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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

GMOs:

เมื่อโลกทบทวนทา่ ทีตอ่ สินคา้ เกษตรและอาหาร

ดัดแปรพันธุกรรม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แวะคุย...กับบก.

สารบัญ

สวั ส ดี ส มาชิ ก ผู  ร ั บ วารสารเพื ่ อ การเตื อ นภั ย สิ น ค า เกษตร
และอาหาร (ACFS Early Warning) ทุกทาน ขอตองรับสูวารสาร
Early Warning ปที่ 14 ฉบับไตรมาส เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสมัยใหม
ทั ้ งการดั ดแปรพั นธุ ก รรมสิ ่ ง มี ชี ว ิ ต และเทคนิ ค ปรั บปรุงพัน ธุใ หม
ทีไ่ มมกี ารใสสารพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ซึง่ ถือเปนการอัพเดตขอมูล
เทคโนโลยีและมาตรการทัว่ โลกหลังจากทีเ่ ทคโนโลยีดดั แปรพันธุกรรม
ไดเขามามีบทบาทสำคัญในวงการเกษตรและอาหารของโลกมาหลายสิบป
และอาจเปนความหวังใหมทส่ี ำคัญของการรักษาความมัน่ คงของอาหาร
และอาหารสัตวในโลกอนาคต
ทีมงาน Early Warning ไดคดั สรรสาระดานความปลอดภัยอาหาร
สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
และกฎระเบียบ-กฎหมายทีเ่ กีย่ วของตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เพื่อเผยแพรขาวและอีเมลขาวสารทันเหตุการณผานชองทางเว็บไซต
https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook
“Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร” (@acfsearlywarning)
โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะ
หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกองบรรณาธิการไดที่อีเมล
acfsearlywarning@gmail.com
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ที่ปรึกษา

·ÃÃÈ¹Ð¹Ò¹ÒªÒµÔµ‹ÍÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
GMO

นายพิศาล
นายกฤษ
นางสาวเสาวลักษณ
นางสาวรวินันท

พงศาพิชณ
อุตตมะเวทิน
ศุภกมลเสนีย
ฉ่ำเฉลิม

นายชนวัฒน
นางสาวรุจิเรข
นายสงขลา
นายสิทธา
นายวรพงศ
นางสาวธัญลักษณ
นายพรอมพงษ

สิทธิธูรณ
นอยเสงี่ยม
จุลกะเศียน
เกตุประทุม
วิไลรัตน
คมสันต
พึ่งโพธิ์มิน

กองบรรณาธิการ
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กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088
E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

สถิติมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร
ชว่ งเวลา ม.ค. - ก.ย. 2564
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จับกระแส

NTBs
¼ÙŒ´Õà»´µÅÒ´ËÁÙ
ÊÙ‹àÁ็¡«Ôâ¡ä´ŒÊÓàÃ็¨
สหราชอาณาจั ก รได ป ระสบความสำเร็ จ
ในการเปดตลาดเนือ้ สุกรไปยังเม็กซิโก หลังกระบวนการ
เจรจานานถึง 4 ป โดยคาดวาพื้นที่ตลาดแหงใหม
จะสร า งรายได ใ ห ส หราชอาณาจั ก รมากกว า
50 ลานปอนด ภายในระยะเวลา 5 ป และนอกจากนี้
สหราชอาณาจั ก รยั ง ประสงค ท ี ่ จ ะใช ป ระโยชน
สิ ท ธิ ป ระโยชน ภ ายใต ก รอบความตกลง CPTPP
ที ่ เ ม็ ก ซิ โ กเป น สมาชิ ก โดยล า สุ ด ได ข อเข า ร ว ม
อย า งเป น ทางการตั ้ ง แต ต  น ป 2564
ทั้งนี้นอกจากเม็กซิโก สหราชอาณาจักร
ยังประสบความสำเร็จในการเปดตลาดเนื้อโคไปยัง
สหรัฐฯ เนื้อสัตวปก โค และแกะ ไปยังญี่ปุน และ
เนื้อสุกรไปยังไตหวัน ในป 2564 ดวย
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EU ¡ÓË¹´¤‹Ò MRL
¢Í§ä¡Åâ¿àÊµã¹¶ÑÇ่ àËÅ×Í§´Ñ´á»Ã¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 หนวยงานความปลอดภัย
อาหารของสหภาพยุ โรป (EFSA) ได เ ผยแพร ร ายงาน
การประเมินและกำหนดคาปริมาณตกคางสูงสุด (MRL)
ของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (glyphosate) ในถัว่ เหลือง
ที่ผานการดัดแปรพันธุกรรมใหตานทานตอสารไกลโฟเสท
โดยสรุปไดวา ไมตอ งปรับแกไขคา MRL เดิมของไกลโฟเสท
ในถั่วเหลืองทั่วไปที่ครอบคลุมเฉพาะตัวสารไกลโฟเสท
ที่ 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) แตสำหรับในถัว่ เหลือง
ดัดแปรพันธุกรรมทีท่ นตอไกลโฟเสทและอนุพนั ธทง้ั AMPA
และ N-acetyl-glyphosate กำหนดคา MRL ที่ 50 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม (ppm) ตองมีวิธีวิเคราะหที่สามารถตรวจวัด
ปริมาณสารขัน้ ต่ำไดทร่ี ะดับ LOQ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ทัง้ ระบุวา การบริโภคผลิตภัณฑทม่ี สี ารตกคางไมเกินกำหนด
ไมนา จะกอ ใหเกิด ความเสี่ยงตอ สุขภาพของผูบริโภค
ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว

GMOs:

เมื่อโลกทบทวนทา่ ทีตอ่ สินคา้ เกษตรและอาหาร

ดัดแปรพันธุกรรม

GMO and Beyond!?
เปนเวลากวาหลายพันปทม่ี นุษยรจู กั การผสมและปรับปรุงพันธุพ ชื และสัตว เริม่ จากการสะสมพันธุกรรม
เพื ่ อ คั ด เลื อ กหรื อ ผสมข า มสายพั น ธุ  (Crossbreeding) เพื ่ อ ให ไ ด ส ิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ที ่ ค ุ ณ ลั ก ษณะดี ต ามต อ งการ
แตดวยการคัดเลือกสายพันธุโดยวิธีการสืบพันธุตามธรรมชาติ ตองอาศัยระยะเวลาของแตละชั่วรุนและยังมี
ขอจำกัดหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธุไมตองการ
ทำใหมีการประยุกตใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) อาทิ เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
(Genetic Modiﬁcation) ตลอดจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ มาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิต
ใหมีลักษณะตรงกับความตองการทางการตลาดมากขึ้น
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modiﬁed Organism หรือ GMO) คือสิ่งมีชีวิต
ทั ้ ง พื ช สั ต ว รวมไปถึ ง จุ ล ิ น ทรี ย  ที ่ ผ  า นการปรั บ เปลี ่ ย นองค ป ระกอบทางพั น ธุ ก รรมโดยกระบวนการ
ทางพันธุวิศวกรรม เพื่อใหมีคุณลักษณะตามตองการ ทั้งการใชเปนสิ่งมีชีวิตที่เปนแบบจำลองในการทำวิจัย
และการผลิ ต สิ ่ งมีชีวิตที่ม ีคุณสมบัติโ ดดเดน เป น ประโยชน ท างการตลาดหรื อ การผลิ ตเชิ ง อุ ตสาหกรรม
เชน ปลาแซลมอน (AquAdvantage salmon) ที่มีอัตราการเติบโตเร็วเปนสองเทาของปลาแซลมอนทั่วไป
จากการตัดแตงพันธุกรรมของปลาไหลตาบอดเพิ่มเติม สวนในกรณีของพืช อาจมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
เพื่อใหมีความตานทานตอแมลงและศัตรูพืช ทนทานตอสารกำจัดวัชพืช เพิ่มอัตราการอยูรอดและเจริญเติบโต
ในสภาพแวดลอมทีม่ ขี อ จำกัด เชน ดินเค็ม น้ำทวม แหงแลง เพิม่ ระยะเวลาเก็บรักษา หรือเพิม่ คุณคาทางโภชนาการ
บางประการใหสูงขึ้นเปนพิเศษ เปนตน
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แลว Genome Editing แตกตางจาก Genetic Modiﬁcation อยางไร?
เทคนิคการปรับแกจโี นม (Genome Editing หรือ GE) ถือเปนหนึง่ ในเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมสมัยใหม
ทีไ่ ดรบั ความนิยมทัง้ ในวงการวิจยั และภาคอุตสาหกรรม GE มีความแตกตางจากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรมดัง้ เดิม
(Genetic Modiﬁcation หรือ GM) ในแงของการดัดแปรพันธุกรรมเปนการเพิ่มเติมชิ้นสวนพันธุกรรม (ยีน)
ของสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งอาจเปนสิ่งมีชีวิตชนิด (สปชีส) เดียวกันหรือตางชนิดลงไปในสิ่งมีชีวิตตนแบบ โดยใช
เทคนิคตางๆ เชน การใชแบคทีเรียเปนพาหะ (Vector) การใชปนยิงอนุภาค (Particle Bombardment)
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตตนแบบแสดงลักษณะใหม แตในขณะที่การปรับแกจี โนมจะเปนการปรับแตงหรือแกไข
สารพันธุกรรมในสิง่ มีชวี ติ เดียวกัน เพือ่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการแสดงออก เชน การแสดงคุณสมบัตทิ ด่ี ซี ง่ึ มีโอกาส
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ไดตามธรรมชาติ หรือนำยีนทีไ่ มตอ งการออก (Knockout) อยางแมนยำ ซึง่ ปจจุบนั เทคนิคการปรับแกจโี นม
สามารถทำได ห ลายวิ ธ ี เช น Meganucleases, Zinc Finger Nucleases (ZFNs), Transcription
Activator-Like Effector-based Nucleases (TALEN) และ CRISPR-Cas9

การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม

การดัดแปรพันธุกรรม

ทนโรค
แต่คุณภาพ
ผลผลิตไม่ดี

คุณภาพ
ผลผลิตดี
แต่ไม่ทนโรค

ดีเอ็นเอจาก
แบคทีเรีย
คุณภาพผลผลิตดี
แต่ไม่ทนโรค

ผสมข้ามและคัดเลือก
หลาย ๆ รุ่น

คุณภาพผลผลิตดีและทนโรค

เอนไซม์ตัด
จำเพาะ
ยีนทนโรค

การปรับแกย้ ีน
ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต
เอนไซม์ตัดจำเพาะ
ที่ต้องการ
คุณภาพผลผลิตดี
ยีนที่ทำให้ไม่ทนโรค
แต่ไม่ทนโรค
ตัดยีนที่ทำให้
ไม่ทนโรคออก

เวคเตอร์ใช้ถ่ายยีน
นำยีนทนโรคใส่ลงใน
สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ
คุณภาพผลผลิตดี
และทนโรค

คุณภาพผลผลิตดี
และทนโรค

ซ่อมแซมดีเอ็นเอขึ้นใหม่

เทคนิคในการปรับแกจีโนมที่เปนที่รูจักมากที่สุด คือ “คริสเปอร-แคสไนน (CRISPR-Cas9)” เนื่องจาก
ใชตนทุนนอย และยังมีวิธีการที่งายและรวดเร็ว แตดวยกระบวนการของการปรับแกจีโนมนั้นจะมีการใชเทคนิค
ที่ใชการดัดแปรพันธุกรรมเขามาเกี่ยวของดวย จึงเปนที่ถกเถียงกันในวงการวิชาการวาการปรับแกจีโนม
จัดวาหนึ่งในเทคนิควิธีการดัดแปรพันธุกรรม (GM) หรือไม และในทางกฎหมายกำกับดูแลของหลายประเทศ
ก็มีวินิจฉัยแตกตางกัน เชน ฝรั่งเศส มีความเห็นตอกระบวนการดังกลาวแตกตางจากสหภาพยุโรปที่เห็นวา
การปรับแกจีโนมถือเปนการดัดแปรพันธุกรรม และมีการกำหนดกฎหมายอนุญาตรายประเทศแยกออกจาก
สินคา GMO โดยชัดเจน ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตร (USDA) เห็นวาพืชปรับแกจโี นมมีความแตกตาง
จากพืชดัดแปรพันธุกรรมและไมมีกฎหมายกำหนดไวเปนกรณีพิเศษ
6
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GMO and Beyond!?
ตัวอยางพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ (GMOs) ที่วางจำหนายทั่วโลกในปจจุบัน ไดแก
มะเขือเทศ
ทำใหโครงสรางเนื้อทนทานตอการขนสง รวมทั้งเพิ่มอายุการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยว

มะละกอ
ตานทานโรคใบดางจุดวงแหวน (papaya ringspot virus: PRSV) ซึง่ ทำใหเนือ้ ขมและไมสามารถ
จำหนายในทองตลาดได

ถั่วเหลือง
ตานทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (Roundup-ready soybean) และนอกจากนีย้ งั มีการพัฒนา
สายพันธุท ส่ี ามารถตานทานไดทง้ั ไกลโฟเสตและกลูโฟซิเนตดวย

ฝ้าย
ต า นทานหนอนเจาะสมอฝ า ย เนื ่ อ งจากมี ก ารสร า งโปรตี น Cry 1A ที ่ เ ป น พิ ษ ต อ หนอน

มันฝรั่ง
มีคณ
ุ สมบัตกิ ารเพาะปลูกดีและมีโปรตีนสูง

ข้าวโพด

ตานทานหนอนเจาะฝกขาวโพด

อ้อย

ตานทานสารกำจัดศัตรูพืชและมีปริมาณน้ำตาลสูงขึ้น

ข้าว มีคณุ ลักษณะทนตอสิง่ แวดลอมทีร่ นุ แรง เชน ทนแลง ทนเค็ม และขาวทีม่ สี ารอาหารเพิม่ สูงขึน้
เชน ขาวเหลืองทองทีม่ บี ตี า แคโรทีน (beta-carotene) ทีเ่ ปนสารเริม่ ตน (precursor) ของวิตามิน A
ซึ่งลาสุดฟลิปปนสไดอนุญาตการปลูกเชิงพาณิชยอยางเปนทางการ

สตรอเบอรี่
คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เชน ชะลอการเนาเสีย หรือเพิ่มปริมาณ
สารอาหาร/โภชนาการ

แอปเปิล
ลดการเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลหลังการสัมผัสอากาศ เนาเสียชาลง คงความกรอบไดนานขึ้น

แนวทางดำเนินการของประเทศไทย
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง อนาคตอาจมีความจำเปน
ที่ประเทศไทยจะตองหยิบยกแนวทางพิจารณาปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
และใชประโยชนเทคโนโลยีเหลานี้อยางรัดกุม และเทาทันตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม
โดยมีวัตถุประสงคสำคัญตอการสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยตอผูบริโภค ความมั่นคงอาหาร
และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
EARLY WARNING
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พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์: จากเก

½˜¡¢ŒÒ

½˜¡¢ŒÒÇâ¾´

ÂØ¤¡‹Í¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ
ยุคดึกดำบรรพ
เก็บเกี่ยวและลา
จากธรรมชาติ

¾.È. 2558
แอปเปลที่ปรับปรุงพันธุ
ดวยเทคนิคใหม (RNAi)
และปลาแซลมอนดัดแปร
พันธุกรรมไดรับอนุญาต
ใหผลิตเชิงพาณิชย นับเปน
ครั้งแรกที่มีการอนุญาต
ในสัตวซึ่งใชเปนอาหาร

ËÅÒÂËÁ×่¹»‚

ÂØ¤âº

ยุคโบราณ มนุษยเริ่มทำเกษตร
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว และ
เริ่มการ “คัดเลือกพันธุดี”

ËÅÒÂ

¾.È. 2537 áÅÐ 253

ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย และคาโนลา ดัดแปรพันธุกรรม ได
และกลายเปนกลุมสินคาเกษตรดัดแปรพันธุกรรมที่มีการผ

¾.È. 2563
¾.È. 2562
ผลิตภัณฑอาหาร
จากผลผลิตพืชตัดตอยีน
ไดรับการอนุญาต
ใหจัดจำหนาย
เปนครั้งแรก
8
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ปศุสัตว GMO ทางการคาชนิดแรกของโลก: สุก
ผานการอนุญาตใชเปนอาหารบริโภคในส

ก็บเกี่ยวธรรมชาติสู่เทคโนโลยีชีวภาพ

ÒÇâ¾´
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คริสตศตวรรษที่ 19
กำหนดหลักความรูดานพันธุศาสตร
เริ่มการ “ปรับปรุงพันธุ”

39

ดรับอนุญาตใหผลิตเชิงพาณิชย
ผลิตมากที่สุดของโลกในปจจุบัน

กรดัดแปรพันธุกรรม
สหรัฐอเมริกา

ËÅÒÂÃŒÍÂ»‚

คริสตศตวรรษที่ 20
ยุครุงเรืองวิทยาศาสตรเชิงประยุกต
กำเนิดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

¾.È. 2535
มะเขือเทศเปนพืช GMO
ชนิดแรกผานการอนุญาต
จำหนายเชิงพาณิชย

¾.È. 2564
ปลาแซลมอนดัดแปร
พันธุกรรมจำหนายในสหรัฐฯ
ขาวสีทองไดรับอนุญาต
ในฟลิปปนส และมะเขือเทศ
ที่ปรับปรุงพันธุดวยเทคนิคใหม
(CRISPR) วางจำหนาย
ในญี่ปุน
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สอ่ งกลอ้ งมองโลก:
ทรรศนะนานาชาติต่อสินค้าเกษตร
และอาหารจีเอ็มโอ GMO

หลักปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีสารคาร์ตาเฮนา
หนึง่ ในขาวสำคัญของเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรตอสินคาเกษตรและอาหารในชวงทีผ่ า นมาคือการทีฟ่ ล ปิ ปนส
เปนชาติแรกในโลกทีอ่ นุญาตใหปลูกขาวสีทองหรือขาวเหลืองทองในเชิงพาณิชยในป 2564 หลังจากขาวสายพันธุ
ดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมภายใตความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหา
ขาดสารอาหารใหกับประชากรกลุมที่ยากตอการเขาถึงอาหารที่มีคุณคาสารอาหารเพียงพอ มีการเพิ่มยีน
จากสิ่งมีชีวิตอื่นลงในขาวเพื่อใหขาวสังเคราะหและสะสมสารตั้งตนวิตามินเอ ซึ่งรางกายจะสามารถสังเคราะห
เปนวิตามินเอ แตเมือ่ ขาวสายพันธุด งั กลาวไดรบั การพัฒนาจนเปนผลสำเร็จเมือ่ หลายสิบปกอ นก็กลับไมมปี ระเทศ
ใดอนุญาตใหใชประโยชนเชิงพาณิชยเนื่องจากขอกังวลเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ทั้งดานสุขภาพ
ผูบริโภคและดานสิ่งแวดลอม
เหตุการณตัวอยางดังกลาว สะทอนถึงขอกังวลและหลักการปฏิบัติพื้นฐานของการพิจารณายอมรับ
ใหใชประโยชนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartegena
Protocol on Biosafety) ซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมจะตองผานการประเมินความเสี่ยงอยางเหมาะสม
และวางแผนจัดการความเสีย่ งดานตาง ๆ ทีส่ ำคัญ ทัง้ ความเสีย่ งทีส่ ง่ิ มีชวี ติ นัน้ ๆ จะกอใหเกิดความเปลีย่ นแปลง
ตอความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย
นอกจากนี้ ขั้นตอนตามพิธีสารคารตาเฮนายังมีหลักวินิจฉัยที่แตกตางกันระหวางความเสี่ยงทางชีวภาพ
ของสิง่ มีชวี ติ ทีใ่ ชเปนอาหารหรืออาหารสัตว ซึง่ ทำใหหลายประเทศใชมาตรการและขัน้ ตอนหลักการปฏิบตั เิ หลานี้
เปนเครื่องมือหลักในการกำกับดูแลการนำเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของแตละประเทศ เชน ลาสุดกรณีที่ญี่ปุนเตรียมหยิบยกมาตรการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการสำหรับ
เมล็ดพันธุและตนกลามะละกอที่นำเขาจากประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป วาจะตอง
ไมเปนสิ่งมีชีวิตที่ผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต
10 EARLY WARNING

หลักกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: อดีตและปัจจุบัน
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เปนไดทั้งพืช สัตว จุลินทรีย แตที่อยูในความสนใจวงกวาง คือ “สินคาพืช”
เนือ่ งจากจุดเดนในกระบวนการวิจยั และพัฒนาทีไ่ มจำเปนตองผานการทดลองในสัตว และยังสามารถแพรกระจาย
พันธุและผลิตเปนวงกวางบนพื้นฐานการใชประโยชนเพื่อความมั่นคงอาหารและอาหารสัตว ในขณะเดียวกัน
ก็มีความเสี่ยงตอการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันพืชดัดแปรพันธุกรรมไดรับการผลิตอยางกวางขวาง
ในภูมิภาคอเมริกาทั้งเหนือและใต สวนจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรมมักมีการใชประโยชนในสถานที่จำกัด
และมักใชเพื่อผลิตยาหรือเอนไซมมากกวาเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารโดยตรง
สถานะโครงสรางกฎหมายกำกับควบคุม GMO ในภูมิภาคอเมริกา
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา: ใชหลักการพิจารณาอนุญาตสิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรมใหม
ตามกรอบโครงสรางกฎหมายเปนรายกรณี
อารเจนตินา: กำหนดกฎหมายกำกับดูแลการอนุญาตใหใชสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
เชิงพาณิชยหลายฉบับ
บราซิล: มีกฎหมายกำกับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง

GMO
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ตัวอยางพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ไดรับความนิยมปลูกอยางกวางขวาง ไดแก คาโนลา ถั่วเหลือง และฝาย
โดยฝายดัดแปรพันธุกรรมถือเปนหนึง่ ในพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ “ตอบโจทย” ลดความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรม
จากการทำลายของหนอนเจาะสมอฝาย และไดรับการยอมรับแมกระทั่งในประเทศที่มีแนวคิดอนุรักษนิยม
ตอประเด็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม คือ “อินเดีย” ซึ่งปจจุบันถือเปนแหลงปลูกฝายดัดแปรพันธุกรรม
ลำดับตนของโลก
ในระยะหลัง พืชดัดแปรพันธุกรรมเริ่มทวีความสำคัญของการเปนพืชอาหาร ในประเทศที่เดิมมีแนวคิด
เชิงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยไมอนุญาตการปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมในประเทศ ที่ใกลเคียง
กับสถานะของไทยที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งระยะที่ผานมายังไมอนุญาตใหเพาะปลูกพืชอาหารดัดแปรพันธุกรรม
เชิงพาณิชย มีการอนุญาตเพียงการนำเขาขาวโพดและถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมไดเพื่อผลิตอาหารสัตวเทานั้น
แตในชวงป 2564 นี้ไดมีความเคลื่อนไหวสำคัญ คือ รางกฎหมายเมล็ดพันธุที่จะเปดโอกาสใหมีการเพาะปลูกพืช
อาหารดัดแปรพันธุกรรมในประเทศจีนได หลังจากที่จีนไดทุมเททรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาพืชเหลานี้
มาอยางยาวนาน สวนญี่ปุนเองก็อนุญาตใหผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรมไดภายใตกฎระเบียบและการพิจารณา
ที่เขมงวด ยกเวนในสหภาพยุ โรปที่ปจจุบันยังคงยืนยันแนวทางไมอนุญาตใหผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรม
นอกจากที่ผลิตมากอนกฎระเบียบกำกับดูแลมีการประกาศบังคับใชเมื่อป 2546 และมีพื้นที่ผลิตเพียงเล็กนอย
ในสเปนและโปรตุเกส
สุดทาย ในสวนของการใชสง่ิ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรมเปนสวนประกอบอาหาร สหภาพยุโรปใชกฎระเบียบ
การแสดงฉลากอาหารทีม่ ขี อ กำหนดเขมงวดในการแสดงสวนประกอบทีม่ กี ารดัดแปรพันธุกรรม เมือ่ เปรียบเทียบ
กับแคนาดาและอารเจนตินาซึ่งไมมีกฎระเบียบที่บังคับใหแสดงฉลากวาอาหารนั้น ๆ มีสวนผสมของวัตถุดิบ
ดัดแปรพันธุกรรม สวนในสหรัฐอเมริกาไดเริ่มใหใชคำวา “อาหารวิศวกรรมชีวภาพ” (Bioengineered Foods)
ระบุบนฉลาก ทีเ่ ตรียมบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึง่ ไดรบั เสียงคัดคานจากหลายองคกรสาธารณประโยชน
เพราะเปนคำที่ผูคนไมคุนเคยเทา “ดัดแปรพันธุกรรม” (Genetic Modiﬁcation) จนอาจสรางความสับสน
ใหกับผูบริโภค ในขณะที่อีกหลายประเทศก็มีกฎระเบียบบังคับใหแสดงฉลากระบุการมีสวนผสมดัดแปร
พันธุกรรมแตกตางกันออกไป เชน ออสเตรเลีย กำหนดใหระบุสัดสวนของวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรมดวย
และใหใชคำวา Genetically modiﬁed เปนตน
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มุมมองกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในป 2561 ตอการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เกิดขึ้นเมื่อศาลยุติธรรม
แหงสหภาพยุโรปไดตัดสินใหการใชเทคนิคปรับปรุงพันธุใหม (New Breeding Techniques: NBTs) รวมถึง
การตัดตอยีนทีไ่ มมกี ารนำสิง่ มีชวี ติ อืน่ เขามารวมดวย ตองอยูภ ายใตการควบคุมเชนเดียวกับการดัดแปรพันธุกรรม
แตหลายฝายในสหภาพยุโรปเองก็ไมเห็นดวยกับคำตัดสินดังกลาวและนำไปสูการใหศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ซึ่งพบวากฎระเบียบควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมไมควรครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตที่ผานกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุใหม ดวยขอเท็จจริงสำคัญที่วาเทคนิคปรับปรุงพันธุใหมใหผลลัพธไมตางไปจากการปรับปรุงพันธุ
แบบดั้งเดิม เพียงรนระยะเวลาและกระทำการเฉพาะตอยีนที่สนใจเทานั้น สถานการณปจจุบันในสหภาพยุโรป
จึงยังไมชัดเจน ยกเวนในฝรั่งเศสที่ ไดประกาศระเบียบอนุญาตการผลิตสินคาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
อยางเปนทางการในประเทศแลว
ขณะเดียวกันในสหราชอาณาจักรซึ่งออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปและมีกฎระเบียบดานตาง ๆ
ขึน้ ใหมเปนของตน ลาสุดไดมกี ฎระเบียบเกีย่ วกับการทดลองสิง่ มีชวี ติ ทีป่ รับปรุงดวยเทคนิคใหมใหยน่ื ขออนุญาต
วิจัยไดโดยไมตองประเมินความเสี่ยงเชนเดียวกันกับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สะทอนใหเห็นมุมมอง
วาความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษยของเทคนิคใหมนั้นต่ำกวา นอกจากนั้นสหราชอาณาจักร
ยังมีแนวโนมจะอนุญาตใหผลิตพืชและสัตวที่ปรับปรุงโดยเทคนิคใหมเหลานี้ในเชิงพาณิชยอีกดวย
ทั้งนี้ประเทศในอเมริกาใตหลายประเทศ เชน อารเจนตินา ชิลี บราซิล และปารากวัย นั้น ไดยอมรับ
สิ่งมีชีวิตที่ปรับปรุงดวยเทคนิคใหมใหผลิตและจำหนายไดในเชิงพาณิชยแลวผานระบบการพิจารณารายกรณี
ภายใตกฎหมายทีอ่ อกมาเปนการเฉพาะ ขณะทีอ่ รุ กุ วัยพิจารณาตามกรอบกฎหมายเดิมทีม่ อี ยู สวนในสหรัฐอเมริกา
มีกฎระเบียบที่อนุญาตใหสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการปรับปรุงเล็กนอยในจีโนมไมตองเขากระบวนการพิจารณา
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
สุ ด ท า ย ญี ่ ป ุ  น และอิ ส ราเอลไม ไ ด ก ำหนดมาตรการไว เ ป น การเฉพาะต อ สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ที ่ ไ ม ม ี ด ี เ อ็ น เอ
ของสิ่งมีชีวิตอื่นเขาไปผสม และในญี่ปุนไดอนุญาตใหผลิตมะเขือเทศเพิ่มสาร GABA เชิงพาณิชยไดแลว
นอกจากนั้นประเทศยักษใหญอยางจีนและรัสเซียก็กำลังพิจารณาจะใหใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ปรับปรุงวิธีใหม
หลังทุม งบประมาณในการวิจยั และพัฒนามามากในดานนี้ ทวาอินเดียยังคงมีทา ทีแข็งกราวตอการตีความอนุญาต
ใชเทคนิคใหมในการปรับปรุงพันธุ
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กฎระเบียบของไทยต่อเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ไทยได จ ั ด ทำร า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ว  า ด ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของเทคโนโลยี ช ี ว ภาพสมั ย ใหม
ไวแตยังไมผานขั้นตอนการพิจารณาออกบังคับใช โดยรางกฎหมายดังกลาวมีเนื้อหาในการจัดตั้งองคกรควบคุมดูแล
ตลอดจนการพิจารณาใหอนุญาตในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ระบุอำนาจ
หนาทีข่ น้ั ตอนการดำเนินงานจนถึงบทลงโทษไวชดั เจน และยังมีขอ สังเกตวายังไมครอบคลุมถึงกรณีการปรับปรุงพันธุ
ดวยเทคนิคใหมซง่ึ ไมมกี าร “ผสมผสานสารพันธุกรรมใหม” ทัง้ นี้ การยังไมบงั คับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปนทางการ
ทำใหปจ จุบนั ไทยใชอำนาจตามกฎหมายทีม่ อี ยูห ลายฉบับในการควบคุมการใชประโยชนจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรม
ยังคงแบงแยกอำนาจหนาทีต่ ามรายสิง่ มีชวี ติ และลักษณะของสิง่ ทีพ่ จิ ารณา เชน สิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรมทีเ่ ปนพืช
อยูภายใตการควบคุมของกรมวิชาการเกษตรตาม พ.ร.บ. กักพืช และ พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช เปนตน
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ขา่ วสั้น

ทัน โลก!!!!!
มะกันเตรียมติดฉลากเนื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง
หนวยงาน FSIS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(USDA) เผยแพรรางระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและสัตวปกที่ผลิตโดยการใชเซลลเพาะเลี้ยง
อย า งเป น ทางการเพื ่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น สาธารณะ
สินคาเนื้อสัตวที่ผลิตโดยเซลลเพาะเลี้ยง ถือเปนสินคา
ภายใตอำนาจกำกับดูแลของ FSIS ซึ่งไดทำความตกลง
กับองคการอาหารและยาสหรัฐฯ การจัดทำระเบียบ
รองรับดังกลาวถือเปนกาวยางที่สำคัญของการรับรอง
สถานะผลิตภัณฑสังเคราะหอยางเปนทางการ โดยมี
รางกำหนดขอกำหนดระบบคุณ ภาพดานการจัดการ
สุขาภิบาล รวมทั้งระบบการวิเคราะหอันตรายและ
จุดควบคุมวิกฤต (HACCP) รองรับไวลวงหนาแลว

Scan QR Code บทความเพิ่มเติม

สหภาพยุโรปพบการฉายรังสีอาหารได้รับความนิยมลดลง
การฉายรังสีเปนเทคโนโลยีกำจัดเชือ้ กอโรคทีป่ นเปอ น
มาในผลิตภัณฑอาหาร ซึง่ ปจจุบนั สหภาพยุโรปอนุญาต
ใหใชไดภายใต หลักการกำกั บดูแลและมีขอกำหนด
ติดฉลากรองรับ อยางไรก็ตาม รายงานลาสุดพบวา
ในช ว ง 10 ป ท ี ่ ผ  า นมา ปริ ม าณการฉายรั ง สี อ าหาร
ลดลงกวาครึ่ง จาก 9,200 ตัน ในป 2553 เหลือต่ำกวา
4,000 ตัน ในป 2562 นอกจากนั้นยังพบวามีรายการ
และเทคนิคที่อนุญาตใหใชแตกตางกันในแตละประเทศ
สมาชิก ทำใหยากตอการทำตลาดนอกประเทศ รวมทั้ง
ผูผ ลิตยังจำเปนตองควบคุมดานสุขอนามัยเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การปนเปอนเชื้อกอโรคตั้งแตขั้นตอนการผลิตดวย

Scan QR Code บทความเพิ่มเติม
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ข่าวสั้น
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