314-5530
โทรสาร: E-mail: info@agarigen.com
Website: http://www.agarigen.com/home/Home/tabid/36/Default.aspx
ความร่วมมือ: ริษทั garigen
ๆ กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
- The Pennsylvania State University
(ให้การสนับสนุ นสายพันธุเ์ ห็ดดัดแปลงพันธุกรรม)
- University of South Carolina
(สนับสนุ นเทคโนโลยีชวี ภาพระดับสูง)
- Penn State Hershey Medical Center
(ให้ความช่วยเหลือประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีชวี ภาพ)
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- Lambert Spawn
(ให้คาํ แนะนําในการผลิตโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม)
- บริษทั BioPharm Development
ร
)
- บริษทั GenScript Corp
)
Agritope
รายละเอียดของบริษทั : วิจยั และพัฒนาพืช GM โดยเฉพาะผักและผลไม้ โดยลดอัตราการเน่ าเสียทีเ่ กิด
จากปริมาณ ethylene ในผักและผลไม้ รวมถึงพัฒนาพันธุอ์ งุ่นทีม่ คี วามต้านทาน
ต่อโรคอีกด้วย
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 16160 SW Uppers Boones Ferry Road
Portland, Oregon 97224-7744
โทรศัพท์: (503)-670-7702
โทรสาร: (503)-670-7703
E-mail: Website: http://www.agritope.com
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: มะเขือเทศและเชอร์ร(่ี ให้ผลสุกช้า) องุน่ (ต้านทานต่อโรค)
Algenix
รายละเอียดบริษทั : บริษทั lgenix
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1479 Gortner Avenue
Suite 240
St. Paul, MN 55108
โทรศัพท์: (612)-624-1269
โทรสาร: (612)-624-1269
E-mail: Website: http://www.algenix.com
AltaGen Bioscience
รายละเอียดของบริษทั : วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพด้านจีเอ็มโอ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น
biopharming โปรตีนที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ (Therapeutic protein)
Monoclonal antibodies และโปรตีนทีไ่ ด้จากการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
- 193 -

สถานทีต่ ดิ ต่อ: 380 Woodview Avenue
Morgan Hill, CA 95037
โทรศัพท์: (408)-779-4533
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.altagenbioscience.com
Alellyx Applied Genomics.
รายละเอียดบริษทั : เป็ นหนึ่งในกลุ่มบริษทั Monsanto และมีความร่วมมือกับบริษทั Canavialis ทําการ
วิจยั และพัฒนาพันธุ์พชื ซึ่งเน้ นลักษณะเพิม่ มูลค่า โดยเฉพาะอ้อย ด้วยเทคนิคทาง
พันธุวศิ วกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: บริษทั ในเครือ Monsanto
Techno Park, Km 104 Rod. Anhangüera
Rua James Clerk Maxwell 320
13069-380 - Campinas, SP, Brazil
โทรศัพท์: +55 (19) 3512 4100 โทรสาร: Website: http://www.alellyx.com.br/
ตัวอย่างพืช GM: อ้อย ยูคาลิปตัส
Alexion Pharmaceuticals
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Alexion Pharmaceuticals วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคชีวภาพ
(Biopharmaceuticals) เพื่อรักษาโรคมะเร็ง โรคลิวคิเมีย และโรคไต เป็นต้น
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 352 Knotter Drive
Cheshire, CT 06410
โทรศัพท์: (203)-272-2596
โทรสาร: (203)-271-8198
E-mail: PNHregistry@iconplc.com
Website: http://www.alxn.com/
Amgen, Inc.
รายละเอียดบริษทั :

mgen

สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะจากจุลนิ ทรียเ์ พื่อสร้าง
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA
91320-1799
โทรศัพท์: (805)-447-1000
โทรสาร: 805-447-1010
E-mail: Website: http://www.amgen.com/
AquaBounty Farm, Inc.
รายละเอียดบริษัท : บริษัท AquaBounty Farm ดําเนิ นธุ รกิจด้า นเทคโนโลยีชีว ภาพสัต ว์น้ํ า โดยใช้
เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ทส่ี ําคัญของบริษทั ได้แก่ ปลาแซลมอนที่ม ี
การเจริญเติบโตทีร่ วดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาในปลาเทราท์ และกุง้ ด้วยเช่นกัน
สถานทีต่ ดิ ต่อ: AquaBounty Technologies
Waltham, MA 02451
โทรศัพท์: (781)-899-7755
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.aquabounty.com
Product: transgenic Atlantic salmon in 1999
Aventis Cropscience
รายละเอียดบริษทั : วิจยั และพัฒนาพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ให้มคี วามต้านทานต่อโรคและยาฆ่าแมลง และได้
ขยายกิจการของบริษัท โดยรวมกับบริษทั Rhone-Poulenc Ag Company และ
AgrEvo ทําให้บริษทั Aventis Cropscience มีกําลังการผลิตทีส่ ูงขึน้ เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร แต่ในปจั จุบนั บริษทั Bayer Cropscience เข้ามาบริหารกิจการ
ของบริษทั Aventis Cropscience
สถานทีต่ ดิ ต่อ: T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709
United States
โทรศัพท์: (919)-549-2000
โทรสาร: Website: http://www.bayercropscience.us/bayer/cropscience/bcsus.nsf/id/Intp_Home
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ตัวอย่างพืช GM: ฝ้าย HT ข้าวโพด ธัญญพืช และ canola
ชื่อทางการค้า: Liberty, Balance, Coverge, Puma, Starlink, Libertylink และ Regent
Baxter
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Baxter
โปรตีนดัดแปลงพันธุกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Baxter Parkway
Deerfield, IL 60015-4625
โทรศัพท์: (847)-948-2000, (800)-422-9837 โทรสาร: (800)-568-5020
E-mail: Website: http://www.baxter.com

วัคซีน

Bayer Cropscience
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Bayer Cropscience เป็ นบริษทั ยักษ์ใหญ่ทท่ี ําการวิจยั และพัฒนาพืชดัดแปลง
พันธุ ก รรมให้ม ีค วามต้านทานโรค แมลงศัต รูพืช พัฒนาด้า นคุ ณภาพโดยการเพิ่ม
คุณค่าทางอาหาร
สถานทีต่ ดิ ต่อ: TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709
โทรศัพท์: (919)-549-2000
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.bayercropscience.us/bayer/cropscience/bcsus.nsf/id/Intp_Home
ตัวอย่างพืช GM: คาร์โนลา HT, ข้าวโพด HT, ข้าว HT, ถัวเหลื
่ อง HT, Sugar Beet HT
ชื่อทางการค้า: LibertyLink, SeedLink, StarLink
Becker-Underwood, Inc
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 801 Dayton Avenue
Ames, IA 50010
โทรศัพท์: (800)-232-5907
โทรสาร: E-mail: request@beckerunderwood.com
Website: www.beckerunderwood.com
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BioLex Therapeutic, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั BioLex ทํางานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะ
จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 158 Credle Street
Pittsboro, NC 27312
โทรศัพท์: (919)-542-9901
โทรสาร: (919)-542-9910
E-mail: info@biolex.com
Website: www.biolex.com
BioScientific Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั BioScientific

ทขนาดเล็กทีผ่ ลิตและพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM
biofertilizer

สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2999 N 44th St., Ste. 100,
Phoenix, AZ 85018
โทรศัพท์: (623)-932-4588
โทรสาร: E-mail: john.olivas@biosci.com
Website: www.biosci.com
Biological Targets Inc.
รายละเอียดบริษทั :
Biological Targets พัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรียเ์ พื่อประโยชน์ทางการ
เกษตรหลายประเภท เช่น biopesticides, Insecticide ปรับปรุงสภาพของดิน และ
เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพนํ้า
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 1529, Pilot Point,
TX 76258-1529.
โทรศัพท์: โทรสาร: Email: info@biologicaltargets.com
Website: http://www.biologicaltargets.com/index_3.htm
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BioEnergy International
รายละเอียดบริษทั : บริษทั BioEnergy International พัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมจุลนิ ทรีย์
เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านพลังงาน และการผลิตพลาสติกชีวภาพ ใน
จุลนิ ทรีย์ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium glutamicum,
Streptomyces ยีสต์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1 Pine Hill Drive
Batterymarch Park II, Suite 301
Quincy, MA 02169
โทรศัพท์: (617)-657-5200 โทรสาร: (617)-657-5210
E-mail: info@bioenergyllc.com
Website: http://www.bioenergyllc.com/index.htm
Calgene
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Calgene ก่อตัง้ ในปี 1980 ทําวิจยั และพัฒนาพืชทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรม แต่ในปี 1996 บริษทั Calgene
ได้ถูกบริษทั Monsanto ซือ้ กิจการ ผลิตภัณฑ์สําคัญทีท่ างบริษทั Calgene ได้พฒ
ั นา
คือ มะเขือเทศชนิด Flavr Savr แต่มะเขือเทศพันธุน์ ้ไี ม่ได้วางขายในตลาดการค้า
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1920 5th st, Davis, CA 95616
โทรศัพท์: (530)-753-6313
โทรสาร: Website: http://www.monsanto.com/
ตัวอย่างพืช GM: มะเขือเทศ (ให้ผลสุกช้า) canola และฝ้าย
CanaVialis S.A
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Cana Vialis เป็ นบริษทั ในเครือบริษทั Monsanto สํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ใน
ประเทศบราซิล ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ คือ การพัฒนาอ้อย GM ซึ่งถือว่าเป็ น
แหล่งพัฒนาสายพันธุอ์ อ้ ยทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Rua James Clerk Maxwell 360
Condomínio Techno Park
Campinas | São Paulo - Brazil
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โทรศัพท์: (55 19)-3512-4000 โทรสาร: (55 19)-3512-4194
E-mail: contato@canavialis.com.br
Website: http://www.canavialis.com.br/en/index.html
ตัวอย่างพืช GM: อ้อย
Cargrill
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Cargrill เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ําคัญ ทัง้ อาหารมนุ ษย์และอาหารสัตว์
รวมถึงการพัฒนาพลังงานชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จากสิง่ มีชวี ติ เช่น เอนไซม์ วิตามิน
สารให้ความหวาน และส่วนประกอบอื่นๆ ในอาหาร
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 9300
Minneapolis, MN
55440-9300
โทรศัพท์: (952)-742-7575
โทรสาร: Website: http://www.cargill.com/index.jsp
Cerus Corp.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Cerus Corp. พัฒนาการผลิตเลือดและนํ้าเลือด จากจุลนิ ทรียท์ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดโรค
เพื่อให้มปี ริมาณเพียงพอต่อความต้องการ มีสํานักงานอยู่ในหลายประเทศทัง้ ในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปยุโรป
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2411 Stanwell Drive
Concord, California USA 94520
โทรศัพท์: (925)-288-6000
โทรสาร: (925)-288-6001
Website: http://www.cerus.com/
Chlorogen, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Chlorogen ทําวิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ นอกจากนี้
ยังได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และสารเคมี
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 893 N Warson Road
Saint Louis, MO 63141-7926
โทรศัพท์: (314)-812-8047
โทรสาร: (314)-812-8080
Website: http://www.chlorogen.com
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Chiron Corporation
รายละเอียดบริษทั :

hiron orporation

Novatis
ร้

และ

โรคไวรัสตับอักเสบ-บี
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.
4560 Horton Street
Emeryville, CA.94608-2916
โทรศัพท์: (800) 524-4766
โทรสาร: E-mail: investor.relations@novartis.com
Website: http://www.chiron.com/index.shtml
Circe Biomedical
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Circe Biomedical วิจยั และพัฒนาอวัยวะเทียม และโปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทาง
การแพทย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 99 Hayden Avenue
Lexington, Massachusetts, 02421
โทรศัพท์: (781)-863-8720
โทรสาร: (781)-861-7936
E-mail: info@circebio.com
Website: http://www.circebio.com
Diacrin
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Diacrin วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ เพื่อรักษา
โรคร้ายแรงต่างๆ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 13th Street Charlestown Navy Yard
Charlestown, MASSACHUSETTS 02129
โทรศัพท์: (617)-242-9100
โทรสาร: Website: http://www.diacrin.com
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DNA Plant Technology
รายละเอียดบริษทั : บริษทั DNA Plant Technology ก่อตัง้ ในปี 1991 ทําการวิจยั และพัฒนาพืช GM เพื่อ
ั หาต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ในการปลู ก พืช โดยเฉพาะการพัฒ นามะเขือ เทศที่ม ี
แก้ ไ ขป ญ
ลักษณะทนทานต่ออากาศเย็น และแม้ว่าจะสามารถพัฒนามะเขือเทศให้มลี กั ษณะ
ดัง กล่ า วได้ ก็ ต าม ส่ ว นใหญ่ ย ัง อยู่ ใ นขัน้ ตอนทดลองในแปลงทดลอง ยัง ไม่ นํ า
ออกจําหน่ายในตลาดการค้า
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 6701 San Pablo Avenue
Oakland, California 94608
โทรศัพท์: (510)-547-2395
โทรสาร: (510)-450-9395
Website: www.plan-a.com/
ตัวอย่างพืช GM: มะเขือเทศ
ชื่อทางการค้า: Endless Summer
5-D Tropical
รายละเอียดบริษทั : บริษทั - Tropical
ยังเป็นผูพ้ ฒ
ั นาปลา GloFishTM
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 6507 Bob Head Road
Plant City, FL 33565-4839
โทรศัพท์: (813)-986-4560
โทรสาร: E-mail: fish@5dtropical.com
Website: http://www.5dtropical.com/index.htm

โดยเฉพาะปลาสวยงาม นอกจากนี้

Dow AgroScience LLC
รายละเอียดบริษทั : บริษัท Dow AgroScience ได้พฒ
ั นาสายพันธุ์พชื เพื่อให้ได้ลกั ษณะที่เป็ นประโยชน์
ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรม เช่น ความต้านทานโรคและ
แมลง การเพิม่ คุณค่าทางอาหาร (เพิม่ กรดไขมันชนิด Omega-3)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
โทรศัพท์: 1-(800)-258-3033 โทรสาร: Website: http://www.dowagro.com/pgb/
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ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด Bt, ฝ้าย Bt
ชื่อทางการค้า: Nature Guard, Herculex, Herculex I, Bollgard II, Herculex T I, PhytoGen Cotton
Seed
DuPont
รายละเอียดบริษทั : บริษทั DuPont เป็ นหนึ่งในบริษทั ยักษ์ใหญ่ท่พี ฒ
ั นาเมล็ดพันธุ์พชื ที่ได้จากการดัด
แปลงพันธุกรรมให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: DuPont Ag & Nutrition
7000 NW 62nd Avenue
PO Box 1000
Johnston, IA 50131
โทรศัพท์: (515)-334-6884, 1-800-247-6803 ext. 6884 (โทรฟรี) โทรสาร: (515)-270-4112
Website: http://www2.dupont.com/Biotechnology/en_US/index.html
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด Bt, ข้าวโพด HT, ถัวเหลื
่ อง (high oleic acid, reduced fatty acid)
ชื่อทางการค้า: Herculex RW, Herculex XTRA
DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC
รายละเอียดบริษทั : บริษทั DuPont Danisco Cellulosic Ethanol มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ทัง้ ทางเคมีและจากสิง่ มีชวี ติ เช่น พืช และจุลนิ ทรีย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 500 Park Blvd., Suite 545
Itasca, IL 60143
โทรศัพท์: (630)-250-9300 โทรสาร: E-mail: info@ddce.com
Website: http://www.ddce.com/
Dyadic International (USA), Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Dyadic International, Inc เป็ นบริษทั วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพระดับ
โลก ทีพ่ ฒ
ั นาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างโปรตีน เอนไซม์ และผลิต ภัณฑ์อ่นื
ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ใ นอุ ต สาหกรรมด้ า นพลัง งาน อุ ต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ ง ห่ ม
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 140 Intracoastal Pointe Drive, Suite 404,
Jupiter, Florida 33477
โทรศัพท์: (561)-743-8333 โทรสาร: (561)-743-8343
Website: http://www.dyadic.com
Dyax Corp.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Dyax Corp. ทําการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ
biopharmaceutical จากจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 300 Technology Square
Cambridge, MA 02139
โทรศัพท์: (617)-225-2500 โทรสาร: (617)-225-2501
Website: http://www.dyax.com
Eli Lilly, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Eli Lilly เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก มีหน่ วยงานวิจยั
และพัฒนาที่สําคัญ อยู่ 2 แห่งในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ มลรัฐอินเดียนา และมลรัฐ
แคลิฟ อร์เ นี ย และในอีก หลายประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ บริษัท ฯ กํ า ลัง พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคชนิดใหม่จากจุลนิ ทรีย์ GM และสัตว์ GM
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
โทรศัพท์: (317)-276-2000
โทรสาร: Website: http://www.lilly.com
Enzyme Bio-Systems, Ltd.
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 2600 Kennedy Drive,
Beloit, Wisconsin 53511
โทรศัพท์: (608)-365-1112, โทรสาร: (608)-365-4526
Website: -
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Epicyte Pharmaceutical Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Epicyte เป็ นบริษทั ขนาดเล็กทีด่ ําเนินกิจการด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ ตัง้ อยู่ใน
มลรัฐ แคลิฟ อร์เ นี ย มีง านวิจ ัย และพัฒ นาพืช GM เพื่อ ประโยชน์ ท างการแพทย์
โดยเฉพาะข้าวโพด GM ซึง่ ได้พฒ
ั นาร่วมกับบริษทั Dupont และบริษทั Syngenta
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 5810 Nancy Ridge Drive, Suite 150
San Diego, California 92121
โทรศัพท์: (858)-554-0281
โทรสาร: (858)-554-0288
E-mail: contact@epicyte.com
Website: http://www.epicyte.com
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด
ชื่อทางการค้า: Locteron (รักษาโรค hepatitis B), BLX-155 (รักษาโรคเส้นเลือดอุดตัน)
Fungi perfecti, LLC
รายละเอียดบริษทั : บริษทั ungi perfecti
เพื่อให้มนุษย์และพืชมีสุขภาพทีด่ ี
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 7634,
Olympia, WA 98507,
โทรศัพท์: (360)-426-9292
โทรสาร: (360)-426-9377
E-mail: info@fungi.com
Website: http://www.fungi.com
Genencor
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Genencor เป็ นผูน้ ําการวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชวี ภาพที่สําคัญ 1 ใน
10 ของโลก ผลิตภัณฑ์ทส่ี ําคัญ ได้แก่ เอนไซม์ ยารักษาโรค และโปรตีน จาก
จุลนิ ทรีย์ GM
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Danisco US Inc., Genencor Division
3490 Winton Place
Rochester, NY 14623
โทรศัพท์: (585)-256-5200 1-(800)-847-5311 โทรสาร: (585)-256-5265
Website: http://www.genencor.com/wps/wcm/connect/genencor/genencor
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Genentech
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Genentech มุ่งเน้ นวิจยั และพัฒนาผลิต ภัณฑ์โปรตีนที่เ ป็ นประโยชน์ ทาง
การแพทย์จากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
โทรศัพท์: (650)-225-1000
โทรสาร: Website: http://www.gene.com
Genzymes Corporation
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Genzymes วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสิง่ มีชวี ติ
(Biopharming)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 500 Kendall Street
Cambridge, MA 02142
โทรศัพท์: (617)-252-7500
โทรสาร: (617)-252-7600
Website: http://www.genzyme.com
Glycos Biotechnologies, Inc.
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 711 Leverkuhn Street,
Houston, TX 77007
โทรศัพท์: (713)-869-9377 โทรสาร: E-mail: info@glycosbio.com
Website: http://www.glycosbio.com/
GlycoFi, Inc.,
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Glyco i
รแพทย์ เช่น
growth hormones, monoclonal antibodies และเอนไซม์ จากการดัดแปลงพันธุกรรม
ยีส ต์ เนื่อ งจากยีส ต์ทวไปไม่
ั่
ส ามารถสร้างโปรตีนที่ผ่ านกระบวนการเปลี่ย นแปลง
โครงสร้า งโดยการเติม โมเลกุ ล ของนํ้ าตาลในโครงสร้างของโปรตีน หรือ เรียกว่ า
กระบวนการ glycosylation ซึ่ง เป็ น กระบวนการสํ า คัญ ของการเกิด โปรตีน ที่เ ป็ น
ประโยชน์ทางการแพทย์
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 21 Lafayette Street. Suite 200
Lebanon, NH, 03766
โทรศัพท์: (603)-643-8186 ต่อ 122 โทรสาร: (603)-643-8194
E-mail: jlaberge@glycofi.com (Jennifer LaBerge)
Website: http://www.glycofi.com
GreenTech America
รายละเอียดบริษทั :
GreenTech merica
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสไปเป็ นเอทานอล
(biofuels)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 3495 Kent Avenue
West Lafayette, IN 47906
โทรศัพท์: (765)-588-3834, (765)-409-3067
E-mail: nwyho@greentechamerica.com
Website: http://www.greentechamerica.com/index.html

ให้ม ี

GTC Biotherapeutics, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั GTC Biotherapeutics ดําเนินการวิจยั และพัฒนาโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ทาง
การแพทย์จากสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 175 Crossing Blvd.,
Framingham, MA 01702
โทรศัพท์: (508)-620-9700
โทรสาร: (508)-370-3797
Website: http://www.transgenic.com
ผลิตภัณฑ์: Transgenic goat, Bc6 rDNA construct in GTC155-92
ATryn treating rare clotting disorder
Horticultural Alliance, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Horticultural Alliance ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
จุลนิ ทรียช์ นิดทีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการเกษตร เช่น Trichoderma ซึง่ เป็ นจุลนิ ทรียห์ ลัก
ทีม่ อี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1550 66th Ave Drive East
Sarasota, Florida 34243
โทรศัพท์: (941)-739-9121
โทรสาร: (941)-752-1890
E-mail: jamesq@horticulturalalliance.com
Website: http://www.horticulturalalliance.com
Immerge BioTherapeutics, Inc.,
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Immerge BioTherapeutics เกิดขึ้นจากความร่ว มมือ ระหว่างบริษัท Bio
Transplant กับบริษทั Novartis Pharma เพื่อดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ส่มู นุษย์ (Xenotransplantation)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Building 75, Third Avenue,
Charlestown, Massachusetts 02129, USA.
โทรศัพท์: (617)-241-5565
โทรสาร: (617)-241-0539
Website: JH Biotech Inc.
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 4951 Olivas Park Dr,
Ventura, CA 93003
โทรศัพท์: (805)-650-8933
โทรสาร: (805)-650-8942
E-mail: info@jhbiotech.com
Website: http://www.jhbiotech.com
JRM Chemical, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั JRM Chemical วิจยั และพัฒนาผลิตภัณพ์เกี่ยวกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปลูกพืช ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษทั พัฒนามาจากจุลนิ ทรียช์ นิด
Mycorrhizae ทีม่ คี ุณสมบัตชิ ่วยเปลีย่ นธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปทีพ่ ชื สามารถใช้ได้
มากขึน้
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 4881 Neo Parkway,
Cleveland, OH, 44128
โทรศัพท์: (216)-475-8488
โทรสาร: (216)-475-6517
Website: http://www.soilmoist.com
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Johnson & Johnson
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey 08933
โทรศัพท์: (732)-524-0400
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.jnj.com/connect/?flash=true
Joule Biotechnologies
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 83 Rogers Street
Cambridge, MA 02142
โทรศัพท์: (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
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Mascoma ดําเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวภาพ และการพัฒนาแหล่งพลังงานที่
ยังยื
่ น ซึ่งได้พฒ
ั นากระบวนการย่อยสลายพืชไปเป็ นเอทานอลจากจุลนิ ทรียด์ ดั แปลง
พันธุกรรม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 679 Ellsworth Road
Rome, NY 13441
โทรศัพท์: (315)-356-4780 โทรสาร: (315)-356-4787
E-mail: info@mascoma.com
Website: http://www.mascoma.com/pages/index.php
Medicago (Canada)
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Medicago ตัง้ อยู่ในประเทศแคนาดาเป็ นบริษทั พัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาโรคที่
เกิดจากไวรัส เช่น H5N1 โดยใช้เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมของพืช ซึ่งจะสกัด
ผลิตภัณฑ์จากใบของพืช นอกจากนี้ ในปจั จุบนั ได้ร่วมลงทุนกับบริษทั Philip Morris
International ในการพัฒนายาสูบ GM
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1020, route de l'Église, bureau 600
Québec, Québec G1V 3V9
โทรศัพท์: (418)-658-9393
โทรสาร: (418)-658-6699
E-mail: info@medicago.com
Website: http://www.medicago.com
ตัวอย่างพืช GM: อัลฟาฟ่า และต้นยาสูบ
ชื่อทางการค้า: Proficia
Medlmmune, Inc
รายละเอียดบริษทั : บริษทั MedImmune ดําเนินการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสิง่ มีชวี ติ
(Biopharming) จากจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม เช่น วัคซีน และแอนติบอดี้
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One MedImmune Way
101 Orchard Ridge Drive
Gaithersburg, MD 20878
โทรศัพท์: (301)-398-0000
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.medimmune.com
Medicago, Inc.
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1020 route de l'Église, bureau 600
Québec, Québec, Canada G1V 3V9
โทรศัพท์: (418)-658-9393
โทรสาร: (418)-658-6699
E-mail: info@medicago.com
Website: http://www.medicago.com
Merrimack Pharmaceuticals
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Merricmack Pharmaceuticals พัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ท่มี ุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมคิ ุ้มกัน โดยใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพในการผลิต
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Kendall Square, Suite B7201
Cambridge, MA 02139
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โทรศัพท์: (617)-441-1000
โทรสาร: (617)-491-1386
E-mail: info@merrimackpharma.com
Website: http://www.merrimackpharma.com/
Merck
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Merck
รวมถึงโรคทัวไปอื
่ ่นๆ นอกจากนี้ ยังวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสําหรับสัตว์ดว้ ยเช่นเดียวกัน
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Merck Drive
P.O. Box 100
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
โทรศัพท์: (928)-423-1000
โทรสาร: Website: http://www.merck.com/index.html
Monsanto
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Monsanto เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่ มีหลายสาขาในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
และ
เป็ น หนึ่ ง ในบริษัทผู้นํ า ด้า นเทคโนโลยีด ัดแปลงพัน ธุ ก รรมสิ่ง มีชีว ิต โดยเฉพาะพืช
ในปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดออกจําหน่ ายในตลาดการค้า
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 800 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
โทรศัพท์: (314)-694-1000
โทรสาร: Website: http://www.monsanto.com
ตัวอย่างพืช GM: อัลฟาฟ่า HT, คาร์โนลา HT, คาร์โนลา (high lauric acid), ข้าวโพด Bt, ข้าวโพด HT,
ฝ้าย Bt, ฝ้าย HT, มันฝรัง่ Bt, Sugar Beet HT, มะเขือเทศ (ให้ผลสุกช้า)
ชื่อทางการค้า: Roundup Ready, Laurical, YieldGuard, Bollgard, NewLeaf, NewLeaf Y, NewLeaf
Plus, FlavrSavr
Mycorrhizal application Inc,
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Mycorrhizal วิจยั และพัฒนาเชือ้ ราชนิดไมโคไรซา (Mycorrhiza) ซึง่ เป็ นเชือ้ รา
ที่ม ีป ระโยชน์ ต่ อ พืช อาศัย อยู่บ ริเ วณรากร่ว มกับ พืช ช่ว ยให้ร ากพืช แข็ง แรง เพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารทีอ่ ยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถใช้ประโยชน์ได้
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 810 NW E St.
Grants Pass, OR 97528
โทรศัพท์: (541)-476-3985
โทรสาร: (541)-476-1581
E-mail: Website: http://www.mycorrhiza.com
Mycogen Seeds
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Mycogen Seeds ก่อตัง้ ในปี 1981 พัฒนาเมล็ดพันธุพ์ ชื ชนิดต่างๆ เพื่อให้ม ี
ผลผลิตเพิม่ มากขึน้ ด้วยเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมสร้างลักษณะต้านทานต่อแมลง
ศัตรูพชื ต้านทานโรคพืช และมีความทนทานต่อสภาวะอากาศ ต่อมาในปี 1998 ได้
ร่วมกับบริษทั Dow Agroscience ทําให้บริษทั Mycogen สามารถขยายช่องทางการ
ขายและเพิม่ ประสิทธิภาพของงานวิจยั ไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Mycogen Seeds
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
โทรศัพท์: 1-800-MYCOGEN โทรสาร: E-mail: Website: http://www.dowagro.com/mycogen/
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด HT, ข้าวโพด Bt, ฝ้าย Bt ถัวเหลื
่ อง อัลฟาฟ่า
ชื่อทางการค้า: Herculex I, Rootworm, NatureGard, Bollgard II, SmartStax
Nextran, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Nextran เป็ นบริษทั ลูกของบริษทั Baxter Healthcare Cooperation วิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 303 College Road East
Suite B
Princeton, NJ 08540
โทรศัพท์: (609)-243-0009
โทรสาร: (609)-520-1235
E-mail: Website: -
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Nexia Biotechnologies
รายละเอีย ดบริษัท : บริษัท Nexia Biotechnologies ดําเนินงานวิจ ยั และพัฒนาโปรตีนที่ได้จ ากการ
ดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ผลิตภัณฑ์ทส่ี าํ คัญของบริษทั คือ การผลิตเส้นใยแมงมุม
จากนํ้ า นมของแพะ หรือ มีช่ือ ทางการค้ า ว่ า BioSteelTM
และร่ ว มกับ บริษัท
PharmAthene พัฒนาเอนไซม์ butyrylcholinesterase จากการดัดแปลงพันธุกรรม
หรือมีช่อื ทางการค้าว่า Protexia®
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1000 St. Charles Ave., Block B
Vaudreuil-Dorion, Quebec J7V 8P5, Canada
โทรศัพท์: (450)-424-3067
โทรสาร: (450)-424-4955
Website: http://www.nexiabiotech.com/
Novozymes North America, Inc
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Novozymes
เอนไซม์ชนิดต่ างๆ เพื่อ
ประโยชน์ ท ัง้ ด้ า นอาหารและการแพทย์ โดยใช้ เ ทคโนโลยีชีว ภาพในการผลิต
โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุจ์ ลุ นิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมให้สามารถสร้างเอนไซม์ได้
หลากหลายชนิดขึน้
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 77 Perry Chapel Church Road, P.O.Box 576,
Franklinton, North Carolina 27525
โทรศัพท์: (919)-494-3150, โทรสาร: (919)-494-3420
Website: http://www.novozymes.com
Novo Nordisk
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Novo Nordisk เป็นบริษทั สัญชาติเดนมาร์ก มีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศสหรัฐฯ และประเทศไทย ทําการวิจยั และพัฒนาผลิต ภัณฑ์ทางการ
แพทย์จากสิง่ มีชวี ิตโดยเฉพาะจากจุล ินทรีย์ทงั ้ ชนิดที่มอี ยู่ในธรรมชาติและชนิดถู ก
ดัดแปลงพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ทส่ี าํ คัญ คือ ยารักษาโรคเบาหวาน ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นผูน้ ํา
การพัฒนายารักษาโรคเบาหวานของโลก
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 100 College Road West
Princeton, NJ 08540
โทรศัพท์: (609)-987-5800
โทรสาร: Website: http://www.novonordisk.com
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OmniGene Bioproducts, Inc. (OBI)
รายละเอียดบริษทั :
OmniGene Bioproducts เป็ นบริษทั ขนาดเล็ก แต่มที มี งานวิจยั และพัฒนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร โดยเฉพาะการพัฒนาจุลนิ ทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างวิตามิน และกรดอะมิโน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วย
กระบวนการหมัก
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 25K Olympia Avenue
Woburn, MA 01801
โทรศัพท์: (781)-938-1966 โทรสาร: (781)-938-9256
E-mail: info@omnigenebioproducts.com
Website: http://www.omnigenebioproducts.com/index.html
Organic Consumer Association
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 6101 Cliff Estate Rd., Little Marais, Minnesota 55614
โทรศัพท์: (218)-226-4164 โทรสาร: (218)-226-4157
E-mail: alliance@mr.net
Website: http://www.purefood.org
PharmAthene, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Pharm thene
วัคซีนป้องกัน วุธ
ชี ว ภาพ และโปรตี น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ท างการแพทย์ เช่ น เอนไซม์ butyryl
cholinesterase
สํ า หรับ ป้ องกัน และรัก ษาสารที่ เ ป็ น พิ ษ ในระบบประสาท
Protexia®) สารกระตุ้นภูมคิ ุ้มกัน (antigen) ที่ถูกดัดแปลง
พันธุกรรม เพื่อผลิตวัคซีนที่มชี ่อื ว่า SPARVAXTM เพื่อป้องกันอาวุธชีวภาพจากโรค
แอนแทรค (anthrax)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: One Park Place
Suite #450
Annapolis, MD 21401
โทรศัพท์: (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.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Pioneer Hi-Bred เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั Dupont และเป็นผูน้ ําด้านการ
พัฒนาและเป็ นแหล่งผลิตพืช GM ทีส่ าํ คัญของโลก มีบริษทั ลูกตัง้ อยูใ่ นประเทศต่างๆ
ทัวโลก
่
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 1000
Johnston, IA 50131-0184
โทรศัพท์: (515)-270-3200
โทรสาร: (515)-334-4415
E-mail: Web.Editor@pioneer.com
Website: http://www.pioneer.com/
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง อัลฟาฟ่า ข้าวสาลี คาร์โนลา
ชื่อทางการค้า: AcreMax-1 (ข้าวโพดต้านทานแมลง) Plenish (ถัวเหลื
่ องทีม่ ปี ริมาณกรดโอเลอิกสูง)
Planet Biotechnology, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Planet Biotechnology
ดัดแปลงพันธุกรรม ให้สามารถสร้าง
โปรตีนที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น แอนติบอดี พลาสมา และเอนไซม์ เพื่อ
รักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 25571 Clawiter Road
Hayward, California 94545
โทรศัพท์: (510)-887-1461
โทรสาร: E-mail: info@planetbiotechnology.com
Website: http://www.planetbiotechnology.com
Promethegen Corporation
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Promethegen วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ และ
สารเคมีจากแหล่งเชือ้ เพลิงทีย่ งยื
ั ่ น (Renewable resources)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 700 Technological Square
Cambridge, MA 02139
โทรศัพท์: (617)-225-0700 โทรสาร: E-mail: info@promethegen.com
Website: http://promethegen.com/ .
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Prodigene, Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Prodigene พัฒนาพืช GM ให้สามารถสร้างโปรตีนทีเ่ ป็ นประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ และกําลังพัฒนาวัคซีนทีส่ ามารถรับประทานได้ (edible vaccine) เพือ่
รักษาโรค Hepatitis B
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 101 Gateway BLVD STE 100
College Station,
TX 77845-4473
โทรศัพท์: (979)-690-8537
โทรสาร: (979)-690-9527
E-mail: info@prodigene.com
Website: http://www.prodigene.com
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด (สร้างโปรตีน Aprotinin) ข้าวโพด (สร้างโปรตีน Avidin) ข้าวโพด (สร้างโปรตีน
trypsin)
ชื่อทางการค้า: AproliZean, Recombinant avidin TrypZean
Purac America
รายละเอียดบริษทั :

Purac merica
และ
เครื่องดื่ม
วิตามิน กรดอะมิโน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านพลาสติกชีวภาพ และสารเคมีทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 111 Barclay Boulevard
Lincolnshire Corporate Center
Lincolnshire, IL 60069
USA
โทรศัพท์: (847)-634-6330
โทรสาร: (847)-634-1992
E-mail: pam@purac.com
Website: http://www.purac.com
Purac Thailand (sales office)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Level 8, Suite No. 843
Zuellig House, 1 Silom Road
Kwaeng Silom, Khet Bangrak
Bangkok 10500
โทรศัพท์: (+662) 231-8174 โทรสาร: (+662)-231-8121
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E-mail: pth@purac.com

Qteros
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Qteros

การดัดแปลงพันธุกรรมจุลนิ ทรีย์

สถานทีต่ ดิ ต่อ: 100 Campus Drive
6th Floor
Marlborough, MA 01752
โทรศัพท์: (508)-281-4060
โทรสาร: Website: http://www.qteros.com/
ความร่วมมือ: บริษทั Qteros
Massachusetts พัฒนาแบคทีเรียชนิด Clostridium
phytofermentans (มีช่อื ทางการค้าว่า Q MicrobeTM) ทีส่ ามารถลดต้นทุนในขัน้ ตอนการ
ย่อยสลายวัตถุดบิ ของการผลิตเอทานอลได้
Repligen
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Repligen

สถานทีต่ ดิ ต่อ: 41 Seyon Street
Building #1, Suite 100
Waltham, MA 02453
โทรศัพท์: (781)-250.0111
โทรสาร: (781)-250-0115
E-mail: investors@repligen.com
Website: http://www.repligen.com
Research Corporation Technologies (RCT)
รายละเอียดบริษทั : บริษทั RCT ดําเนินการนําเทคโนโลยีทไ่ี ด้จากห้องปฎิบตั กิ ารมาใช้ในการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม ซึง่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีการวินิจยั โรค และการรักษาโรค
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 5210 East Williams Circle, Suite 240
Tucson, AZ 85711-4410
โทรศัพท์: (520)-748-4400
โทรสาร: (520)-748-0025
E-mail: attention@rctech.com
Website: http://www.rctech.com
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Roche
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Roche
ฯ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค และการ
พัฒ นาเทคโนโลยีก ารวินิ จ ฉั ย โรค ซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ย ารัก ษาโรคจะร่ ว มมือ กับ บริษัท
Genentech ขณะทีก่ ารวินิจฉัยโรคดําเนินการโดย Roche diagnostics
สถานทีต่ ดิ ต่อ: Hoffmann-La Roche Inc.
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
โทรศัพท์: (973)-235-5000
โทรสาร: (973)-235-7600
Website: http://www.rocheusa.com
Segrest Farms
รายละเอียดบริษทั : SegrestFarms ดําเนินกิจการพัฒนาปลาสวยงามชนิดต่างๆ รวมถึงปลา GloFishTM
สถานทีต่ ดิ ต่อ: P.O. Box 758
Gibsonton, Florida 33534
โทรศัพท์: (813)-677-9196
โทรสาร: (813)-677-4842
E-mail: info@segrestfarms.com
Website: http://www.segrestfarms.com/
Sembiosys Genetics Inc.
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Sembiosys Genetics วิจยั และพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อประโยชน์
ด้านการแพทย์ การเกษตร และการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 110, 2985–23 Avenue, N.E.
Calgary, Alberta, Canada T1Y 7L3,
โทรศัพท์: (403)-717-8774
โทรสาร: (403)-250-3886
E-mail: info@sembiosys.com
Website: http://www.sembiosys.com
Seminis Vegetable Seed
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Seminis Vegetable Seed เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั Monsanto ทีท่ าํ
หน้าทีพ่ ฒ
ั นาเมล็ดพันธุพ์ ชื ผักในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั
ประทานผักทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย
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สถานทีต่ ดิ ต่อ: 800 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
โทรศัพท์: (314)-694-1000 โทรสาร: Website: http://www.monsantovegetableseeds.com/Pages/Default.aspx
ตัวอย่างพืช GM: Squash ต้านทานโรค แตงกวา แครอท มะเขือเทศ บล๊อคเคอลี่
ชื่อทางการค้า: Freedom II, De Ruiter, Seminis Evermild และ Asgrow
ความร่วมมือ: บริษทั Seminis Vegetable Seed ได้สร้างความร่วมมือกับหลายบริษทั เพื่อพัฒนาพืช GM
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- ร่วมกับบริษทั Dow AgroScience พัฒนาข้าวโพดให้มหี ลายลักษณะทีม่ ชี ่อื ทางการค้าว่า
Genuity และ SmartStax
- ร่วมกับบริษทั Divergence Inc. พัฒนาพันธุถ์ วเหลื
ั ่ อง
- ร่วมกับบริษทั BASF พัฒนาพันธุ์พชื ให้มปี ริมาณผลผลิตสูง และมีความทนทานต่อสภาวะ
อากาศทีร่ นุ แรงได้ เช่น สภาวะแห้งแล้ง หรือหนาวเย็น
- ร่วมกับบริษทั Evogene Ltd. พัฒนาพันธุพ์ ชื ให้มปี ระสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนสูงขึน้ ใน
พืชทีส่ าํ คัญทางเศรษฐกิจ
Syngenta
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Syngenta เป็ นบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาพันธุพ์ ชื GM ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่ง โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงพันธุ์ในหลายด้าน เช่น พันธุ์ต้านทานแมลง พันธุ์ต้านทานยาฆ่าแมลง
พันธุท์ เ่ี พิม่ คุณค่าทางอาหาร และพันธุท์ ท่ี นทานต่อสภาวะแวดล้อมทีร่ นุ แรงได้ เป็นต้น
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
โทรศัพท์: (302)-425-2000
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.syngenta-us.com/vision.aspx
ตัวอย่างพืช GM: ข้าวโพด Bt, Sugar Beet HT ถัวเหลื
่ อง มันฝรัง่ ฝ้าย
ชื่อทางการค้า: Bt11, Lumax, Quadris Omega-500F
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Strategic Diagnostics, Inc
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Strategic Diagnostics ดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ด้านการรักษาโรคจากสิง่ มีชวี ติ ซึง่ ได้พฒ
ั นาเทคนิคทีเ่ รียกว่า Genomic Antibody
Technology (GAT) เป็นเทคโนโลยีทส่ี ร้างแอนติบอดีได้โดยไม่ตอ้ งฉีดแอนติเจนไป
กระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันให้สร้างสารแอนติบอดี
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 111 Pencader Drive,
Newark, DE 19702-3322
โทรศัพท์: (302)-456-6789
โทรสาร: (302)-456-6782
Website: http://www.sdix.com
T&J Enterprises
รายละเอียดบริษทั : บริษัท T&J Enterprises วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ทางการเกษตร
เช่น ปุ๋ยชีวภาพ เชือ้ จุลนิ ทรีย์ Mycorrhizae และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีช่ ่วยปรับปรุงดินและ
เพิม่ ธาตุอาหารให้อยูใ่ นรูปทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อพืช
สถานทีต่ ดิ ต่อ: T&J Enterprises
Thomas Giannou
2328 W. Providence Ave.
Spokane, Washington 99205
โทรศัพท์: (509)-327-7670
โทรสาร: (206)-203-3990
E-mail: thomas@tandjenterprises.com
Website: http://www.tandjenterprise.com
Verenium Corporation
รายละเอียดบริษัท : บริษัท Verenium
เทคโนโลยีการผลิต
เอนไซม์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ด้านอาหารและด้านพลังงาน
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 55 Cambridge Parkway, 8th Floor
Cambridge, MA 02142
โทรศัพท์: (617)-674-5300 โทรสาร: E-mail: ir@verenium.com
Website: http://www.verenium.com/index.asp
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ให้ได้

Ventria Bioscience
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Ventria Bioscience เป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนา Biopharming จากพืช เพื่อผลิต
โปรตีนที่เ ป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ในการรักษาโรคในมนุ ษย์และสัตว์ ได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ท่มี ชี ่อื เรียกว่า ExpressTec เทคโนโลยีน้ีใช้ในการผลิต
โปรตีนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ หรือ antibodies ในพืชทีผ่ สมพันธุใ์ นตัวเอง เช่น
ข้าว และข้าวสาลี ExpressTec สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ExpressPro (ใช้ในการ
ผลิตโปรตีนฯ) ExpressTide (ใช้ในการผลิตเปปไทด์) และExpressMab (ใช้ในการ
ผลิต monoclonal antibodies
สถานทีต่ ดิ ต่อ: PO Box 273330
Fort Collins, CO 80527
โทรศัพท์: (800)-916-8311
โทรสาร: (970)-472-0500
E-mail: info@ventria.com
Website: http://www.ventria.com/aboutus/
ตัวอย่างพืช GM: ข้าว (สร้างโปรตีน Lactoferrin และ Lysozyme)
Xenogen Bioscience Corporation
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Xenogen
ติดเชือ้ รวมถึงศึกษาระบบภูมคิ ุม้ กัน
ทรียแ์ ละสัตว์
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 860 Atlantic Avenue
Alameda, CA 94501
โทรศัพท์: (510)-291-6100 โทรสาร: (510)-291-6196
Website: http://www.xenogenbiosciences.com
Ximerex
รายละเอียดบริษทั :

Ximerex
จากสัตว์ (โดยเฉพาะ
จากหมู) สู่มนุ ษ ย์ (Xenotransplantation) เพื่อ รัก ษาผู้ป่ว ยที่มปี ญั หาของอวัยวะ
ล้มเหลว เช่น ตับอ่อนในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 439 East Grant Street
Blair, Nebraska 68008
โทรศัพท์: (402)-426-0660
โทรสาร: (402)-426-0663
Website: http://www.ximerex.com/
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Yorktown Technologies
รายละเอียดบริษทั :
Yorktown Technologies เป็ นหนึ่งในบริษทั ที่ได้รบั อนุ ญาตให้นําเข้าปลา
TM
GloFish จากบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาในประเทศสิงคโปร์ มาจําหน่ายในประเทศสหรัฐฯ
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 9417 Great Hills Trl Ste 2058
Austin, TX 78759
โทรศัพท์: โทรสาร: E-mail: Website: http://www.goldfish.com
Zeneca
รายละเอียดบริษทั : บริษทั Zeneca เป็ นหนึ่งในเครือของบริษทั Astra Zeneca
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 1800 Concord Pike
Wilmington, DE 19803-2902
United States
โทรศัพท์: (302)-886-3000
โทรสาร: E-mail: Website: http://www.usa.zeneca.com
ตัวอย่างพืช GM: มะเขือเทศ (ให้ผลสุกช้า)
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2.10 สรุป
เทคโนโลยีชวี ภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ในประเทศสหรัฐฯ ได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง
มานานหลายทศวรรษเพื่อ ประโยชน์ ทางด้านอาหาร การแพทย์ และการเกษตร จากการทดลองและ
พัฒนาในห้องปฎิบตั กิ าร จนสามารถได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานต่างๆ ในด้ านความปลอดภัยทัง้ ใน
ประเทศสหรัฐฯและประเทศต่างๆ ให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็ นส่ว นประกอบในอาหารหลาย
ชนิดโดยเฉพาะพืช GM ซึง่ เป็ นสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวทีไ่ ด้รบั การรับรองให้ผลิตเป็ นการค้าเพื่อประโยชน์ดา้ น
อาหารได้ในปจั จุบนั พืช GM ทีส่ ําคัญในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด และฝ้าย ซึง่ ถัวเหลื
่ อง
GM มีสดั ส่วนของพืน้ ทีป่ ลูกมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ข้าวโพด GM และ ฝ้าย GM ประเทศสหรัฐฯ มี
พื้นที่ปลูกพืช GM ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของโลก ทําให้ประเทศสหรัฐฯ เป็ นผู้นําการพัฒนาสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรมของโลกในปจั จุบนั ในอนาคตอันใกล้น้พี ชื GM จะมุง่ เน้นพัฒนาหลายลักษณะ เพื่อเพิม่
คุณภาพ คุณค่าทางอาหาร และผลิตเป็ นการค้าต่อไป นอกจากประสบความสําเร็จด้านอาหารของพืช
GM แล้ว ด้านการแพทย์ยงั ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเราจะสามารถผลิตยารักษาโรคจากพืชใน
รูปแบบของวัคซีนทีร่ บั ประทานได้ (Edible vaccine) ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษย์มหาศาล ทัง้ ทางด้าน
สาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจของประชาชนทีจ่ ะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยของยารักษาโรคได้อย่างมาก
ขณะทีก่ ารพัฒนาสัตว์ GM ได้มุ่งเน้นการพัฒนาในสองด้าน คือ ด้านการแพทย์ และด้านการผลิต
เป็นอาหารของมนุ ษย์ ซึง่ งานวิจยั และพัฒนาด้านสัตว์ GM ส่วนมากเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เช่น การ
ผลิตวัค ซีนป้องกันโรค การผลิต โปรตีนที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อ มนุ ษ ย์ และเทคโนโลยีก ารปลูก ถ่ ายอวัยวะ
ขณะที่การพัฒนาสัตว์ GM เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านอาหาร ปลาเป็ นสัตว์ท่ไี ด้รบั การพัฒนามากที่สุด
โดยเฉพาะปลาแซลมอนทีม่ กี ารเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงการพัฒนาสัตว์ GM ในด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
การเพิม่ ปริมาณ omega-3 ในเนื้อหมู การเพิม่ วิตามินในนํ้านมแพะ การลดปริมาณไขมันในเนื้อหมู เป็ น
ต้น แต่การทดลองเหล่านี้ ยงั อยู่ในช่วงแรกของขัน้ ตอนการพัฒนา ยังไม่มสี ตั ว์ GM ชนิดใด ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองอนุ ญาตให้ผลิตเป็ นการค้าได้ในปจั จุบนั ยกเว้นโปรตีน ATryn ทีผ่ ลิตได้จากนํ้านมแพะ GM ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดแรกจากสัตว์ GM ที่ได้รบั การรับรองจาก FDA ในปี 2009 และปลา
GloFishTM ทีม่ สี สี นั สวยงาม อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาสัตว์ GM เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ในการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง และโรคเลือด
ไหลไม่หยุด เป็นต้น ซึง่ มีความหวังว่าอีกไม่นานเราจะสามารถรักษาโรคดังกล่าวได้
นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรีย์ GM หรือเอนไซม์ ได้ถูกใช้เป็ นส่วนหนึ่งในขัน้ ตอนการผลิต
ของกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดมานานหลายสิบปี แต่พบว่าไม่มจี ุลนิ ทรีย์ GM ที่
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มีชวี ติ ถูกใช้ในอาหารโดยตรง หรือทําเป็ นการค้าในปจั จุบนั นอกจากนี้ จุลนิ ทรีย์ GM ยังมีบทบาทสําคัญ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุ ษย์มากมายก็ตาม
แต่ มปี ระชาชนเพียงจํานวนหนึ่งเท่านัน้ ที่รบั ทราบคุ ณประโยชน์ และสถานะการพัฒนาของเทคโนโลยี
ดังกล่ าว ประชาชนจํานวนมากยังไม่มคี วามรู้หรือ ตระหนักว่าผลิต ภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารมีส ิ่งมีชีว ิต
ดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นส่วนประกอบ ทําให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ทม่ี จี เี อ็มโอเป็ นองค์ประกอบ ซึง่
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอต่อไปในอนาคต ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ผลิต
หรือผูพ้ ฒ
ั นา ควรเร่งดําเนินการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีจเี อ็มโอแก่ประชาชนให้มากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะการนําเสนอให้สาธารณชนรับทราบถึงความปลอดภัยของการรับประทานอาหารทีม่ จี เี อ็มโอเป็ น
องค์ประกอบ รวมถึงการเพิม่ กฎเกณฑ์ในการควบคุมทัง้ ในการทดลองจีเอ็มโอในห้องปฎิบตั กิ าร และใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมให้เข้มงวดมากยิง่ ขึ้น ซึ่ง จะช่วยให้ประชาชนมีความมันใจและเห็
่
นถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอมากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอให้
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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บทที่ 3
สถานะทางเทคโนโลยีจีเอ็มโอในประเทศไทย
ในบททีผ่ ่านมา ได้นําเสนอความหมายของจีเอ็มโอ ความเป็ นมา เทคนิคทีใ่ ช้ในการสร้างสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรม กลุ่มของสิง่ มีชวี ติ ทีถ่ ูกนํามาดัดแปลงพันธุกรรม ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงสถานะทาง
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ การยอมรับของผูบ้ ริโภค ประโยชน์และข้อกังวลของผู้บริโภค โอกาสทางการค้าของ
ผลิตภัณฑ์จเี อ็มโอ
ทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอ และมีการนํ าไปใช้ในการผลิต
บางส่ว น ดังนัน้ ข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้องกับสถานะของเทคโนโลยีจเี อ็มโอ จึงได้ถู กรวบรวมและนํ าเสนอใน
รายงานฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาต่อไป ในบทนี้จะกล่าวถึงสถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอใน
ประเทศไทย ผูจ้ ดั ทําได้รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีจเี อ็มโอ นับแต่นโยบายของรัฐบาล การเข้า
มาของเทคโนโลยีจเี อ็มโอ สถานะทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอ ตัง้ แต่ ในอดีดจนถึงปจั จุบนั กฎหมายและ
สิทธิบตั ร หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง การรับรูแ้ ละการยอมรับของประชาชน รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาจีเอ็มโอ
ในประเทศไทย เพื่อจะ เรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงสถานะของเทคโนโลยีจเี อ็มโอใน
และ
สามารถใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจที่จะบริโภคหรือ ให้การสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ต่อไป

3.1 นโยบายจีเอ็มโอของรัฐบาล
โดยทัวไปเทคโนโลยี
่
ด้านการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ในประเทศไทย จะมุ่งเน้นทีก่ ารพัฒนา
พืช GM
ด้านจีเอ็มโอของรัฐบาลจึงเป็ นนโยบายด้านพืช GM
เป็ นส่วนใหญ่โดยมีนโยบายไม่อนุ ญาตให้นําเข้าพืช GM หรือผลิตภัณฑ์จากพืช GM เพื่อประโยชน์ด้าน
การค้า รวมถึงไม่อนุ ญาตให้ทําการทดลองในแปลงทดลองปลูก ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ กั กัน
พืช พ.ศ. 2507 ยกเว้น การนํ าเข้าถัวเหลื
่ องหรือข้าวโพด เพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ และใช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (Gary และ Sakchai, 2007) อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้น อนุ ญาต
ให้นกั วิทยาศาสตร์สามารถวิจยั และพัฒนาพืช GM ได้
งเท่านัน้
และต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องก่อนดําเนินการทดลอง
อย่างไรก็ดี ได้มกี ารกําหนดนโยบายด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
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1) นโยบายการติ ดฉลาก
สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มสี ่ วนประกอบของจีเอ็มโอมากกว่าร้อยละ 5 ต้องระบุในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ถงึ องค์ประกอบของจีเอ็มโอ มกฎหมายการติดฉลากของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546
(Rodrick และ Sakchai, 2005) ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่




















ถัวเหลื
่ อง
ถัวเหลื
่ องสุก
ถัวเหลื
่ องคัว่
ถัวเหลื
่ องกระป๋อง
เต้าหู้
เต้าหูแ้ ช่แข็ง
นํ้านมถัวเหลื
่ อง
แป้งถัวเหลื
่ อง
เต้าเจีย้ วทีท่ ําจากถัวเหลื
่ อง
ถัวเหลื
่ องหมัก
ผลิตภัณฑ์ทม่ี วี ตั ถุดบิ ข้างต้นเป็นส่วนประกอบ
ข้าวโพด
ข้าวโพดคัว่
ข้าวโพดแช่แข็ง
ข้าวโพดกระป๋อง
แป้งข้าวโพด
ขนมขบเคีย้ วทีท่ าํ จากข้าวโพด
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ ขี า้ วโพดเป็นส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ ขี า้ วโพดปน่ เป็ นส่วนประกอบ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามปลูกทดลองพืช GM
ปลงทดลอง (หลังจากที่
ภายหลังได้มกี ารประท้วงจากองค์ก รต่างๆ จนทําให้รฐั บาลต้องประกาศห้ามทําการปลูกทดลองพืช GM
ในปีพ.ศ. 2544) และได้กําหนดนโยบายการปลูกพืช GM
ใหม่
ในปจั จุบนั ปลงปลูก
ทดลองพืช GM
เป็นสมบัตขิ องรัฐบาลเท่านัน้ และต้องยืน่ ขออนุญาตการปลูกต่อคณะรัฐมนตรี
ในแต่ละครัง้ ที่ปลูก อีกทัง้ ต้องประกาศให้ประชาชนได้รบั ทราบ รวมถึงการทําประชาพิจารณ์ก่อนดําเนิน
การปลูกทดลองพืช GM ในแปลงทดลอง (Gary และ Sakchai, 2009)
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ข้อกําหนดใหม่น้ีสร้างความสับสนให้แก่หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จีเอ็มโออย่างมากต่อความไม่ชดั เจนของนโยบายดังกล่าว ว่ารัฐบาลต้องการสนับสนุ นการพัฒนาจีเอ็มโอ
ต่อไปหรือไม่ ซึง่ นโยบายนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มต่อต้านจีเอ็มโอ กลุ่ม Non-Government Organizations
(NGOs) เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของรัฐบาล สิง่ นี้เป็ นอุปสรรคทีส่ ําคัญต่อการพัฒนาจีเอ็มโอ
ดังนัน้ คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยชีวภาพ ภายใต้ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology; BIOTEC)
จึงได้จดั ทําแบบจําลองแนวทางปฎิบตั เิ พื่อความปลอดภัยสําหรับการปลูกทดลองพืช GM
สําหรับมะละกอและมะเขือเทศ (the Models for Guidelines for Field Trial of Genetically
Modified Crops for papaya and tomato) ขึน้ มา เพื่อช่วยผลักดันให้งานวิจยั และพัฒนาพืช GM สามารถ
เดินหน้าไปได้ แนวทางฯ นี้ ได้รบั การพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะรัฐมนตรี และนําเสนอต่อ
กรมวิช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือ นสิง หาคม พ.ศ. 2552 และนํ า เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป (Gary และ Sakchai, 2009)
2) นโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพ
นโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพ เกิดขึน้ ภายหลังจากทีป่ ระเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นภาคีพธิ สี าร
คาร์ตาเฮน่ าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) เป็ นความตกลง
ระหว่างประเทศทีเ่ น้นเรื่องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน ซึง่ สิง่ มีชวี ติ ใดๆ ก็ตามที่ได้รบั การดัดแปลงทาง
พันธุกรรมอาจมีผลกระทบต่อการอนุ รกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยื
่ น
ตลอดจนกําหนดกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (http://www.stc.arts.
chula.ac.th/Biosafety.pdf) นโยบายนี้ได้ถู กจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการเทคนิค ด้านความปลอดภัย
ชีวภาพ (Technical Biosafety Committee) ภายใต้ศูนย์ BIOTEC เสนอต่อคณะกรรมการกํากับ
กิจกรรมองค์กร ompliance ommittee)
Cartagena Protocol on Biosafety ในปีพ.ศ.
2550
นโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยฉบับนี้ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รบั ทราบ
ถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากเทคโนโลยี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอ นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรทางชีวภาพต้องมีการจัดการที่ดไี ม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ประเมินความเสี่ยงต่อการ
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอ เผยแพร่ความรูด้ า้ นจีเอ็มโอให้แก่ประชาชน เพื่อลดความกังวลต่อความ
เสีย่ งและเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั ประชาชน อีกทัง้ กําหนดขอบเขตการเผยแพร่ขอ้ มูลทีท่ ําให้ประชาชนเกิด
ความไม่สบายใจ
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นโยบายด้า นความปลอดภัย ทางชีว ภาพ เป็ น นโยบายที่สํ า คัญ ที่จ ะช่ ว ยผลัก ดัน การพัฒ นา
เทคโนโลยีชวี ภาพ รวมถึงเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ทัดเทียมกับต่างประเทศ และมี
ศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีชวี ภาพมากยิง่ ขึน้

3.2 ลาดับเหตุการณ์ เทคโนโลยีจีเอ็มโอใ

ไ

เทคโนโลยีจเี อ็มโอได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 หรือประมาณ 28 ปี มาแล้ว ซึ่งใน
ระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยได้จดั ตัง้ หน่ วยงานวิจยั หน่ วยงานและกฎหมายควบคุมดูแลการพัฒนาพืช
GM
ดังลําดับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ (Ruud และคณะ, 2003 และ Gary และ
Sakchai, 2009)
ปี 2526
ปี 2528
ปี 2529

รัฐบาลจัดตัง้ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)
รัฐบาลจัดตัง้ หน่ วยปฎิบตั กิ ารพันธุวศิ วกรรมด้านพืช (Plant Genetic Engineering Unit;
PGEU) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์ BIOT

ปี 2533
ศูนย์ BIOTEC ศึกษาความเป็นไปได้ของความปลอดภัยทางชีวภาพ
เมษายน 2535 ศูนย์ BIOTEC เสนอให้รา่ งแนวทางปฎิบตั เิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
มิถุนายน 2535 ร่างแนวทางปฎิบตั เิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับห้องปฎิบตั กิ ารและแปลงทดลอง
เสร็จสมบูรณ์
มกราคม 2536 จัดตัง้ คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety
Committee; NBC) และจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
(Institutional Biosafety Committees; IBCs) ณ สถาบันศึกษา และสถาบันวิจยั ต่างๆ
ปี 2536
การทดลองปลูกพืช GM (นําเข้าจากต่างประเทศ)
โดยปลูก
มะเขือเทศชนิด Calgene’s Flavr Savr ทีม่ คี ุณลักษณะให้ผลสุกช้า
ปี 2537
เพิม่ เติมพันธุพ์ ชื ดัดแปลงพันธุกรรมต้องห้ามอีก 40 ชนิด ลงในพระราชบัญญัตกิ กั กันพืช
ปี พ.ศ. 2507
ปี 2537
มะเขือเทศชนิด lavr Savr
ปี 2538
จัดตัง้ หน่วยวิจยั ลายพิมพ์ดเี อ็นเอ N ingerprinting Unit)
BIOT
มีนาคม 2539

การปลูกทดลองฝ้ายต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (ฝ้าย Bt)
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
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พืน้ ทีภ่ าค

ปี 2540
ปี 2541

ปี 2542

จัดตัง้ อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช Plant Biosafety
Subcommittee)
การควบคุมโดย NBC
จัดตัง้ อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหาร (Food Biotsafety
Subcommittee)
NBC
จัดตัง้ อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลนิ ทรีย์ Microbial Biosafety
Subcommittee)
NBC
- เกิดข้อโต้แย้งทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับบางประเทศในสหภาพยุโรป ในเรื่อง
การกักกันสินค้าปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศไทย
- จัดตัง้ อนุกรรมการนโยบายการค้าผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชวี ภาพ (Subcommittee
for Policy on Trade of Biotechnology Products) ภายใต้การควบคุมโดย
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Committee for International
Economic Policy)
- แก้ไขพระราชบัญญัตกิ กั กันพืช ปี พ.ศ. 2507 โดยเพิม่ ข้อกําหนดการควบคุมพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมให้เข้มงวดมากยิง่ ขึน้

กันยายน ปี 2542 จัดทํารายงานสถานภาพทางเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
จัดทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับจีเอ็มโอ

BIOTEC
รมวิชาการเกษตร

ตุลาคม ปี 2542

ทําการสํารวจการรับรูแ้ ละทัศนคติของประชาชนต่อจีเอ็มโอ

ธันวาคม ปี 2542

ก่อตัง้ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (Thailand Biodiversity Center;
TB )
กลางด้านความปลอดภัยทางชีว ภาพแห่งชาติ NB )
ขึน้ กับ TBC
-จัดตัง้ หน่วยปฎิบตั กิ ารวิจยั ด้านเทคโนโลยีดเี อ็นเอ (DNA Technology Laboratory)
-จัดตัง้ หน่วยปฎิบตั กิ ารตรวจสอบจีเอ็มโอ 2 หน่วยงาน สังกัดกรมวิชาการเกษตร
และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-องค์การอาหารและยา ) พิจารณามาตราการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารจาก
จีเอ็มโอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศห้ามการนําเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม 40 ชนิด
ยกเว้น ถัวเหลื
่ อง และข้าวโพด

ปี 2543

มีนาคม ปี 2543
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เมษายน ปี 2543 เกิดปญั หาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคูเวตและประเทศซาอุดอิ าราเบีย ในเรือ่ งปลาทูน่ากระป๋องในนํ้ามันพืช เนื่องจากต้องสงสัยว่านํ้ามันพืชในปลาทูน่า
กระป๋องผลิตจากถัวเหลื
่ อง GM
มกราคม ปี 2544 เกิดปญั หาอย่างรุนแรงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอียปิ ต์ เรือ่ งทูน่า
กระป๋องในนํ้ามันพืช จนทําให้ทงั ้ สองประเทศต้องทําสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
กุมภาพันธ์ ปี 2544 คณะอนุกรรมการนโยบายการค้าสินค้าจากเทคโนโลยีชวี ภาพ ให้การรับรองร่าง
นโยบายจีเอ็มโอ
มีนาคม ปี 2544 ศูนย์ BIOTEC เริม่ การประชุมร่วมกับกลุ่มผูท้ ไ่ี ด้ประโยชน์จากจีเอ็มโอ
เมษายน ปี 2544 คณะรัฐมนตรีประกาศห้ามการปลูกทดลองพืช GM ในไร่นาเปิด
เมษายน ปี 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นต์ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุ มการติด
ฉลากผลิตภัณฑ์
พฤษภาคม ปี 2546 ข้อกําหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของจีเอ็มโอ
กุมภาพันธ์ ปี 2549 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็ นภาคีพธิ สี ารคาร์ตาเฮน่ าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
หรือ the Cartagena Protocol on Biosafety
ธันวาคม ปี 2550 รัฐบาลยกเลิกการห้ามปลูกทดลองพืช GM
มกราคม ปี 2551 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพ ซึง่
ถือว่าเป็นกฎหมายควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับแรกของประเทศ
เมษายน ปี 2551 พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพ ถูกส่งต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนี้อกี ครัง้ จากนัน้ จะถูกส่งต่อไปยังสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อพิจารณา และอนุมตั ใิ ห้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ซึง่ คาดว่าจะผ่าน
การพิจารณาจากสภาผูแ้ ทนราษฎร ภายหลังจากปี 2010
สิงหาคม ปี 2552 คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยชีวภาพ
Technical
Biosafety
ommittee)
BIOT
พืช GM
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับมะละกอและมะเขือเทศ (Models
for Field Trial of Genetically Modified Crops for papaya and tomato) ทีต่ รงกับ
ข้อกําหนดใหม่ของคณะรัฐมนตรี เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร

- 229 -

3.3 ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีจีเอ็มโอในประเทศไทย
การวิจยั และพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงทางพันธุกรรมในประเทศไทยมีมานานประมาณ 20 ปีมาแล้ว
งานวิจยั ส่วนมากจะเน้นการพัฒนาพืช GM ใน
ชนิด Flavr Savr ทีม่ คี ุณลักษณะให้ผลสุกช้า เป็ น
พืช GM ชนิดแรกทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศมาทดลองปลูกในประเทศไทยในปีพ .ศ. 2537 Ruud
,
2003) ต่อมา ประเทศไทยได้นําเข้าพืช GM มาทดลองปลูกในประเทศไทยอีกหลายชนิดในระหว่างปีพ .ศ.
2537 จนถึงปีพ.ศ. 2543 (ดังแสดงในตารางที่ 41) ซึง่ จะพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2540-2541 มีการนําเข้าพืช
GM จากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก โดยบริษทั Monsanto (ประเทศไทย) เป็ นผูน้ ําเข้ารายใหญ่ จากนัน้
ได้มกี ารพัฒนามะละกอทีต่ ้านทานโรคจุดด่างดําทีเ่ กิดจากไวรัส ซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากมหาวิ ทยาลัย
คอร์แ นล ประเทศสหรัฐฯ และทดลองปลู ก ฝ้ า ยต้า นทานต่ อ แมลงศัต รูพ ืช
Bt)
พื้น ที่
โดยได้รบั ความช่ว ยเหลือ ด้านเทคโนโลยีจากบริษัทมอนซานโต้
)
มีการ
เทคโนโลยีน้ี
พ.ศ. 2537-2542)
Bt
กัน
GM
จีเอ็มโอ
ฝ้าย Bt
(Gary และ Sakchai,
2009)
พืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รบั การพัฒนาอย่างมากจนใกล้จะสามารถผลิตเป็ นการค้าได้คอื มะละกอที่
ต้านทานต่อโรคไวรัส Papaya Ringspot Virus (PRVS) ซึ่งเป็ นโรคที่สําคัญทีท่ ําให้เกษตรกรประสบ
ปญั หาการปลูกมะละกออย่างมาก ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ไทยจากกรมวิชาการเกษตรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐฯ สามารถพัฒนามะละกอ GM ได้สําเร็จในปี พ.ศ.2540 โดย
พัฒนามะละกอพันธุ์แขกนวล 3 สายพันธุ์ และพันธุ์แขกดําให้สามารถต้านทานต่อโรคดังกล่าวได้ ซึ่งได้
ทดลองปลูกในแปลงทดลองในจังหวัดขอนแก่น แต่ในปีพ .ศ. 2547 มีการต่อต้านมะละกอ GM จากกลุ่ม
กรีนพีชอย่างมากจนรัฐบาลต้องสังห้
่ ามการปลูกพืช GM ในไร่นาเปิ ด (http://www.phtnet.org/article/
view-article.asp?aID=2)
พืชชนิดอื่นๆ ทีก่ ําลังดําเนินการวิจยั และพัฒนา เช่น ถัวต้
่ านทานต่อโรคจากไวรัส ข้าวทีท่ นสภาพ
ดินเค็มและต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส กล้วยไม้ทเ่ี หีย่ วช้า และพริกไทยทีต่ ้านทานต่อโรค (ดังแสดงใน
ตารางที่ 42) จะเห็นได้ว่าการวิจยั และพัฒนาพืช GM
อีกทัง้ ในขณะนัน้ ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายควบคุ ม
จีเอ็มโอโดยเฉพาะ ซึ่งเป็ นเป้าหมายสําคัญของกลุ่มต่อต้านทีน่ ํ ามาเป็ นเงื่อนไขการประท้วง ส่งผลให้
รัฐบาลต้องออกข้อห้ามการปลูกทดลองพืช GM ในแปลงทดลองในปีพ.ศ. 2544 (Rodrick และSakchai,
2005)
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ตารางที่ 41 รายชื่อพืชดัดแปลงพันธุกรรมทีน่ ําเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย ระหว่างปีพ .ศ. 2537-2542
ชนิ ดพืช
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ฝ้าย
ข้าวโพด
ฝ้าย

หน่ วยงานนาเข้า
บริษทั Thai Pan
Trading
บริษทั UpJohn
บริษทั Thai Pan
Trading
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Novartis
)
บริษทั Monsanto
)

ปี

ลักษณะ

2537

-

2538

ผลสุกช้า

2538

-

2538

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื
(Bt Cry 1A© )

2539
2539

Squash

กรมวิชาการเกษตร

2539

ข้าวหอมมะลิ-105

กรมวิชาการเกษตร

2540

ฝ้าย พันธุ์
NUCOTN 33B
ฝ้าย พันธุ์
Roundup 1445,
1698

บริษทั Monsanto
)

2540

บริษทั Monsanto
)

2540

มะละกอ

กรมวิชาการเกษตร

2540

สถานภาพ
ไม่ได้รบั อนุญาต
นําเข้า
ทดลองปลูกประสบ
ความสําเร็จ
ไม่ได้นําเข้า

ทดลองปลูกประสบ
ความสําเร็จ
ทดลองปลูกในแปลง
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื
ทดลองปิดของบริษทั
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื
ทดลองปลูกประสบ
©
(Bt Cry 1A )
ความสําเร็จ
ปลูกทดลองใน
ต้านทานต่อไวรัสในมะละกอ
ห้องปฎิบตั กิ ารและ
(PRSV)
ในโรงเรือน
มียนี Xa
ปลูกทดลองใน
โรงเรือน
ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอ ทดลองปลูกประสบ
ฝ้าย
ความสําเร็จ
สร้างโปรตีน 4EPSPS ที่
ทดลองปลูกประสบ
สามารถต้านทานต่อยาปราบ
ความสําเร็จ
วัชพืช roundup
ปลูกทดลองในแปลง
ต้านทานต่อไวรัสในมะละกอ
ทดลองของกรม
(PRSV)
วิชาการเกษตร
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ตารางที่ 41

)

ชนิ ดพืช
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
(round up)
มะเขือเทศ
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพดพันธุ์
176
ข้าวโพดพันธุ์
176

หน่ วยงานนาเข้า
บริษทั Pioneer
(ประเทศไทย)
บริษทั Dekalb
Genetics
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั ท้องถิน่
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Charoen
Produce
บริษทั Cargill
Seed
บริษทั Novartis
)
บริษทั Novartis
)

ปี

ลักษณะ

2540 ต้านทานต่อหนอนเจาะลําต้น
2540

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

2540

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

2540
2540
2541

ต้านทานต่อยาปราบวัชพืช
round up
ผลสุกช้า
ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ทีม่ สี าร Glyfosate

2541 ต้านทานต่อหนอนเจาะลําต้น

สถานภาพ
ทดลองปลูกในโรงเรือน
ได้รบั การรับรองจาก NB
กระบวนการนําเข้าไม่
เหมาะสม เมล็ดพันธุถ์ ูกทําลาย
กระบวนการนําเข้าไม่
เหมาะสม เมล็ดพันธุถ์ ูกทําลาย
ไม่ได้รบั อนุญาตให้ทดลองปลูก
ทดลองปลูกในโรงเรือน
ทดลองปลูกในโรงเรือนประสบ
ความสําเร็จ

2541

ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ทีม่ สี าร Glyfosate

ไม่ได้รบั อนุญาต

2541

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

การทดลองปลูกถูกยับยัง้

2541

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

กระบวนการนําเข้าไม่
เหมาะสม เมล็ดพันธุถ์ ูกทําลาย

2541

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

ทดลองปลูกประสบความสําเร็จ
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ตารางที่ 41

)

ชนิ ดพืช
ฝ้ายลูกผสม
ฝ้ายพันธุ์ 1445
(ต้านทานต่อยา
ปราบศัตรูพชื )
ข้าวโพดพันธุ์
GA-21
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
พันธุ์ C-919
ข้าวโพด
พันธุ์ C-919
มะละกอ
ฝ้ายพันธุ์
NUCOTN33

หน่ วยงานนาเข้า
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)
บริษทั Monsanto
)

ปี

ลักษณะ

2542

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

2542

ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
round up

ทดลองปลูกในโรงเรือน
ประสบความสําเร็จ

2542

ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ชนิด Glyphosate

ทดลองปลูกในโรงเรือน
ประสบความสําเร็จ
ทดลองปลูกในแปลง
ทดลองขนาดเล็ก

2542 ต้านทานต่อหนอนเจาะลําต้น
2543

ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ชนิด Glyphosate

สถานภาพ
ทดลองปลูกในโรงเรือน
ประสบความสําเร็จ

-

การปลูกทดลองในแปลง
ทดลองถูกยับยัง้
การปลูกทดลองใน
บริษทั Monsanto
2543 ต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื
ห้องปฎิบตั กิ ารและใน
)
โรงเรือนถูกยับยัง้
ทดลองปลูกใน
ต้านทานต่อโรคจากไวรัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543
ห้องปฎิบตั กิ ารและ
PRSV
โรงเรือน
ทดลองปลูกในแปลง
บริษทั Monsanto
ต้านทานต่อแมลงหนอนเจาะ
2543
ทดลองประสบ
)
สมอฝ้าย
ความสําเร็จ
2543

ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื

ที่มา: Gary และ Sakchai (2007) และ Prasartporn (2009)
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ตารางที่ 42 แสดงสถานะการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของพืช GM ในประเทศไทย
ชนิ ดพืช

สายพันธุ์

ลักษณะสาคัญ

ฝ้าย

ศรีสาํ โรง 60 ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย

ฝ้าย

ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย

มะละกอ

แขกดํา

มะละกอ

สถานะการทดลอง

หน่ วยวิ จยั /ความร่วมมือ

ห้องปฎิบตั กิ าร

BIOTEC/KU/CIRAD (ฝรังเศส)
่

ได้พชื ต้นแบบรุ่นแรก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2538-2544)
กรมวิชาการเกษตร/มหาวิทยาลัย Cornell

แขกดํา

ต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส
แปลงทดลองสภาพปิ ด
ต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส แปลงทดลองสภาพปิ ด

มะละกอ

แขกดํา

ต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส แปลงทดลองสภาพปิ ด

BIOTEC/KU/ เครือข่ายผูป้ ลูกมะละกอ

มะละกอ

แขกดํา

ผลสุกช้า

ระหว่างทดสอบความ
ปลอดภัย

BIOTECH/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2542)

พริกไทย

หัวเรือใหญ่

ต้านทานต่อโรคทีเ่ กิดจากไวรัส

โรงเรือนสภาพปิ ด

BIOTECH/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าว

KDML 105

ต้านทานต่อดินเค็ม

โรงเรือนสภาพปิ ด

ข้าว

KDML 105

ต้านทานต่อไวรัส RRSV

ห้องปฎิบตั กิ าร

BIOTECH/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BIOTECH/ Rockefeller

พริก

บางช้าง

ต้านทานโรคไวรัสเส้นใบด่าง

รอทดสอบความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2538-2541)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สับปะรด

ภูเก็ต

ต้านทานสารกําจัดวัชพืช

โรงเรือนสภาพปิ ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
(2543)

มะเขือเทศ

VF134-1-2

ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

รอทดสอบความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

ความหลากหลายของสีดอก

อยู่ระหว่างพัฒนาพืช
ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)

พัฒนาดอกสมบูรณ์

รอการอนุมตั ิ

สํานักวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ

เรืองแสง

อยู่ระหว่างพัฒนาพืช
ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2549)

กล้วยไม้
ปาล์มนํ้ามัน
พันธุไ์ ม้น้ํา
ยูคาลิปตัส
ที่มา: Ruud

เอียสกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างพัฒนาพืช
(2549)
ต้นแบบ
003) และศูนย์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
ลดปริมาณลิกนิน
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวในปี พ.ศ.2550 แต่ผทู้ ท่ี ําการวิจยั และพัฒนาพืช GM ยัง
ต้องขออนุญาตต่อคณะรัฐมนตรี และงานวิจยั ทุกชนิดต้องเป็นของรัฐบาลและอยูใ่ นความดูแลของรัฐบาล
สําหรับจุลนิ ทรีย์ GM
เทศไทยมีการพัฒนาจุลนิ ทรีย์ GM
อาหารสัตว์
GM
ไฟเตส Phytase)
Xylanase)
และเซลลูเลส (Cellulase) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาจุลนิ ทรีย์ GM เพื่อประโยชน์ดา้ นการแพทย์ดว้ ย
เช่ น กัน เช่ น ฮอร์ โ มนเร่ ง การเจริญ เติบ โต และวัค ซีน เป็ น ต้ น (http://bch-thai.onep.go.th/status_
research&develop.html#microoranisms)
อย่ า งไรก็ต าม ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยีด ัด แปลง
พันธุกรรมจุลนิ ทรียเ์ พื่อประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศเกิดขึน้ มานานแล้ ว และคาดว่าจะ
มีแนวโน้มการใช้จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารเพิม่ มากขึน้ ในประเทศไทย ทําให้
คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ NB )
ความสําคัญของแนวทางปฎิบตั ิ
เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ปฎิบ ัติง าน สิ่งแวดล้อ มและชุมชน ในการใช้จุล ินทรีย์ GM
ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมด้านสิง่ แวดล้อม ฯลฯ จึง
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลนิ ทรียจ์ ดั ทํา “แ
เพือ่
ความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับงานทีใ่ ช้จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมในระดั บอุตสาหกรรม” แนวทาง
ปฎิบตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อภาคอุตาสหกรรมในการควบคุมความปลอดภัยต่อการใช้จุลนิ ทรีย์ GM
เพื่อเพิม่ ความมันใจให้
่
กบั ประชาชนที่มคี วามกังวลต่อการใช้จุลนิ ทรีย์ GM
และ
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ผูป้ ระกอบการท่านใดสนใจรายละเอียดเพิม่ เติมของแนวทางปฎิบตั ฯิ ดังกล่าว
สามารถอ่ า นรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ได้ ท่ีเ ว๊ ป ไซด์ http://www.biotec.or.th/Biosafety/web/db/attach/rad
A6AEA.pdf
สําหรับการวิจยั และพัฒนาสัตว์ GM
ในปจั จุบนั ยังไม่มคี วามก้าวหน้าหรือยังไม่ม ี
งานวิจยั สัตว์ GM อย่างชัดเจน ซึง่
ญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ หรือชุดตรวจสอบโรคสําหรับสัตว์
นํ้า จัดทําข้อมูลพันธุกรรมสัตว์น้ํา เพื่อคัดเลือกพันธุ์ทโ่ี ตเร็วและปลอดโรค ทีผ่ ่านมาประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จในการโคลนวัว (Cow Cloning) ด้วยเทคนิคการถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo transfer
technology) ซึ่งเป็ นเทคนิคเดียวกับการโคลนแกะดอลลี่ วัวโคลนชนิดนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Nares, 2002) ถึงแม้ว่า การโคลนสัตว์จะ
ไม่ใ ช่ก ารดัด แปลงพัน ธุ ก รรมก็ต าม แต่ ถือ ได้ว่า เป็ น เทคโนโลยีชีว ภาพอย่า งหนึ่ ง ที่ป ระเทศไทยมี
ความก้าวหน้า
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3.4 ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐฯ
ประเทศสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยด้านเทคโนโลยีจเี อ็มโออย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในรูปแบบ
การส่ งผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษา แนะนํ า และทํางานวิจยั ร่ว มกับนักวิทยาศาสตร์หรือ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทย และการให้ทุนวิจยั รวมถึงความร่วมมือในการส่ง
บุคคลากรจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐฯ เพื่อเพิม่ ทักษะ ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ของการพัฒนา
จีเอ็มโอ ซึง่ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
เป็นหน่วยงานหลักของประเทศสหรัฐฯ ทีใ่ ห้การสนับสนุน
ในช่วงระหว่างปี 2543-2552 มีความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ระหว่างบุคคลากรจาก
และประเทศไทย ดังลําดับกิจกรรมดังต่อไปนี้ (Rodrick และ
Sakchai, 2005; Gary และ Sakchai, 2007 และ 2009)
1)
sian Pacific conomic
ooperation P )
ประเทศเม็กซิโก ปีพ.ศ. 2545 เชียงราย ประเทศไทย
ปีพ.ศ. 2546 ประเทศมาเลเซีย ปีพ.ศ. 2547 ประเทศเกาหลีใต้ ปีพ.ศ. 2548
ร
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
2) กลุ่มเกษตรกรสหรัฐฯ ทีป่ ลูกข้าวโพด เดินทางมาถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกข้าวโพด GM
พ.ศ. 2543
3) Dr. Val Giddings รองประธานองค์กรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotech Industry
Organization; BIO) เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2546
4) Ms. Cindy Richard
เดินทางมาประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือรัฐบาล
ไทยพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ เทคโนโลยีชวี ภาพให้เข้าถึงชุมชนและเกษตรกร เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
ในปีพ.ศ. 2547
5) รัฐบาลสหรัฐฯ ให้การสนับสนุ นโครงการ ilo Papaya Outreach
กษตรกรชาว
ไทยจํานวน 12 คน และกลุ่มนักข่าว เดินทางมาสังเกตการณ์การปลูกมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม และการ
ปลูกมะละกอปกติ อีกทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรชาวอเมริกนั ในปีพ.ศ.
2548
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6) ผูแ้ ทนระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากกระทรวงสาธารณสุข ได้รบั เชิญให้
เข้าร่วมการประชุมด้านการค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ์ท่มี กี าร
ปนเปื้อนจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปีพ.ศ. 2552
7) ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่ วยงานการเกษตรในต่างประเทศ (Foreign Agricultural Service; FAS)
ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน
พ.ศ.2551 เพื่อบรรยายในหัวข้อ “
” ให้แก่บุคคลากรภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่ วข้องกับจีเอ็มโอ
8) Dr. Clive James ประธานองค์กรอิส ระส่ ง เสริมการปลูก พืช ดัดแปลงพัน ธุ ก รรม
(International Service for the Acquisition of Agri-Biotech; ISAAA) เดินทางเยือนประเทศไทย และ
บรรยายสถานะการค้าโลกของผลิตภัณฑ์จากพืช GM ให้แก่กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีชวี ภาพ
9) Dr. Chris Wozniak
(U.S. Environment Protection Agency; USEPA)
เดินทางเยือ นประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อ บรรยายในหัว ข้อ เรื่อ ง
“
ลยีชวี ภาพ”
10) Dr. Dennis Gansalves ผูอ้ ํานวยการศูนย์ ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เดินทางเยือนประเทศ
ไทยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อบรรยายการประชุมในหัวข้อเรื่อง “การประเมินความปลอดภัยของ
อาหารและสิง่ แวดล้อม” และเล่าถึงประสบการณ์ของการควบคุมแบบ deregulation ในมะละกอดัดแปลง
พันธุกรรมในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐฯ
11) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และหน่ วยงานการเกษตรต่างประเทศ จัดการประชุมเชิง
ปฎิบ ัติก ารในเรื่อ ง “
gricultural
Biotechnology Risk ommunication Workshop)”
ดือนกันยายน หรือตุลาคม
พ.ศ. 2552 ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฎิบตั กิ ารของ APEC ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประกอบด้วย ทีป่ รึกษา
รัฐบาลในเรื่อ งการควบคุ มการพัฒนาเทคโนโลยีชีว ภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่ ม ภาคเอกชน
นัก เขีย น สื่อ มวลชน และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งกับ การสื่อ สารถึง ความเสี่ย งจากเทคโนโลยีชีว ภาพทาง
การเกษตร
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12) โครงการฝึ กอบรมเทคโนโลยีชวี ภาพประจําปี ณ มหาวิทยาลัย Michigan State
Cocharn ในปีพ.ศ. 2550
13) หน่วยงาน FAS ให้การสนับสนุนผูผ้ ลิตมะละกอ GM ในประเทศสหรัฐฯ เดินทางมายังประเทศ
ไทย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกมะละกอ GM
พ.ศ. 2550

3.5 การรับรู้ของประชาชนไทย และการยอมรับ
อาจกล่าวได้ว่า การรับรูเ้ ทคโนโลยีจเี อ็มโอของผูบ้ ริโภคชาวไทยยังอยู่ในระดับตํ่า ประมาณร้อยละ
12 (Sakarindr, 2002) โดยผลการสํารวจการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคได้พบว่า ประชาชนรับรูข้ ่าวสารเรื่องจีเอ็มโอ
ผ่านสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นสื่อทางหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม การรับข้อมูลหรือการศึกษาถึง
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ ผู้บริโภค
ผู้บริโภค
90 ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลด้านประโยชน์ของการปลูกพืช GM จึงมี
วิตก
มี
ตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบของจีเอ็มโอ เนื่องจาก
องค์กรอิสระหลายองค์กรและกลุ่มผู้ต่อต้านจีเอ็มโอ ประชาสัมพันธ์ถงึ ข้อเสียและอันตรายของจีเอ็มโอ
ผ่านสื่อหลักต่างๆ อย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังสํารวจพบว่ามีนักข่าวเพียงจํานวนร้อยละ 10 เท่านัน้ ที่ม ี
เอกสารอ้างอิงในการรายงานข่าวจีเอ็ม โอของตนเอง
จีเอ็มโอ) (Gary และ Sakchai, 2009)
อย่างไรก็ต าม ผู้บริโภคร้อ ยละ 80 ได้แสดงความเห็นว่ามีค วามต้อ งการให้ติดฉลากระบุส่ ว น
ประกอบของจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อาหาร และมีความต้องการให้รฐั บาลออกนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ Biosafety Policy)
จีเอ็มโอ

3.6 กฎหมายควบคุม
การควบคุมสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย ต้องอาศัยข้อบังคับทางกฎหมายหลาย
ฉบับ ซึ่งสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด จะใช้กฎหมายในการควบคุมที่แ ตกต่างกัน จําแนกตามความแตกต่างของ
สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมแต่ละประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (Sakarindr, 2002)
.
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1) ในพืชดัดแปลงพันธุกรรม มีกฎหมายที่ใช้บงั คับ ดังนี้
 พระราชบัญญัตกิ กั กันพืช ปี พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิม่ เติม ปี พ.ศ. 2542

2)

กรมวิชาการเกษตรใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อควบคุมการนําเข้าพืชจากต่างประเทศ ซึง่ กฎหมาย
ฉบับนี้ไม่ได้ใช้ในการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นการเฉพาะ แต่ได้นํามาใช้ควบคุมการนํ าเข้าพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมโดยตรง และไม่สามารถควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาภายในประเทศได้
ผู้ ท่ี ส นใจสามารถอ่ า นรายละเอี ย ดได้ ท่ี เ ว็ ป ไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/plant1.pdf?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=07&linkID=headLaw
 พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองพันธุพ์ ชื ปี พ.ศ. 2542
กรมวิชาการเกษตรใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อควบคุม พืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่จะขอรับความ
คุม้ ครองเป็นพันธุพ์ ชื ใหม่ จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพ หรือ
สวัสดิภาพของประชาชนก่อน ผูท้ ส่ี นใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ท่ีเว๊ปไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/
documents/laws/plant2 .pdf?head=3 &item=3 &process=showTitleOfLaw&id=2 &group=&lawCode=
82
 พระราชบัญญัตอิ าหาร ปี พ.ศ. 2522
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ ว ยงานที่บงั คับใช้
กฎหมายฉบับนี้ เพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่เป็ นหรือมีส่วนประกอบของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลง
พันธุกรรม ก่อนที่จะผลิตและจําหน่ ายสู่ตลาด อีกทัง้ ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไข
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์ท่มี สี ่วนประกอบของถัวเหลื
่ อง GM และข้าวโพด GM และได้
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ท่สี นใจรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่เี ว๊ปไซด์
http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/import-export2522.pdf

2) สัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม มีกฎหมายที่ใช้บงั คับ ดังนี้
 พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ ปี พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิม่ เติม ปี พ.ศ. 2542

- 239 -

2)

กรมปศุสตั ว์ใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็ น ระเบียบข้อบังคับในการนํ าเข้าหรือส่งออกปศุสตั ว์ดดั
แปลงพันธุกรรมได้นอกเหนือไปจากใช้ควบคุมจุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับโรคระบาดสัตว์
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม ผู้ท่สี นใจสามารอ่านเพิม่ เติมได้ท่ี http://bch-thai.onep.go.th/documents/
laws/animal1.pdf?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=30
 พระราชบัญญัตคิ วบคุมการบําบัดโรคสัตว์ ปี พ.ศ. 2505
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นหน่ วยงานที่ใช้กฎหมายนี้ในการควบคุมสัตว์ GM หรือ
สิง่ มีชวี ติ ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อพัฒนาสัตว์ให้มคี วามต้านทานต่อโรคหรือเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ระบบการย่อยอาหาร เช่น จุลนิ ทรีย์ GM ภายในกระเพาะอาหาร ผู้ท่สี นใจสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เ ว็ ป 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) จุลินทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม มีกฎหมายที่ใช้บงั คับ ดังนี้
 พระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ ปี พ.ศ. 2525
กรมปศุส ตั ว์มหี น้ าที่รบั ผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายฉบับ นี้ ในการควบคุ มจุลนิ ทรีย์ โดย
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้กําหนดข้อห้ามมิให้ผใู้ ดทําการผลิต ครอบครอง จําหน่ าย นําเข้า ส่งออก หรือนํ า
ผ่ านเชื้อ โรคหากไม่ไ ด้รบั อนุ ญ าตจากอธิบดี เนื่อ งจากเชื้อ โรคนัน้ อาจเป็ นอันตรายต่ อ สิ่งแวดล้อ ม
สุขอนามัยพืช สัตว์ และคนได้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์หรือผลผลิตจากเชือ้ จุลนิ ทรียน์ นั ้ ซึง่ รวมถึงเชือ้ จุลนิ ทรีย์ GM
หรือผลผลิตจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์ GM ผู้ทส่ี นใจรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถอ่านรายละเอียดได้ท่เี ว๊ปไซด์
http://bch-thai.onep.go.th/law_microorganism-3.html
4) อาหารที่มีจีเอ็มโอ

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บงั คับ ดังนี้

 พระราชบัญญัตอิ าหาร ปี พ.ศ. 2522
(ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในส่วนของพืชดัดแปลงพันธุกรรม หน้า 239)
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 พระราชบัญญัตคิ วบคุมโภคภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2495
กรมการค้าภายใน ใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคุมสินค้าทีม่ จี เี อ็มโอเป็ นส่วนประกอบ โดยห้ามหรือ
จํากัดปริมาณการจําหน่ าย ใช้ และการมีไว้ครอบครอง รวมถึงการวางระเบียบในการจําหน่ าย ผู้สนใจ
สามารถอ่ า นรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ได้ ท่ีเ ว๊ ป ไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/documents/laws/control_
product.pdf
 พระราชบัญญัตสิ ่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า ปี พ.ศ. 2522
กรมการค้าต่างประเทศ เป็ นหน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายฉบับนี้ ในการควบคุมการนํ าเข้า
พืช GM ทุกชนิด ทีน่ ําเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปทีม่ ขี า้ วโพดและ
ถัวเหลื
่ อง GM เป็ นองค์ประกอบ หรือนํ าเข้ามาในรูปของเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดถัวเหลื
่ อง เพื่อใช้เป็ น
อาหารสัต ว์ ผู้ ท่ี ส นใจสามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เ ว๊ ป ไซด์ http://bch-thai.onep.go.th/
documents/laws/import-export2522.pdf
 พระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ปี พ.ศ. 2525
กรมปศุสตั ว์ เป็ นหน่ วยงานควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม อาหารสัตว์ โดยระบุช่อื
ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ทจ่ี ะอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตให้นําเข้าเพื่อการจําหน่ าย และอาจ
ประกาศห้ามนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ทเ่ี ป็ นผลผลิตมาจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูท้ อ่ี ธิบดีมอบหมาย นอกจากนี้อาจจะกําหนดให้มกี ารติดฉลากในอาหารสัตว์ทเ่ี ป็ น
ผลผลิตมาจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม
 พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพ (กํา

)

ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เ ข้าร่ว มภาคีพธิ ีส ารคาร์ต าเฮน่ าว่าด้ว ยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ในปี พ.ศ. 2549 ซึง่ เป็ นกลุ่มประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกันใน
เรื่องความปลอดภัยทางชีว ภาพ ประเทศไทยจึงได้จดั ทําร่างนโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
แห่งชาติ และได้รบั การรับรองจากกลุ่ม artagena Protocol on Biosafety
2550 ภายใต้
นโยบายดังกล่าว ประเทศไทยได้จดั ทําร่างพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ (National
Biosafety Act.) ขึน้ ถือว่าเป็ นกฎหมายควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ทีร่ วมถึงความปลอดภัยของ
การวิจยั และพัฒนาจีเอ็มโอ และ
ในปจั จุบนั ร่าง
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พระราชบัญญัตนิ ้ีกําลังอยู่ในขัน้ ตอนการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณา
แก้ไขกฎหมายและจะถูกส่งต่อไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาอนุ มตั ใิ ช้เป็ นกฎหมายต่อไป (Gary และ
Sakchai, 2009)
นอกจากกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์ BIOTEC ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของงานวิจยั และพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม จึงได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดทํา ”แนวทางปฎิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย
ทางชีว ภาพ” ฉบับ ปี พ.ศ. 2535 และปี พ.ศ. 2547 เพื่อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการทํ า วิจ ัย ในระดับ
ห้องปฎิบตั กิ าร ระดับถังปฎิกรณ์ชวี ภาพขนาด 10 ลิตร ขึน้ ไป ระดับโรงเรือนและระดับแปลงทดลอง และ
แบ่งระดับความเสี่ยง รวมถึงระบุสถานที่ท่เี หมาะสมต่ อการทดลอง ผู้ท่สี นใจรายละเอียดของแนวทาง
ปฎิบตั ิฯ นี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่เี ว๊ ปไซด์ http://www.biotec.or.th/biosafety/download/
biosafety%20guideline-update.pdf

3.7 การคัดค้านจีเอ็มโอใ

ไ

ในปจั จุบนั การพัฒนาสิ่ง มีชีว ิต ดัด แปลงพันธุ ก รรมในประเทศไทย ปรากฎว่ามีกลุ่ มผู้ค ดั ค้า น
มากกว่ากลุ่มผูส้ นับสนุ น ซึ่งผูท้ ส่ี นับสนุ นการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็ นกรมวิชาการ
เกษตรและบริษทั ยักษ์ใหญ่ เช่น บริษทั ซีพี และบริษทั ข้ามชาติจากประเทศสหรัฐฯ หรือบริษทั มอนซานโต้
ขณะทีก่ ลุ่มคัดค้านจะมาจากนักวิชาการ กลุ่มเอ็นจีโอ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และองค์กรอิสระต่างๆ สิง่ นี้
จึง เป็ น อุ ป สรรคสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาสถานะประเทศไทยสู่ก ารผลิต สิ่ง มีชีว ิต ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าในอนาคต
กลุ่มผู้ต่อต้านได้หยิบยกข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการยกเลิกการห้ามทดลองปลูกพืช GM
ขณะ
มาใช้ควบคุม
การทดลองจีเอ็มโอ และยังไม่มขี อ้ พิสูจน์ท่ชี ดั เจนทางด้านวิทยาศาสตร์ของความปลอดภัยต่อมนุ ษย์และ
สิง่ แวดล้อมจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมหากสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้หลุ ดรอดไปสู่ธรรมชาติ ดังนัน้ กลุ่มองค์กร
อิสระและประชาชน จึงมีขอ้ กังวลถึงผลกระทบของเทคโนโลยีจเี อ็มโอ หาก
GM
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ข้อกังวลดังกล่าวสามารถจําแนกออกเป็น 5 ประเด็นทีส่ าํ คัญ ดังต่อไปนี้ (Gary และ Sakchai,
2009)
1) สถานะการแข่งขันในตลาดโลก จาก
และกลุ่มประเทศทีต่ ่อต้านจีเอ็มโอ

สินค้าเกษตร

น

กลุ่มประเทศดังกล่าวนี้ เป็ นตลาดสินค้าส่งออกทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย ถ้า
หากว่าประเทศไทยกลายเป็ นประเทศที่มกี ารปลูกพืชจีเ อ็มโอแล้ว การส่ งออกไปยังกลุ่ ม
ประเทศที่ต่อต้านหรือไม่อนุ ญาตให้นําเข้าสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปที่มจี เี อ็มโอ
เป็ นส่วนประกอบ ประเทศเหล่านี้จะยกเลิกการสังสิ
่ นค้าทางการเกษตรจากประเทศไทย หัน
ไปสังสิ
่ นค้าจากประเทศทีไ่ ม่ปลูกพืชจีเอ็มโอแทน
2) สถานะการค้าสินค้าเกษตรภายในประเทศ
พืช GM จะส่งผลกระทบต่อ การค้าพืชปกติท่ไี ม่ได้ดดั แปลงพันธุกรรม โดยผู้บริโภคจะเกิด
ความกังวลต่อความเสีย่ งทีจ่ ะบริโภคพืชทีด่ ดั แปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะตลาดสินค้าพืชชนิด
ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพด ฝ้าย และมะละกอ อีกทัง้ ปญั หานี้อาจจะขยายตัวไปยังพืชทางการเกษตร
ชนิดอื่นๆ อีกได้ในอนาคต ถึงโอกาสการปนเปื้อนของยีนจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม
3) ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
จากการทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูลยืนยันถึงความปลอดภัยของจีเอ็มโอ ทําให้ผบู้ ริโภคชาวไทยอาจได้รบั
อันตรายจากสารพิษหรือ สารที่ก่ อ ให้เ กิดภูมแิ พ้ การดื้อ ยาปฎิชีว นะ และความผิดปกติต่ อ
ร่างกายทีน่ ําไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆ ได้
4) ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีป่ ลูกพืช GM
สิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติ ได้แก่ พันธุพ์ ชื ชนิดต่างๆ จุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัยอยู่ในดิน และสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่
ในบริเวณรอบๆ พืน้ ทีป่ ลูกพืช GM
กระทบ
GM
GM และจุลนิ ทรียใ์ นดินหรือทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติอาจจะได้รบั ยีนที่ม ี
ความต้านทานต่อยาปฎิชวี นะ หรือกลายเป็นจุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้
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5) ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
พืช GM
ฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อใช้
ยาเหล่านี้ไปนานๆ จะส่งผลให้วชั พืชหรือแมลงต่างๆ ทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณนัน้ มีความต้านทาน
ต่อสารพิษดังกล่าวมากขึน้ และเพิม่ จํานวนมากยิง่ ขึน้ หรือสัตว์บางชนิดได้รบั ยีนจากพืช GM
จนทําให้ไม่สามารถสืบพันธุไ์ ด้และสูญพันธุไ์ ปในทีส่ ุด สิง่ เหล่านี้จะทําให้ระบบนิเวศน์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร ซึ่ง
เป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะส่งผลให้สงิ่ มีชวี ติ บางชนิดหรือแม้แต่มนุษย์สญ
ู พันธุไ์ ด้
นอกจากข้อกังวลใน 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นทีส่ ําคัญอีกประเด็นหนึ่งทีห่ ยิบยก
มาโต้แย้ง คือ การจดสิทธิบตั รในเมล็ดพันธุข์ องบริษทั ยักษ์ใหญ่ขา้ มชาติ ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นการครอบครอง
สิง่ มีชวี ติ เมื่อใดทีร่ ฐั บาลไทยอนุ ญาตให้ปลูกพืช GM เป็ นการค้า อย่าง
เกษตรกร
ชาวไทยจะต้องตกเป็ นทาสของบริษทั ข้ามชาติเหล่านัน้ เนื่องจากเมล็ดพันธุพ์ ชื GM ส่วนใหญ่จะเป็ นหมัน
หรือไม่สามารถนํ ามาปลูกใหม่ในครัง้ ต่อไปได้ อีกทัง้ เกษตรกรอาจจะต้องซื้อยาปราบศัตรูพชื หรือยาฆ่า
แมลงควบคู่กบั การซือ้ เมล็ดพันธุพ์ ชื GM ดังนัน้ จากเดิมทีเ่ กษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุข์ องตนเอง
ไว้ใช้ใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ และอาจจะไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพชื หรือยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก ก็
กลายเป็ นมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เปรียบเสมือนกับแหล่งอาหารของประเทศไทยถูกต่างประเทศควบคุม และ
ประเทศไทยจะต้ อ งพึ่ง พาเมล็ด พัน ธุ์จ ากต่ า งประเทศตลอดไป เช่ น เดีย วกับ ที่เ ราพึ่ง พานํ้ า มัน จาก
ต่างประเทศในปจั จุบนั ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก (http://www.organic
thailand.com/)
มูลนิธชิ วี วิถี (ไบโอไทย) ได้มคี วามเห็นว่า “รัฐบาลยังไม่กระตือรือร้นกับปญั หานี้มากนัก สังเกตได้
จากกรณีของมะละกอจีเอ็มโอทีถ่ ูกเปิดโปงขึ้นเมือ่ หลายปีก่อน จนถึงขณะนี้ยงั ไม่มขี อ้ สรุป มิหนาซ้ ายังพบ
การปนเปื้ อนจีเอ็มโอของพืชอืน่ ๆ เพิม่ ขึ้นอีก ประชาชนของเรายังขาดความรู้ ในขณะทีร่ ฐั บาลเองก็ดูจะ
เฉยชากับปญั หานี้ ประชาชนของเรายังมีขอ้ มูลน้อยมาก บางคนไม่รเู้ ลยว่ามีการปนเปื้ อนมากขึ้นเรือ่ ยๆ
น่าสังเกตว่าทีผ่ ่านมามีแค่รายงานทีม่ าจากภาคประชาชน ไม่เคยมีรายงานจากรัฐ ภาครัฐไม่เคยออกมาให้
ข้อมูลในเรือ่ งนี้ ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั เองมีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและตรวจสอบ สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมของ
รัฐในการจัดการกับปญั หา"(วิภาวี,2553)
นอกจากนี้ กลุ่มกรีนพีช (Green Peace) ซึง่ เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งทีม่ บี ทบาทอย่างมากต่อการคัดค้าน
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ
มีความกังวลต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะต้องรับประทานอาหาร
ทีม่ สี ่วนประกอบของจีเอ็มโอ จึงได้เรียกร้องให้รฐั บาลปรับปรุงกฎหมายควบคุมจีเอ็มโอให้มปี ระสิทธิภาพ
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มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อกําหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์ทม่ี จี เี อ็มโอ
โดยผลิตภัณฑ์
ทุก ชนิดที่มสี ่ว นผสมของพืช GM ไม่ว่าจะมีใ นปริมาณเท่าใด ต้อ งมีข้อ ความระบุถึงส่ว นผสมนัน้ อย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (วิภาวี, 2553) และในปี 2551 กลุ่มกรีนพีช ได้
จัดทําคู่มอื “อาหารปลอดจีเ อ็มโอ” แจกฟรีใ ห้กับผู้บริโภคทัวไปได้
่
รบั ทราบข้อ มูล ผลิต ภัณฑ์ใ ดที่ม ี
ส่ว นประกอบของจีเ อ็มโอ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
จีเอ็มโอ ผูอ้ ่านท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดของคู่มอื นี้ได้ทเ่ี ว๊ปไซด์ http://www.greenpeace.org/
raw/content/seasia/th/press/reports/ge-free-food-guidebook-2008.pdf
ในเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มกรีนพีชได้จดั ทํารายงาน “
จีเอ็มโอต้นทุนทีไ่ ม่จาเป็ น”
ความล้มเหลวของการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศต่างๆ (เช่น ประเทศโคลัมเบีย
ประเทศบราซิล ประเทศจีน ประเทศแคนาดา และแม้แต่ในประเทศสหรัฐฯ) ทีส่ ่วนใหญ่พบว่า พืชจีเอ็มโอ
ไม่สามารถเพิม่ ผลผลิตได้มากกว่าพืชที่ไม่ใช่จเี อ็มโอ และไม่สามารถต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื ในสภาพ
แวดล้อมที่มอี ุณหภูมสิ ูง รวมถึงวัชพืชมีความต้านทานต่อยาปราบศัตรูพชื เพิม่ มากขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็ นไป
ตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตพืชจีเอ็มโอเคยโฆษณาไว้ ทําให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้จากผลผลิตทีล่ ดลง สูญเสีย
รายได้จากการส่งออกทีล่ ดลง และมีต้นทุนในการผลิตมากขึน้ จากการซือ้ เมล็ดพันธุพ์ ชื จีเอ็มโอทีม่ รี าคาสูง
ค่าใช้จา่ ยสําหรับการซือ้ สารเคมีกําจัดแมลงหรือวัชพืชเพิม่ มากขึน้ และค่าใช้จ่ายในการคัดแยกพืชจีเอ็มโอ
ออกจากพืชทีไ่ ม่ใช่จเี อ็มโอ
ค่าทําความสะอาดเครื่องมือ ค่าเตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และค่าจัดสร้างโรง
เก็บผลิตผลสําหรับพืชจีเอ็มโอ เป็นต้น) รายละเอียดเพิม่ เติมของรายงานฉบับนี้ สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ใน
เว๊ปไซด์ http://www.greenpeace.org/seasia/assets/binaries/cost_of_ge
นอกเหนือจากการคัดค้านการวิจยั และพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทยจากองค์กรต่างๆแล้ว ยังมี
นัก วิช าการบางท่ าน ก็มคี วามคิด เห็นในเรื่อ งจีเ อ็มโอในแนวทางเดียวกัน ดังเช่ น ศ.ดร.วิสุ ทธิ ์ ใบไม้
ผู้อํานวยการโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
(โครงการ BRT) มีความคิดเห็นในเรื่องการปลูกพืช GM
โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า “หาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศในแถบแอฟริกาทีย่ ากแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพือ่ ใช้เป็ นอาหาร
ปลูก อะไรก็ปลูก ไม่ข้นึ ก็ถือ ว่าสมเหตุ ส มผลอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการผลักดันให้นาวิทยาการพืชดัดแปลง
พันธุกรรมมาพัฒนาพันธุพ์ ชื พื้นเมือง เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร ขณะทีจ่ ริงๆ แล้ว ประเทศไทยเรา
กลับมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุม์ าก จนสามารถส่งขายไปยังต่างประเทศ และเป็ นครัวของโลกได้
แล้วเราจะทาไปเพือ่ อะไร” วันชัย, 2550)
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จากเหตุผลหลายประการขององค์กรต่างๆ และนักวิชาการ ที่มคี วามคิดเห็นคัดค้านนโยบายการ
ปลูกพืช GM หรือ การพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพวกเขามีความห่วงใย
ต่อผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ที่
ด้รบั ดังนัน้ หน่ วยงานรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจเี อ็มโอ
ทีจ่ ะรับฟงั ความคิดเห็นจากกลุ่มคน
เหล่านี้แล้วนํ ามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ได้แนวทางปฎิบตั ทิ ่ที ุกฝ่ายให้การยอมรับ และก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากทีส่ ุด

3.8 หน่ วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงานรัฐบาลของประเทศไทยที่ทําหน้ าที่กํากับดูแลสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อ
ป้ อ งกัน ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม และความปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพอนามัย ของประชาชนชาวไทย
ประกอบด้วย Rud
, 2003; Nares, 2009; Corey และ Sakchai, 2006)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทํา หน้ า ที่ค วบคุ มการนํ า เข้าเมล็ดพันธุ์พืช GM และการ
ทดลองปลูกในแปลงทดลอง ซึง่ มีหน่วยงานภายในทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมต่างชนิด
กัน ได้แก่
- กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการควบคุ มการนํ าเข้าเมล็ดพันธุ์ พืช GM และ
รับรอง ตรวจสอบการปลูกพืช GM ในแปลงทดลองปิด รวมถึงประเมินความเสีย่ งของการปลูกพืช GM
- กรมปศุสตั ว์ และกรมประมง
กรมปศุสตั ว์ มีหน้าที่รบั ผิดชอบควบคุมและให้การรับรองการทดลองสัตว์ GM ขณะที่กรม
ประมงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบควบคุมสัตว์น้ําดัดแปลงพันธุกรรม
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 กระทรวงสาธารณสุข
- องค์การอาหารและยา

)

องค์การอาหารและยา เป็ นหน่ วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแล
ความปลอดภัยในอาหารสําหรับมนุษย์ รวมถึงอาหารทีม่ สี ่วนประกอบจากจีเอ็มโอ
 กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
BIOTEC เป็ นหน่ วยงานหลักในกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่ที ําหน้ าที่ค วบคุม และให้การ
สนับสนุ นด้านเทคโนโลยีในการวิจยั และพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมในพืช จุลนิ ทรีย์ และสัตว์ เพื่อ
ประโยชน์ดา้ นงานวิจยั มากกว่าการค้า อีกทัง้ ให้ทุนสนับสนุนงานวิจยั จีเอ็มโอ
นอกจากนี้ BIOT
(Biosafety) ซึง่ มีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (Thailand Biodiversity Center; TBC)
 คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety
Committee; NBC)
คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ ดําเนินงานภายใต้ศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และแต่งตัง้ อนุกรรมการเพื่อควบคุมดูแลพืช จุลนิ ทรีย์ และอาหาร
- อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช (Plant Biosafety
Subcommittee)
- อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหาร (Food Biotsafety
Subcommittee)
- อนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลนิ ทรีย(์ Microbial Biosafety
Subcommittee)
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 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety
Committees; IBCs)
คณะกรรมการฯ นี้ คอยควบคุม ดูแล การปฎิบตั งิ านวิจยั และพัฒนาในสถาบันการ
ศึก ษาและหน่ ว ยงานของรัฐบาล ให้เ ป็ นไปตามข้อ กําหนดของแนวทางปฎิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ซึ่งในแต่ละสถาบันจะแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ประจําหน่ วยงานของตนเอง สําหรับผู้ท่ตี ้องการ
ทราบรายนามผูป้ ระสานงานระหว่าง IBC แต่ละแห่งสามารถสืบค้นได้ทเ่ี ว๊ปไซด์ http://www.biotech.or.th/
biosafety/IBC
 คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยชีวภาพ (Technical Biosafety Committee)
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยชีวภาพ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคแก่
หน่ ว ยงานที่ดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอ รวมถึงให้คําปรึกษาคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ทํา
ระหว่าง IBC ของสถาบันต่างๆ และระหว่าง
หน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีค่ วบคุมจีเอ็มโอ
นักวิทยาศาสตร์ท่านใดทีก่ ําลังจะวิจยั และพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม ควรดําเนิน
การด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายหรือผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูว้ จิ ยั ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
และถ้าไม่มนใจถึ
ั ่ งวิธกี ารปฎิบตั ทิ ่เี หมาะสม สามารถติดต่อขอคําแนะนํ าจากคณะกรรม IBC หรือ TBC
ก่อนเริม่ ดําเนินการทดลอง
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
หน่วยงานภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ควบคุมสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่
- กรมปา่ ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สํานักจัดการคุณภาพนํ้ า กรมควบคุมมลพิษ
ทัง้ 3 หน่ ว ยงาน มีห น้ า ที่รบั ผิด ชอบให้ก ารรับรองและอนุ ญ าตให้จุล ินทรีย์ พืช และสัต ว์
ดัดแปลงพันธุกรรม ทีจ่ ะทดลองหรือปล่อยไปสู่ธรรมชาตินอกเขตควบคุมการทดลอง
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 กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นหน่ วยงานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ทําหน้าทีค่ วบคุ ม
การใช้จลุ นิ ทรีย์ GM
 กระทรวงพาณิ ชย์
- กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ เป็ นหน่ วยงานหลักของกระทรวงพาณิชย์ ทีท่ ําหน้าทีค่ วบคุมและให้
การรับรองสินค้านํ าเข้าหรือส่งออกที่เป็ นสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จ ากสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรม
 หน่ วยงานวิ จยั และพัฒนา
สถาบันการศึกษาเป็ นสถานทีด่ ําเนินการวิจยั และพัฒนาสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมทีส่ ําคัญ
ของประเทศ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิท ยาลัย มหิด ลเป็ น มหาวิทยาลัยหลัก ที่ม ีค วาม
ก้าวหน้าในงานวิจยั และพัฒนามากที่สุด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่กําลังดําเนินการพัฒนา
จีเอ็มโอเช่นเดียวกัน ได้แ ก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุร ี เป็ นต้น สถาบันการศึกษาเหล่ านี้เป็ นแหล่ งพัฒนาเทคโนโลยี
จีเอ็มโอ
ของประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฎิบตั กิ าร
แต่ ง านวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ จ ะพัฒ นาร่ ว มกับ หน่ ว ยงานของรัฐ บาล เช่ น BIOT
หรือ หน่ ว ยงานจากต่ างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทต่ า งประเทศ เช่ น บริษัท
Monsanto บริษทั Novartis และบริษทั Pioneer เป็ นต้น ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็ นหน่ วยงาน
หลักของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้การสนับ สนุ นการพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทย หน่ วยงานเหล่า นี้จะให้การ
สนับสนุนเงินทุนวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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3.9 โอกาสทางการค้า
ในปจั จุบนั ประเทศไทยยังไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดใดได้รบั อนุญาตให้ผลิตเป็ นการค้า
ได้ จากการต่อต้านอย่างรุนแรงของกลุ่ม NGOs Green Peace กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มอื่นๆ รวมถึง
การไม่มกี ฎหมายเฉพาะที่ใช้ควบคุมการพัฒนาจีเอ็มโอ ทําให้คาดได้ว่าจะยังไม่มสี งิ่ มีชวี ิตดัดแปลง
พันธุกรรมทีพ่ ฒ
ั นาในประเทศไทยผลิตเป็นการค้าได้ในอนาคตอันใกล้น้ี
อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยได้อนุ ญาตให้มกี ารนํ าเข้าถัวเหลื
่ อง GM

GM

หากผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้จะนํ าออกจําหน่ ายสู่ตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่ า งประเทศ ผู้ป ระกอบการต้อ งนํ า ผลิต ภัณ ฑ์ข องตนเองไปตรวจสอบกับ
หน่ ว ยงานรัฐบาล เพื่อ วิเ คราะห์ส ดั ส่ว นปริมาณจีเ อ็มโอ
งค์ประกอบก่ อ นนํ าสินค้าส่งออกไปยัง
ต่ างประเทศหรือ จําหน่ ายในประเทศ และต้อ งระบุใ นฉลากผลิต ภัณฑ์ใ นกรณีท่ีมสี ดั ส่ ว นของจีเ อ็มโอ
เ
กฎ
ซึ่งหน่ วยงานรัฐบาลในประเทศ
ไทยที่ดําเนินการตรวจวิเคราะห์สดั ส่วนปริมาณจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์ม ี 4 แห่ง และห้องปฎิบตั ิการของ
บริษทั เอกชน 1 แห่ง (Nares, 2009) ได้แก่
1)

(DNA Technology Laboratory, BIOTEC)

2) ห้องปฎิบตั กิ ารของสํานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ ภายใต้กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4) ห้องปฎิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์จลุ ชีวะ สถาบันอาหาร
5) ห้องปฎิบตั กิ าร บริษทั Universal System จํากัด (ผูท้ ส่ี นใจสามารถติดต่อบริษทั ฯ ได้ทอ่ี เี มล์:
Unisys@samart.co.th)
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3.10 หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
3.10.1 หน่ วยงานภาครัฐ และสมาคมต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการเกษตร
Website: http://www.doa.go.th/
กรมปศุสตั ว์
Website: http://www.dld.go.th/
กรมประมง
Website: http://www.fisheries.go.th/fish/web/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Website: http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc2010/
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
Website: http://www.dit.go.th/
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Website: http://www.dft.moc.go.th/
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Website: http://www.diw.go.th/
Website: http://www.moac.go.th/builder/moac02/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Website: http://www.most.go.th/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
Website: http://www.mnre.go.th/
กลุ่มกรีนพีช (Green Peace)
Website: http://www.greenpeace.org/seasia/th/
ไทยเอ็นจีโอ
Website: http://www.thaingo.org/
ห้องปฎิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์จลุ ชีวะ สถาบันอาหาร
Website: http://nfi.foodfromthailand.com/services-lab-proficiency.aspx
หน่วยเก็บรวบรวมจุลนิ ทรียเ์ ฉพาะทาง ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
Website: http://www.biotec.or.th/tncc/bcc_det.html
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สํานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ ภายใต้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Website: http://as.doa.go.th/biotech/
สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ
Website: http://www.pcd.go.th/about/DivisionThai.htm#div4
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Website: http://www.fda.moph.go.th/
สมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพสัมพันธ์ (Biotechnology Alliance Association)
Website: http://www.thaiorc.com/
สมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology)
Website: http://www.biotec.or.th/tsb/
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
Website: http://www.biotec.or.th/
องค์กรสหกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology Industry Consortium)
Website: http://www.biotec.or.th/tsb/index.php?option=com_content&view=article&id=31
&Itemid=20

3.10.2 ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
บริษทั Ajinomoto (Thailand)
Website: http://www.ajinomoto.co.th/2010/index.php
บริษทั Bangkok Green
Website: http://www.bangkokgreen.com/default.asp
บริษทั Better Pharma
Website: http://www.better-pharma.com/thai/activities.asp
บริษทั BRIA-BIOTEC
Website: http://www.brianet.com/TAboutUs.htm
บริษทั Cargill Seed
Website: http://www.cargill.com/worldwide/thailand/index.jsp
บริษทั Charoen Produce
Website: http://www.cargill.com/worldwide/thailand/index.jsp
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บริษทั Chote Thana Chote
Website: http://www.chotethanachote.co.th
บริษทั Dupont (Thailand)
Website: http://www.dupont.co.th
บริษทั East West Seed Co. Ltd.
Website: http://www.eastwestseed.com/
บริษทั Mitr Phol Sugarcane Research Centre
Website: http://www.mitrpholresearch.com/
บริษทั Monsanto
)
Website: http://www.monsanto.co.th/
บริษทั Neotech Food Co., Ltd.
E-mail: ntf_bp@yahoo.co.th โทรศัพท์: 032-210-620-1
บริษทั Novartis
)
Website: http://www.novartisoncology.com/about-us/our-global-sites/thailand.jsp?usertrack.filter_
applied=true&NovaId=4029461996574383768
บริษทั Pioneer Hi-Bred (Thailand)
Website: http://www.pioneer.com/web/site/portal/menuitem.6ade947d439a2eac81127b05d
10093a0/
บริษทั Specialty Biotech
Website: http://www.sbtthai.com E-mail: contact@sbtthai.com
บริษทั Sweet Seed
Website: บริษทั Thai Dairy Development
Website: บริษทั Thai Fermentation Industry
Website: http://www.msg-racha.com/Home/home.html
บริษทั Tapioca Development Co., Ltd.
Website: http://www.tdc.co.th/
บริษทั Unilever (Thailand)
Website: http://www.unilever.co.th/
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3.10.3 สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั (2543)
(DNA Technology Laboratory, BIOTEC)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

3.11 แนวโน้ มการพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทย
แนวโน้มการพัฒนาจีเอ็มโอ
อันใกล้
เนื่อง
มองค์กรอิสระและกลุ่มอนุ รกั ษ์ต่างๆ ดังนัน้
แนวโน้มการพัฒนาจีเอ็มโอจะอยู่ในลักษณะการสร้างความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ หน่ วยงานวิจยั
และพัฒนา กฎหมายควบคุม และการจัดระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ
รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้ทราบถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีจเี อ็มโอให้มากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจีเอ็มโอ
ถึงประโยชน์และโทษของจีเอ็มโอด้วย
และ
ให้
จีเอ็มโอ
ซึง่ ทางหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหวังว่า เมื่อประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลมากขึน้
จะช่ ว ยให้ป ระชาชนหัน มาสนับ สนุ น เทคโนโลยีจ ีเ อ็ม โอ
ซึ่ง หมายถึง การพัฒ นา
เทคโนโลยีจเี อ็มโอ

3.12 สรุป
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มเี ศรษฐกิจจากการเกษตรเป็ นหลัก และผลผลิต ที่ทํารายได้ใ ห้แก่
ประเทศส่ ว นใหญ่ มาจากสิน ค้า ทางการเกษตร ดัง นัน้ จึง เป็ น การยากที่จ ะหลีก เลี่ย งการเข้า มาของ
เทคโนโลยีก ารดัดแปลงพันธุ ก รรมในสิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ม ี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากในประเทศไทย ประเทศไทยได้มกี ารวิจยั และพัฒนาพืช GM มา
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อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 หรือประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว แต่พชื GM ทัง้ หมดยังอยู่ในขัน้ ตอนการ
วิจยั และพัฒนา มีเพียงมะละกอและฝ้ายเท่านัน้ ที่อยู่ในขัน้ ตอนที่ใกล้จะได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานของ
รัฐบาลให้สามารถปลูกเป็ นการค้าได้ อย่างไรก็ตาม ได้เกิดการต่อต้านจีเอ็มโออย่างมากในประเทศไทย
โดยกลุ่ ม ผู้ต่ อ ต้านมีค วามกัง วลถึ ง ความปลอดภัยของการบริโภคสินค้าที่มจี ีเ อ็ม โอเป็ นองค์ประกอบ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าการเกษตร
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในด้านบุคคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการพัฒนาจีเอ็มโอ
ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดมาตราการการควบคุมจีเอ็มโอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยังไม่มกี ฎหมายฉบับใด
ทีน่ ํามาใช้ควบคุมการปลูกพืช GM โดยเฉพาะ อีกทัง้
รวมถึงการขาดความรูค้ วามเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลด้านประโยชน์และอันตรายจากเทคโนโลยี
จีเอ็มโอ ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีจเี อ็มโอในประเทศไทย เมื่อใดทีห่ น่ วยงานของรัฐบาล
หรือนักวิทยาศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องสามารถพิสูจน์และสร้างความมันใจถึ
่ งความปลอดภัยของเทคโนโลยีจเี อ็ม
โอ และรัฐบาลมีความชัดเจนของนโยบายจีเอ็มโอในประเทศไทยแล้ว การพัฒ นาจีเอ็มโอในประเทศไทยจะ
มีความก้าวหน้าอีกมากในอนาคต

3.13 ข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็น
ในการผลักดันให้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีจ ีเอ็มโอในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย โดยสรุปดังนี้
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ ของเทคโนโลยีจเี อ็มโอแก่
ประชาชนให้มากขึน้ แม้ว่าอาจจะเป็ นสิง่ ทีย่ ากต่อการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ องค์กรอิสระ (NGOs) หรือกรีนพืชก็ตาม แต่รฐั บาลหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องยังคงต้องดําเนินการ
ประชาสัม พัน ธ์ห รือ ให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจถึง ประโยชน์ ท่ีป ระชาชนจะได้ร บั เพื่อ ประชา ชนจะหัน มา
สนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จเี อ็มโอในอนาคต
2) เร่งรัดการออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Act.) เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การควบคุมการวิจยั และพัฒนาจีเอ็มโอ
3) หน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องต้องมีการควบคุมความปลอดภัยของการทดลองจีเอ็มโออย่างเคร่ง
ครัด เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ประชาชน
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4) รัฐบาลต้องแสดงความชัดเจนของแนวทางหรือแนวนโยบายการแก้ไขปญั หาการส่งออกสินค้า
การเกษตรไปยัง ตลาดยุ โ รป ตลาดประเทศญี่ปุ่ น และประเทศอื่น ๆ ที่ม ีน โยบายต่ อ ต้ า นจีเ อ็ม โอแก่
เกษตรกรว่า สินค้าจีเอ็มโอจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออก
5) หน่ ว ยงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาจีเ อ็ม โอ งพิสู จ น์ ถึง ความปลอดภัย จากการ
รับประทานผลิตภัณฑ์ทม่ี สี งิ่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นส่วนประกอบ และผลการทดสอบของผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม มาแสดงให้ประชาชนได้รบั ทราบ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานก็ตาม
6) รัฐบาลควรมีการพิจารณาถึงประโยชน์และโทษ
จริงจัง และแสดงความชัดเจนของนโยบายการพัฒนาจีเอ็มโอ
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)

จีเอ็มโออย่าง

อภิ ธานศัพท์
Antibody
แอนติบอดี้ (antibody) เป็ นโปรตีนขนาดใหญ่ในระบบภูมคิ ุม้ กันของมนุ ษย์และสัตว์ช ัน้ สูง สร้าง
โดยเม็ดเลือดขาว ทําหน้าทีใ่ นการตรวจจับและทําลายสิง่ แปลกปลอมหรือเชือ้ โรคทีเ่ ข้าสู่ร่างกาย ซึง่ แอนติ
บอดีแ้ ต่ละชนิดจะสามารถจดจําเป้าหมายจําเพาะได้
Antigen
แอนติเจน antigen)
หรือเป็ นสารพิษทีส่ ร้างจากเชือ้ โรค ไป
ร่างกาย
ให้สร้างแอนติบอดีข้ น้ึ มาทําลายหรือกําจัดสิง่ แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ แอนติเจนยังเป็ นตัว
บ่งบอกถึงหมูโ่ ลหิตต่างๆ อีกด้วย
Chemotherapy
เคมีบําบัด hemotherapy)
วิธหี นึ่งที่ใช้ยาเคมีในการบําบัดให้กบั
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็ง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เคมีบําบัดแตกต่างกันไป เช่น เพื่อให้ผปู้ ่วยหายขาดจาก
โรคมะเร็งชนิดนัน้ ๆ ใช้รว่ มกับวิธกี ารผ่าตัด โดยใช้เคมีบาํ บัดให้มะเร็งมีขนาดเล็กลง
Chimera
ไคเมร่า himera)
สิง่ มีชวี ติ
ที่มรี ูปร่างหรือลักษณะที่แตกต่างไปจาก
ปกติทวไปในธรรมชาติ
ั่
สิง่ มีชวี ติ ชนิดนี้เกิดจากการรวมตัวทางพันธุกรรมทีแ่ ตกต่างกันตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป
Chloroplast DNA
คลอโรพลาสต์ดีเ อ็นเอ (Chloroplast DNA) คือ ดีเ อ็นเอที่อ ยู่ภายในเซลล์ของคลอโรพลาสต์
ทีท่ าํ หน้าทีส่ งั เคราะห์แสงในพืช ซึง่ ส่วนมากอยูใ่ นบริเวณใบพืช)
Conventional breeding
การปรับปรุงพันธุแ์ บบดัง้ เดิม onventional breeding)
ทัง้ ชนิดที่ผสม
พันธุ์ในตัวเอง ผสมข้ามพันธุ์ หรือเกิดจากการผสมพันธุ์โดยมนุ ษย์ โดยการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ
จนกระทังได้
่ พชื ทีม่ คี วามคงตัวของลักษณะต้องการ หรือได้พนั ธุพ์ ชื บริสุทธิ ์ จึงหยุดคัดเลือกและใช้ในการ
ขยายพันธุต์ ่อไป วิธกี ารปรับปรุงพันธุแ์ บบดัง้ เดิมจะใช้เวลานาน และโอกาสทีจ่ ะสามารถคัดเลือกพันธุพ์ ชื
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ให้ได้ลกั ษณะทีต่ ้องการตํ่าหรือมีประสิทธิภาพตํ่า แต่พนั ธุ์พชื ที่ได้จากวิธกี ารนี้เป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค
มากกว่าวิธกี ารดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ โดยใช้เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม
DNA
ดีเอ็นเอ (DNA, Deoxyribonucleic acid) ดีเอ็นเอ เป็ นสารพันธุกรรมทีบ่ รรจุขอ้ มูลทางพันธุกรรม
ของสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ ซึ่งเกิดจากการผสมรวมกันของดีเอ็นเอจากพ่อและแม่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่
ลูกหลานได้
Emulsifier
อีมลั ซิไฟเออร์ mulsifier) ตัวกลางทีท่ าํ หน้าทีป่ ระสานระหว่างสารสองชนิดทีไ่ ม่สามารถผสม
เข้ากันได้ เช่น นํ้ ามันกับไข่ขาว ทีโ่ ดยทัวไปไม่
่
สามารถรวมตัวเป็ นเนื้อเดียวกันได้ต้องใส่เคซีน casein)
(emulsifier) ทําให้สารทัง้ สองชนิดนี้ละลายเข้ากันได้ดกี ลายเป็นนํ้าสลัด
Enzymes
เอนไซม์ (enzymes) เป็ นโปรตีนที่ทําหน้ าที่เร่งปฎิกริ ยิ าเคมีในเซลล์สงิ่ มีชวี ติ เอนไซม์มคี วาม
จําเป็ นสําหรับสิง่ มีชวี ติ เพราะปฎิกริ ยิ าส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดช้ามาก หรืออาจจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์จาก
ปฎิกริ ยิ าเคมีกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นทีไ่ ม่ตอ้ งการได้ เมือ่ ขาดเอนไซม์จะทําให้เซลล์ผดิ ปกติได้
Gene
ยีนหรือหน่ วยทางพันธุกรรม ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome) ยีนเกิดจากการเรียง
ตัวกันของดีเอ็นเอ (DNA) ในลักษณะม้วนเป็นเกลียว ยีนทัง้ หมดในสิง่ มีชวี ติ จะเรียกว่าจีโนม ซึง่ ถ้ายีนเกิด
การเรียงตัวผิดปกติไปจากธรรมชาติจะเรียกว่า การกลายพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ยีนเป็ นส่วนสําคัญหรือเป็ นตัว
กําหนดการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ เช่น การสร้างเส้นผม ผิวหนัง สีของดวงตา และเม็ด
เลือด เป็นต้น นอกจากนี้ ในสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดหรือมนุ ษย์แต่ละคน จะมียนี ทีแ่ ตกต่างกัน หรือเราสามารถ
ใช้ยนี ในการบ่งบอกลักษณะเฉพาะของมนุษย์ได้
Glycoprotein
ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) เป็ นสารประกอบระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรต มีเสถียรภาพสูง
ส่วนใหญ่ทาํ หน้าทีเ่ ป็นสารเคลือบเซลล์ และมีความสําคัญโดยทําให้เซลล์ต่ างๆ รวมกลุ่มกันได้เป็ นเนื้อเยื่อ
อวัยวะ และระบบอวัยวะในทีส่ ุด ถ้าไกลโคโปรตีนผิดปกติจะก่อให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์เร็วเกินไป หรือ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
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Glycosylation
ไกลโคไซเลชัน่ glycosylation)
เป็นไกลโคโปรตีน (glycoprotein)

นํ้ าตาลเข้าไปยังโมเลกุลของโปรตีนกลาย

GMOs
GMOs Genetically Modified Organisms)
ธุกรรมทีเ่ กิด
จากการตัดเอายีนจากสิง่ มีชวี ติ หนึ่งใส่เข้าไปในยีนของสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้เกิดสิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีต่ อ้ งการนอกเหนือจากลักษณะทัวไปตามธรรมชาติ
่
ของสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้
GMP
Good Manufacturing Practice (GMP) คือ หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร เป็ นเกณฑ์
หรือข้อกําหนดขัน้ พื้นฐานที่จําเป็ นในกระบวนการผลิตและควบคุมเพื่อ ให้ผู้ผลิตปฎิบตั ิตาม และทําให้
สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยป้องกันและลดความเสีย่ งของการปนเปื้ อนจากสารพิษ หรือสาร
ทีก่ ่อให้เกิดอันตราย และเชือ้ โรค ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
Marker genes
Marker genes

ว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของยีนเป้าหมายหรือไม่ ในขัน้ ตอนทาง

พันธุวศิ วกรรม
Metabolism
เมทาบอลิซมั (Metabolism) คือ กระบวนการสร้างและสลายทางชีวเคมี หรือ กระบวนการสันดาป
ของร่างกายของสารประกอบทางเคมีในเซลล์สงิ่ มีชวี ติ เพื่อสร้างสารอินทรียท์ ่ี มโี มเลกุลใหญ่ขน้ึ หรือการ
สลายสารอินทรียใ์ ห้มโี มเลกุลเล็กลง
Monoclonal antibody
โมโนโครนอลแอนติบอดี้ Monoclonal antibody)
(ตําแหน่งบนแอนติเจนทีก่ ระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กัน)
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มแอนติบอดีท้ ม่ี คี วามจําเพาะต่อ epitope

Nitrogen Fixation
การตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ Nitrogen fixation)
จับก๊าซไนโตรเจนจาก
อากาศโดยจุลนิ ทรียท์ ่อี าศัยอยู่บริเวณรากของพืช หรือในดิน เพื่อเปลีย่ นก๊าซไนโตรเจนไปอยู่ในรูปทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อพืช ซึง่ พืชสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้
Phytoremediation
ไฟโตรีมดี เี อชัน่ (Phytoremediation) เป็ นกระบวนการการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมโดยพืช ซึง่ พืชจะ
เคลื่อนย้าย เก็บ หรือเปลีย่ นรูปสารพิษทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ นรูปทีเ่ ป็นพิษน้อยลง
Plasmid
พลาสมิด Plasmid)
และมีบริเวณจุดเริม่ ต้นของการ
จํา ลองตัว เองได้ จึง ทํา ให้มคี วามสามารถในการเพิ่มจํานวนได้เ องโดยไม่ข้นึ กับการเพิ่ม จํา นวนของ
โครโมโซม นอกจากนี้ พลาสมิดยังสามารถถูกแยกและใส่กลับเข้าไปในเซลล์ได้ง่าย จึงนิยมนํ ามาใช้เป็ น
พาหะในการตัดแต่งพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ ตามต้องการ พลาสมิดพบได้ทวไปในธรรมชาติ
ั่
ในแบคทีเรีย และ
ยีสต์
Recombinant DNA
รีคอมบีแนนท์ดเี อ็นเอ เป็ นเทคนิคหรือวิธกี ารทางพันธุวศิ วกรรมทีใ่ ช้ในการปรับปรุงพันธุกรรมได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปรับปรุงพันธุแ์ บบดัง้ เดิม (Conventional breeding) โดยการ
ถ่ายยีนจากสิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่งไปยังสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่งที่เราต้องการปรับปรุงลักษณะให้ได้ตามที่เรา
ต้องการ
Therapeutic Protein
Therapeutic protein
ร้ายแรงชนิด
ต่างๆ เช่น Insulin ใช้รกั ษาโรคเบาหวาน Erythropoietin ใช้รกั ษาโรคเลือด โรคมะเร็ง และโรคไต
Interferon หรือ Interleukin ใช้รกั ษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ Antithrombin ใช้ในการป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด เป็นต้น
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ภาคผนวก 1
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบการควบคุมเทคโนโลยีชวี ภาพ หรือ แหล่งข้อมูล
ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
- http://www.aphis.usda.gov/biotech/OECD/usregs.htm
- http://www.aphis.usda.gov/bbep
- http://www.aphis.usda.gov/biotech
เว๊ปไซด์แสดงรายงานตีพมิ พ์ทจ่ี ดั ทําโดย conomic Research Service RS)
GM
- http://www.ers.usda.gov/topics/view.asp?T=101000
เว๊ปไซด์แสดงฐานข้อมูลแปลงทดลองปลูกพืช GM ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
- http://www.nbiap.vt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm
เว๊ปไซด์แสดงสถานะการยื่นขออนุญาตการทดลองทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
- http://www.aphis.usda.gov/biotech/status.html
เว๊ปไซด์แสดงรายชื่อพันธุพ์ ชื ทีไ่ ม่ถูกควบคุมโดย APHIS
- http://www.aphis.usda.gov/biotech/not_reg.html
เว๊ปไซด์แสดงการวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชวี ภาพของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)
- http://www4.od.nih.gov/oba
เว๊ปไซด์แสดงพระราชบัญญัตปิ กป้องพันธุพ์ ชื (Plant Protection Act; PPA)
- http://www.aphis.usda.gov/ppq/weeds/PPAText.PDF
เว๊ปไซด์แสดงสิง่ มีชวี ติ หรือผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืช GM ทีม่ ลี กั ษณะเป็นพืชที่
ต้านทานต่อแมลงศัตรูพชื (Plant Pest)
- http://www.aphis.usda.gov/brs/7cfr340.html
เว๊ปไซด์แสดงพระราชบัญญัติ Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide (FIFRA)
- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
เว๊ปไซด์แสดงขัน้ ตอนการจดทะเบียนและการจัดหมวดหมูส่ ารฆ่าแมลง
- http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified
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ภาคผนวก 1 (ต่อ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์แสดงการทดลองปลูกพืช GM ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
- http://www.epa.gov/epahome/rules.html#codified
เว๊ปไซด์แสดงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาหาร ยารักษาโรค และเครือ่ งสําอางค์ (Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act; FFDCA)
- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
เว๊ปไซด์แสดงถึงนโยบายด้านอาหารทีไ่ ด้จากพันธุพ์ ชื ชนิดใหม่
- http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat/fr920529.pdf
เว๊ปไซด์แสดงขัน้ ตอนการให้คาํ ปรึกษาภายใต้นโยบายขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ปี 1992
- http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/consulpr.html
เว๊ปไซด์แสดงพระราชบัญญัตคิ วบคุมสารพิษ (Toxic Substances Control Act; TSCA)
- http://www.epa.gov/epahome/laws.htm
เว๊ปไซด์แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาและรายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับจุลนิ ทรีย์
- http://www.gpoaccess.gov/cfr/retrieve.html
เว๊ปไซด์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคําจํากัดความ ประโยชน์ การควบคุมจีเอ็มโอ และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
จีเอ็มโอ เหมาะกับผูท้ เ่ี ริม่ ต้นทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจีเอ็มโอ
- http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/overview.php
เว๊ปไซด์แสดงบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology Institute)
- http://www.biotechinstitute.org
เว๊ปไซด์แสดงแผนผังภาพของการดัดแปลงพันธุกรรมจุลนิ ทรียใ์ ห้สามารถผลิตโปรตีนสําหรับมนุษย์ได้
และภาพแสดงขัน้ ตอนการตัดต่อดีเอ็นเอไปยังพลาสมิดหรือหลักการดัดแปลงพันธุกรรมสิง่ มีชวี ติ
- http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/37CDEA3D-998C-4201-A83EF45418A91939/0/geneticEngineering.jpg
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ภาคผนวก 1 (ต่อ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์แสดงขัน้ ตอนการถ่ายยีนเข้าสู่พชื โดยเชือ้ อะโกรแบคทีเรียและโดยวิธ ี Gene gun เพื่อสร้างพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม
- http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1219w.htm
เว๊ปไซด์แสดงขัน้ ตอนการสร้างสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรม โดยมีตวั อย่างแพะทีส่ ามารถผลิตยารักษาโรคได้
- http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm143980.htm
เว๊ปไซด์แสดงหน้าทีก่ ารตรวจสอบจีเอ็มโอของ APHIS ทัง้ การควบคุมพืช GM การนําเข้า ส่งออก และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ GM รวมถึงการลงทะเบียนเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลองสัตว์ GM
- http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml
เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากเทคโนโลยีชวี ภาพ ซึ่งรวมถึงจุลนิ ทรีย์ GM
GM เพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรือปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมแก่หน่ วยงานปกป้องสิง่ แวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ตัง้ แต่ปี 1987 จนถึง
ปจั จุบนั
- http://www.epa.gov/oppt/biotech/
เว๊ปไซด์แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของจีเอ็มโอต่อเศรษฐกิจทางการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา
- http://www.ers.usda.gov/Briefing/Biotechnology/
เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์สตั ว์ดดั แปลงพันธุกรรม และสามารถลิงค์ไปยัง
ฐานข้อมูลแนวทางการดําเนินงานสําหรับภาคอุตสาหกรรมปี 2009 รวมถึงคําถามจากภาคอุตสาหกรรม
และจากผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับสัตว์ GM
- http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/
GeneticallyEngineeredAnimals/default.htm
เว๊ปไซด์แสดงการควบคุมอาหารสําหรับมนุ ษย์และอาหารสัตว์โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)
โยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากพืชชนิดใหม่ปี 1992 (Statement of Policy: Foods
Derived from New Plant Varieties 1992)
- http://www.fda.gov/Food/Biotechnology/default.htm
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ภาคผนวก 1 (ต่อ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์แ สดงการควบคุ มพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มลี กั ษณะต้านทานต่ อ แมลงศัต รูพืช หรือต่ อ วัชพืช
(Plant Incorporated Protectants; PIP) ของหน่ วยงานปกป้องสิง่ แวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) ในเว๊ปไซด์น้ี
ได้รวบรวมเอกสารประวัติการควบคุม PIPs รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รายชื่อพืช
PIPs ทีไ่ ด้จดทะเบียนกับ EPA รายชื่อบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ทดลองพัฒนาพืช PIPs และรายชื่อบริษทั
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมจีเอ็มโอ
- http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm
เว๊ปไซด์แสดงฐานข้อมูลหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงานควบคุม และ กฎหมาย
ควบคุมจีเอ็มโอ นอกจากนี้ ยังเป็ นฐานข้อมูลของพืช GM
จีเอ็มโอ
- http://usbiotechreg.nbii.gov/ หรือ http://usbiotechreg.nbii.gov/database_pub.asp
เว๊ปไซด์แสดงบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีชวี ภาพ ในประเทศต่างๆ 59 ประเทศทัวโลก
่
เว๊ปไซด์น้ีเน้นถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ BioSafety)
จีเอ็มโอ) เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกใช้เป็ น
แนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านัน้
- http://www.icgeb.org/~bsafesrv/
เว๊ปไซด์ขององค์การเกษตรและอาหาร (FAO) ที่รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต่างๆ ด้านจีเอ็มโอของ
FAO และของอีก 192 ประเทศ อีกทัง้ เป็ นศูนย์รวมนโยบายด้านเทคโนโลยีชวี ภาพของประเทศสมาชิก
และเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาและการนําจีเอ็มโอไปใช้ในภาคการเกษตรของประเทศทีก่ ําลังพัฒนา
- http://www.fao.org/biotech/
เว๊ปไซด์ของบริษทั Monsanto ทีเ่ กีย่ วกับข้อเท็จจริง และประโยชน์ของพืช GM ต่อผูบ้ ริโภคและเกษตรกร
- http://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/default.asp

- 264 -

ภาคผนวก 1 (ต่อ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์ของบริษทั uPont

GM

- http://www2.dupont.com/Biotechnology/en_US/
เว๊ปไซด์แสดงถึงข่าวสารทีเ่ กี่ยวกับอันตรายของจีเอ็มโอต่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวบรวมโดยสมาคม
ผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์ (Organic Consumers Association; OCA)
- http://www.organicconsumers.org/gelink.cfm
เว๊ปไซด์แสดงถึงข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงผลกระทบของจีเอ็มโอต่อสิง่ แวดล้อม
- http://www.enn.com/
เว๊ปไซด์ทร่ี วบรวมรายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ รวมถึงข้อความคิดเห็นต่อจีเอ็มโอทีใ่ ช้ผลิตอาหารของ
มนุษย์และสัตว์
- http://www.pewtrusts.org/our_work_detail.aspx?id=442
เว๊ปไซด์ท่รี วบรวมรายงานผลกระทบของจีเอ็มโอในด้านต่างๆ การวิเคราะห์ถงึ บทบาทของจีเอ็มโอและ
คําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับจีเอ็มโอ
- http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/
เว๊ปไซด์ขององค์กรอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology Industry Organization;
BIO) องค์กรนี้ถอื ได้ว่าเป็นองค์กรด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ในเว๊ปไซด์น้ีได้รวบรวม
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับจีเอ็มโอ และเทคโนโลยีชวี ภาพในด้านอื่นๆ
- http://bio.org/foodag/
เว๊ปไซด์แสดงลิขสิทธิ ์เทคโนโลยีทางพืชทีจ่ ดโดยบริษทั ในสหรัฐอเมริกา
- http://www.ers.usda.gov/data/AgBiotechIP/GETDATA.ASP
เว๊ปไซด์แสดงฐานข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
- http://www.ers.usda.gov/data/AgBiotechIP/
เว๊ปไซด์แสดงแนวทางการขออนุ ญาตการปลูกทดสอบพืช GM และการขออนุ ญาตเคลื่อนย้ายสิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
- http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf.
เว๊ปไซด์แสดงฐานข้อมูลพืช GM
- http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowForm
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ภาคผนวก 1 (ต่อ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ
เว๊ปไซด์แสดงข้อมูลของพืช PIPs (Plant Incorporated Protectant)
- http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/pips/index.htm#regulations
เว๊ปไซด์แสดงข้อมูลการปลูกทดลองพืช GM ในแปลงทดลอง ในประเทศสหรัฐฯ
- http://www.isbvt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm.
เว๊ปไซด์แสดงแนวทางการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ จี เี อ็มโอเป็นองค์ประกอบ
- http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/
FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
เว๊ปไซด์แสดงการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการอนุญาตให้ปลูกพืช GM
- Website: http://www.aphis.usda.gov/brs/
เว๊ปไซด์การควบคุมพืช GM
- http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/FDAVeterinarianNewsletter/
ucm133247.htm
เว๊ปไซด์แสดงรายละเอียดพระราชบัญญัตปิ กป้องพันธุ์พชื (Plant Varieties Protection ct)
GM
- http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3002796
เว๊ปไซด์แสดงตัวอย่างแนวทางปฎิบตั ิการอนุ ญาตให้ปลูกทดลองพืช GM ในแปลงทดลองภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงาน APHIS
- http://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/Pharma_Guidance.pdf
เว๊ปไซด์แสดงรายงานสรุปความปลอดภัยต่อสิง่ มีชวี ติ สิง่ แวดล้อม ข้อกําหนดการติดฉลาก รายละเอี ยด
ทางสรีรวิทยาและทางพันธุกรรมและผลการประเมินความปลอดภัยภายหลังจากวางจําหน่ ายในตลาด
การค้าของปลาแซลมอน GM จากหน่วยงาน FDA ของบริษทั AquaBounty
- http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/
Veterinary MedicineAdvisoryCommittee/UCM224762.pdf
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ภาคผนวก 2
หน่ วยงานรัฐบาลและสถานที่ติดต่อ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานด้านจีเอ็มโอ

การยื่นเรือ่ งขออนุญาตในการนําเข้า การเคลื่อนย้ายระหว่างมลรัฐ และการทดลองในระดับแปลงทดลอง
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม สามารถติดต่อได้ท่ี
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

การขออนุญาตในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีใ่ ช้รกั ษาสัตว์ (veterinary biological products) เพื่อ
การทดลอง หรือเพื่อเป็ นข้อมูลการทดลอง สามาถติดต่อได้ท่ี
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/
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ภาคผนวก 2 )
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ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานด้านจีเอ็มโอ
การขออนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์ชวี ภาพเพื่อการรักษาสัตว์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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/

การขอข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ (therapeutic protein) หรือ ผลิตภัณฑ์การ
วินิจฉัยโรคทางชีวภาพ (diagnostic biologics) สําหรับมนุษย์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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
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ภาคผนวก 2 )
หน่ วยงานรัฐบาลและสถานที่ติดต่อ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานด้านจีเอ็มโอ
การขอข้อมูลเกีย่ วกับวัคซีนสําหรับใช้ในมนุษย์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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

การขอข้อมูลเกีย่ วกับอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสําหรับสัตว์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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
การขอคําปรึกษาเกีย่ วกับอาหารของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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
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ภาคผนวก 2 )
หน่ วยงานรัฐบาลและสถานที่ติดต่อ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานด้านจีเอ็มโอ
การขอข้อมูลเกีย่ วกับยารักษาโรคสําหรับมนุษย์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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

การขอข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งมือทางการแพทย์ สามารถติดต่อได้ท่ี
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
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