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        สวัสดีสมาชิกผู ร ับวารสารเพื ่อการเตือนภัยสินคาเกษตร

และอาหาร (ACFS Early Warning) ทุกทาน ขอตองรับสูวารสาร

Early Warning ปที่ 14 ฉบับไตรมาส เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสมัยใหม

ทั ้งการดัดแปรพันธุกรรมสิ ่งมีชีวิตและเทคนิคปรับปรุงพันธุ ใหม

ท่ีไมมีการใสสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ซ่ึงถือเปนการอัพเดตขอมูล

เทคโนโลยีและมาตรการท่ัวโลกหลังจากท่ีเทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรม

ไดเขามามีบทบาทสำคัญในวงการเกษตรและอาหารของโลกมาหลายสิบป

และอาจเปนความหวังใหมท่ีสำคัญของการรักษาความม่ันคงของอาหาร

และอาหารสัตวในโลกอนาคต 

        ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัยอาหาร

สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

และกฎระเบียบ-กฎหมายท่ีเก่ียวของตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพื่อเผยแพรขาวและอีเมลขาวสารทันเหตุการณผานชองทางเว็บไซต

https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook

“Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร” (@acfsearlywarning)

โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะ

หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกองบรรณาธิการไดที่อีเมล

acfsearlywarning@gmail.com
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จับกระแส

NTBs

          สหราชอาณาจักรไดประสบความสำเร็จ
ในการเปดตลาดเน้ือสุกรไปยังเม็กซิโก หลังกระบวนการ
เจรจานานถึง 4 ป โดยคาดวาพื้นที่ตลาดแหงใหม
จะสร างรายได ให สหราชอาณาจักรมากกว า
50 ลานปอนด ภายในระยะเวลา 5 ป และนอกจากน้ี
สหราชอาณาจักรยังประสงคที ่จะใชประโยชน
สิทธิประโยชนภายใตกรอบความตกลง CPTPP
ที ่เม็กซิโกเปนสมาชิก โดยลาสุดไดขอเขารวม
อยางเปนทางการตั ้งแตตนป 2564 
          ทั้งนี ้นอกจากเม็กซิโก สหราชอาณาจักร
ยังประสบความสำเร็จในการเปดตลาดเนื้อโคไปยัง
สหรัฐฯ เนื้อสัตวปก โค และแกะ ไปยังญี่ปุน และ
เนื้อสุกรไปยังไตหวัน ในป 2564 ดวย

          เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 หนวยงานความปลอดภัย
อาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) ไดเผยแพรรายงาน
การประเมินและกำหนดคาปริมาณตกคางสูงสุด (MRL)
ของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (glyphosate) ในถ่ัวเหลือง
ที่ผานการดัดแปรพันธุกรรมใหตานทานตอสารไกลโฟเสท
โดยสรุปไดวา ไมตองปรับแกไขคา MRL เดิมของไกลโฟเสท
ในถั่วเหลืองทั่วไปที่ครอบคลุมเฉพาะตัวสารไกลโฟเสท
ท่ี 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) แตสำหรับในถ่ัวเหลือง
ดัดแปรพันธุกรรมท่ีทนตอไกลโฟเสทและอนุพันธท้ัง AMPA
และ N-acetyl-glyphosate กำหนดคา MRL ท่ี 50 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม (ppm) ตองมีวิธีวิเคราะหที่สามารถตรวจวัด
ปริมาณสารข้ันต่ำไดท่ีระดับ LOQ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ท้ังระบุวาการบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีสารตกคางไมเกินกำหนด
ไมนาจะกอใหเกิดความเสี ่ยงตอสุขภาพของผู บริโภค
ทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว

EU ¡ÓË¹´¤‹Ò MRL 
¢Í§ä¡Åâ¿àÊµã¹¶ÑÇ่àËÅ×Í§ Ñ́́ á»Ã¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁ

¼ÙŒ´Õà»�´µÅÒ´ËÁÙ
ÊÙ‹àÁ็¡«Ôâ¡ä´ŒÊÓàÃ็¨
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          เปนเวลากวาหลายพันปท่ีมนุษยรูจักการผสมและปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เร่ิมจากการสะสมพันธุกรรม

เพื ่อคัดเลือกหรือผสมขามสายพันธุ  (Crossbreeding) เพื ่อใหไดสิ ่งมีชีวิตที ่คุณลักษณะดีตามตองการ

แตดวยการคัดเลือกสายพันธุโดยวิธีการสืบพันธุตามธรรมชาติ ตองอาศัยระยะเวลาของแตละชั่วรุนและยังมี

ขอจำกัดหรือความเสี ่ยงที ่จะเกิดการลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธุ ไมตองการ

ทำใหมีการประยุกตใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) อาทิ เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม

(Genetic Modification) ตลอดจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ มาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิต

ใหมีลักษณะตรงกับความตองการทางการตลาดมากขึ้น

          สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organism หรือ GMO) คือสิ ่งมีชีวิต

ทั ้งพืชสัตว รวมไปถึงจุล ินทรีย  ที ่ผ านการปรับเปลี ่ยนองคประกอบทางพันธุกรรมโดยกระบวนการ

ทางพันธุวิศวกรรม เพื่อใหมีคุณลักษณะตามตองการ ทั้งการใชเปนสิ่งมีชีวิตที่เปนแบบจำลองในการทำวิจัย

และการผลิตสิ ่งมีชีวิตที ่มีคุณสมบัติโดดเดน เปนประโยชนทางการตลาดหรือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เชน ปลาแซลมอน (AquAdvantage salmon) ที่มีอัตราการเติบโตเร็วเปนสองเทาของปลาแซลมอนทั่วไป

จากการตัดแตงพันธุกรรมของปลาไหลตาบอดเพิ่มเติม สวนในกรณีของพืช อาจมีวัตถุประสงคในการพัฒนา

เพื่อใหมีความตานทานตอแมลงและศัตรูพืช ทนทานตอสารกำจัดวัชพืช เพิ่มอัตราการอยูรอดและเจริญเติบโต

ในสภาพแวดลอมท่ีมีขอจำกัด เชน ดินเค็ม น้ำทวม แหงแลง เพ่ิมระยะเวลาเก็บรักษา หรือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ

บางประการใหสูงขึ้นเปนพิเศษ เปนตน

GMOs:

GMO and Beyond!?

เมื่อโลกทบทวนท่าทีต่อสินค้าเกษตรและอาหาร

ดัดแปรพันธุกรรม
เมื่อโลกทบทวนท่าทีต่อสินค้าเกษตรและอาหาร

ดัดแปรพันธุกรรม
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แลว Genome Editing แตกตางจาก Genetic Modification อยางไร?

          เทคนิคการปรับแกจีโนม (Genome Editing หรือ GE) ถือเปนหน่ึงในเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมสมัยใหม

ท่ีไดรับความนิยมท้ังในวงการวิจัยและภาคอุตสาหกรรม GE มีความแตกตางจากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรมด้ังเดิม

(Genetic Modification หรือ GM) ในแงของการดัดแปรพันธุกรรมเปนการเพิ่มเติมชิ้นสวนพันธุกรรม (ยีน)

ของสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งอาจเปนสิ่งมีชีวิตชนิด (สปชีส) เดียวกันหรือตางชนิดลงไปในสิ่งมีชีวิตตนแบบ โดยใช

เทคนิคตางๆ เชน การใชแบคทีเรียเปนพาหะ (Vector) การใชปนยิงอนุภาค (Particle Bombardment)

เพื ่อใหสิ ่งมีชีวิตตนแบบแสดงลักษณะใหม แตในขณะที่การปรับแกจีโนมจะเปนการปรับแตงหรือแกไข

สารพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิตเดียวกัน เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงออก เชน การแสดงคุณสมบัติท่ีดีซ่ึงมีโอกาส

ท่ีจะเกิดข้ึนไดตามธรรมชาติ หรือนำยีนท่ีไมตองการออก (Knockout) อยางแมนยำ ซ่ึงปจจุบันเทคนิคการปรับแกจีโนม

สามารถทำไดหลายวิธ ี เช น Meganucleases, Zinc Finger Nucleases (ZFNs), Transcription

Activator-Like Effector-based Nucleases (TALEN) และ CRISPR-Cas9

          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 ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตร (USDA) เห็นวาพืชปรับแกจีโนมมีความแตกตาง

จากพืชดัดแปรพันธุกรรมและไมมีกฎหมายกำหนดไวเปนกรณีพิเศษ

การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม การดัดแปรพันธุกรรม การปรับแก้ยีน

คุณภาพ
ผลผลิตดี

แต่ไม่ทนโรค

ผสมข้ามและคัดเลือก
หลาย ๆ รุ่น

คุณภาพผลผลิตดีและทนโรค

ทนโรค
แต่คุณภาพ
ผลผลิตไม่ดี

ดีเอ็นเอจาก
แบคทีเรีย

เวคเตอร์ใช้ถ่ายยีน

นำยีนทนโรคใส่ลงใน
สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ

คุณภาพผลผลิตดี
แต่ไม่ทนโรค

คุณภาพผลผลิตดี
และทนโรค

คุณภาพผลผลิตดี
แต่ไม่ทนโรค

คุณภาพผลผลิตดี
และทนโรค

เอนไซม์ตัด
จำเพาะ

ยีนทนโรค

ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต
ที่ต้องการ เอนไซม์ตัดจำเพาะ

ยีนที่ทำให้ไม่ทนโรค

ตัดยีนที่ทำให้
ไม่ทนโรคออก

ซ่อมแซมดีเอ็นเอขึ้นใหม่
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ตัวอยางพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ (GMOs) ที่วางจำหนายทั่วโลกในปจจุบัน ไดแก

GMO and Beyond!?

แนวทางดำเนินการของประเทศไทย

มะเขือเทศ
ทำใหโครงสรางเนื้อทนทานตอการขนสง รวมทั้งเพิ่มอายุการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยว

มันฝรั่ง
มีคุณสมบัติการเพาะปลูกดีและมีโปรตีนสูง

ข้าวโพด
ตานทานหนอนเจาะฝกขาวโพด

อ้อย
ตานทานสารกำจัดศัตรูพืชและมีปริมาณน้ำตาลสูงขึ้น

แอปเปิล
ลดการเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลหลังการสัมผัสอากาศ เนาเสียชาลง คงความกรอบไดนานขึ้น

ฝ้าย
ตานทานหนอนเจาะสมอฝาย เนื ่องจากมีการสรางโปรตีน Cry 1A ที ่เปนพิษตอหนอน

มะละกอ
ตานทานโรคใบดางจุดวงแหวน (papaya ringspot virus: PRSV) ซ่ึงทำใหเน้ือขมและไมสามารถ
จำหนายในทองตลาดได

ถั่วเหลือง
ตานทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (Roundup-ready soybean) และนอกจากน้ียังมีการพัฒนา
สายพันธุท่ีสามารถตานทานไดท้ังไกลโฟเสตและกลูโฟซิเนตดวย

สตรอเบอรี่
คุณสมบัติที่เหมาะสมตอการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เชน ชะลอการเนาเสีย หรือเพิ่มปริมาณ
สารอาหาร/โภชนาการ

ข้าว
เชน ขาวเหลืองทองท่ีมีบีตาแคโรทีน (beta-carotene) ท่ีเปนสารเร่ิมตน (precursor) ของวิตามิน A
ซึ่งลาสุดฟลิปปนสไดอนุญาตการปลูกเชิงพาณิชยอยางเปนทางการ

มีคุณลักษณะทนตอส่ิงแวดลอมท่ีรุนแรง เชน ทนแลง ทนเค็ม และขาวท่ีมีสารอาหารเพ่ิมสูงข้ึน

          ดวยเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง อนาคตอาจมีความจำเปน

ที ่ประเทศไทยจะตองหยิบยกแนวทางพิจารณาปรับปรุงขอกฎหมายเพื ่อกำกับดูแลการวิจัย

และใชประโยชนเทคโนโลยีเหลานี้อยางรัดกุม และเทาทันตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงคสำคัญตอการสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยตอผูบริโภค ความมั่นคงอาหาร

และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
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พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์: จากเก็บเกี่ยวธรรมชาติสู่เทคโนโลยีชีวภาพ

แอปเปลที่ปรับปรุงพันธุ

ดวยเทคนิคใหม (RNAi)

และปลาแซลมอนดัดแปร

พันธุกรรมไดรับอนุญาต

ใหผลิตเชิงพาณิชย นับเปน

ครั้งแรกที่มีการอนุญาต

ในสัตวซึ่งใชเปนอาหาร

ยุคดึกดำบรรพ

เก็บเกี่ยวและลา

จากธรรมชาติ

ยุคโบราณ มนุษยเริ่มทำเกษตร

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว และ

เริ่มการ “คัดเลือกพันธุดี”

¾.È. 2558

ปศุสัตว GMO ทางการคาชนิดแรกของโลก: สุกรดัดแปรพันธุกรรม

ผานการอนุญาตใชเปนอาหารบริโภคในสหรัฐอเมริกา

¾.È. 2563

ผลิตภัณฑอาหาร

จากผลผลิตพืชตัดตอยีน

ไดรับการอนุญาต

ใหจัดจำหนาย

เปนครั้งแรก

¾.È. 2562

ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย และคาโนลา ดัดแปรพันธุกรรม ไดรับอนุญาตใหผลิตเชิงพาณิชย

และกลายเปนกลุมสินคาเกษตรดัดแปรพันธุกรรมที่มีการผลิตมากที่สุดของโลกในปจจุบัน

¾.È. 2537 áÅÐ 2539

½˜¡¢ŒÒÇâ¾´
ÂØ¤¡‹Í¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

ËÅÒÂËÁ×่¹»‚ ËÅÒÂ¾Ñ¹»‚
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จากเก็บเกี่ยวธรรมชาติสู่เทคโนโลยีชีวภาพ

คริสตศตวรรษที่ 19

กำหนดหลักความรูดานพันธุศาสตร

เริ่มการ “ปรับปรุงพันธุ”

คริสตศตวรรษที่ 20

ยุครุงเรืองวิทยาศาสตรเชิงประยุกต

กำเนิดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

มะเขือเทศเปนพืช GMO

ชนิดแรกผานการอนุญาต

จำหนายเชิงพาณิชย

¾.È. 2535

ปศุสัตว GMO ทางการคาชนิดแรกของโลก: สุกรดัดแปรพันธุกรรม

ผานการอนุญาตใชเปนอาหารบริโภคในสหรัฐอเมริกา

ปลาแซลมอนดัดแปร

พันธุกรรมจำหนายในสหรัฐฯ

ขาวสีทองไดรับอนุญาต

ในฟลิปปนส และมะเขือเทศ

ที่ปรับปรุงพันธุดวยเทคนิคใหม

(CRISPR) วางจำหนาย

ในญี่ปุน

¾.È. 2564

ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย และคาโนลา ดัดแปรพันธุกรรม ไดรับอนุญาตใหผลิตเชิงพาณิชย

และกลายเปนกลุมสินคาเกษตรดัดแปรพันธุกรรมที่มีการผลิตมากที่สุดของโลกในปจจุบัน

¾.È. 2537 áÅÐ 2539

ËÅÒÂ¾Ñ¹»‚ ËÅÒÂÃŒÍÂ»‚

½˜¡¢ŒÒÇâ¾´
ÂØ¤âºÃÒ³
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ÊÁÑÂãËÁ‹
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          หน่ึงในขาวสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรตอสินคาเกษตรและอาหารในชวงท่ีผานมาคือการท่ีฟลิปปนส

เปนชาติแรกในโลกท่ีอนุญาตใหปลูกขาวสีทองหรือขาวเหลืองทองในเชิงพาณิชยในป 2564 หลังจากขาวสายพันธุ

ดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมภายใตความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหา

ขาดสารอาหารใหกับประชากรกลุมที่ยากตอการเขาถึงอาหารที่มีคุณคาสารอาหารเพียงพอ มีการเพิ่มยีน

จากสิ่งมีชีวิตอื่นลงในขาวเพื่อใหขาวสังเคราะหและสะสมสารตั้งตนวิตามินเอ ซึ่งรางกายจะสามารถสังเคราะห

เปนวิตามินเอ แตเม่ือขาวสายพันธุดังกลาวไดรับการพัฒนาจนเปนผลสำเร็จเม่ือหลายสิบปกอนก็กลับไมมีประเทศ

ใดอนุญาตใหใชประโยชนเชิงพาณิชยเนื่องจากขอกังวลเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ทั้งดานสุขภาพ

ผูบริโภคและดานสิ่งแวดลอม

          เหตุการณตัวอยางดังกลาว สะทอนถึงขอกังวลและหลักการปฏิบัติพื้นฐานของการพิจารณายอมรับ

ใหใชประโยชนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartegena

Protocol on Biosafety) ซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปรพนัธุกรรมจะตองผานการประเมินความเสี่ยงอยางเหมาะสม

และวางแผนจัดการความเส่ียงดานตาง ๆ ท่ีสำคัญ ท้ังความเส่ียงท่ีส่ิงมีชีวิตน้ัน ๆ จะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง

ตอความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย

          นอกจากนี้ ขั้นตอนตามพิธีสารคารตาเฮนายังมีหลักวินิจฉัยที่แตกตางกันระหวางความเสี่ยงทางชีวภาพ

ของส่ิงมีชีวิตท่ีใชเปนอาหารหรืออาหารสัตว ซ่ึงทำใหหลายประเทศใชมาตรการและข้ันตอนหลักการปฏิบัติเหลาน้ี

เปนเครื่องมือหลักในการกำกับดูแลการนำเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของแตละประเทศ เชน ลาสุดกรณีที่ญี่ปุนเตรียมหยิบยกมาตรการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการสำหรับ

เมล็ดพันธุและตนกลามะละกอที่นำเขาจากประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 เปนตนไป วาจะตอง

ไมเปนสิ่งมีชีวิตที่ผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต

หลักปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีสารคาร์ตาเฮนา

ส่องกล้องมองโลก:
ทรรศนะนานาชาติต่อสินค้าเกษตร
และอาหาร GMOจีเอ็มโอ
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GMO

          สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เปนไดทั้งพืช สัตว จุลินทรีย แตที่อยูในความสนใจวงกวาง คือ “สินคาพืช”

เน่ืองจากจุดเดนในกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีไมจำเปนตองผานการทดลองในสัตว และยังสามารถแพรกระจาย

พันธุและผลิตเปนวงกวางบนพื้นฐานการใชประโยชนเพื่อความมั่นคงอาหารและอาหารสัตว ในขณะเดียวกัน

ก็มีความเสี่ยงตอการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันพืชดัดแปรพันธุกรรมไดรับการผลิตอยางกวางขวาง

ในภูมิภาคอเมริกาทั้งเหนือและใต สวนจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรมมักมีการใชประโยชนในสถานที่จำกัด

และมักใชเพื ่อผลิตยาหรือเอนไซมมากกวาเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารโดยตรง

หลักกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: อดีตและปัจจุบัน

          แคนาดาและสหรัฐอเมริกา: ใชหลักการพิจารณาอนุญาตส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมใหม

ตามกรอบโครงสรางกฎหมายเปนรายกรณี

          อารเจนตินา: กำหนดกฎหมายกำกับดูแลการอนุญาตใหใชสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

เชิงพาณิชยหลายฉบับ

          บราซิล: มีกฎหมายกำกับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง

สถานะโครงสรางกฎหมายกำกับควบคุม GMO ในภูมิภาคอเมริกา

EARLY 11WARNING



          ตัวอยางพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ไดรับความนิยมปลูกอยางกวางขวาง ไดแก คาโนลา ถั่วเหลือง และฝาย

โดยฝายดัดแปรพันธุกรรมถือเปนหน่ึงในพืชดัดแปรพันธุกรรมท่ี “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 ในสวนของการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเปนสวนประกอบอาหาร สหภาพยุโรปใชกฎระเบียบ

การแสดงฉลากอาหารท่ีมีขอกำหนดเขมงวดในการแสดงสวนประกอบท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม เม่ือเปรียบเทียบ

กับแคนาดาและอารเจนตินาซึ่งไมมีกฎระเบียบที่บังคับใหแสดงฉลากวาอาหารนั้น ๆ มีสวนผสมของวัตถุดิบ

ดัดแปรพันธุกรรม สวนในสหรัฐอเมริกาไดเริ่มใหใชคำวา “อาหารวิศวกรรมชีวภาพ” (Bioengineered Foods)

ระบุบนฉลาก ท่ีเตรียมบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2565 ซ่ึงไดรับเสียงคัดคานจากหลายองคกรสาธารณประโยชน

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

การตัดตอยีนท่ีไมมีการนำส่ิงมีชีวิตอ่ืนเขามารวมดวย ตองอยูภายใตการควบคุมเชนเดียวกับการดัดแปรพันธุกรรม

แตหลายฝายในสหภาพยุโรปเองก็ไมเห็นดวยกับคำตัดสินดังกลาวและนำไปสูการใหศึกษาของคณะกรรมาธิการ

ยุโรป ซึ่งพบวากฎระเบียบควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมไมควรครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตที่ผานกระบวนการ

ปรับปรุงพันธุใหม ดวยขอเท็จจริงสำคัญที่วาเทคนิคปรับปรุงพันธุใหมใหผลลัพธไมตางไปจากการปรับปรุงพันธุ

แบบดั้งเดิม เพียงรนระยะเวลาและกระทำการเฉพาะตอยีนที่สนใจเทานั้น สถานการณปจจุบันในสหภาพยุโรป

จึงยังไมชัดเจน ยกเวนในฝรั่งเศสที่ไดประกาศระเบียบอนุญาตการผลิตสินคาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

อยางเปนทางการในประเทศแลว

          ขณะเดียวกันในสหราชอาณาจักรซึ่งออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปและมีกฎระเบียบดานตาง ๆ

ข้ึนใหมเปนของตน ลาสุดไดมีกฎระเบียบเก่ียวกับการทดลองส่ิงมีชีวิตท่ีปรับปรุงดวยเทคนิคใหมใหย่ืนขออนุญาต

วิจัยไดโดยไมตองประเมินความเสี่ยงเชนเดียวกันกับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สะทอนใหเห็นมุมมอง

วาความเสี ่ยงตอสิ ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษยของเทคนิคใหมนั ้นต่ำกวา นอกจากนั้นสหราชอาณาจักร

ยังมีแนวโนมจะอนุญาตใหผลิตพืชและสัตวที่ปรับปรุงโดยเทคนิคใหมเหลานี้ในเชิงพาณิชยอีกดวย

          ทั้งนี้ประเทศในอเมริกาใตหลายประเทศ เชน อารเจนตินา ชิลี บราซิล และปารากวัย นั้น ไดยอมรับ

สิ่งมีชีวิตที่ปรับปรุงดวยเทคนิคใหมใหผลิตและจำหนายไดในเชิงพาณิชยแลวผานระบบการพิจารณารายกรณี

ภายใตกฎหมายท่ีออกมาเปนการเฉพาะ ขณะท่ีอุรุกวัยพิจารณาตามกรอบกฎหมายเดิมท่ีมีอยู สวนในสหรัฐอเมริกา

มีกฎระเบียบที่อนุญาตใหสิ ่งมีชีวิตที่ไดรับการปรับปรุงเล็กนอยในจีโนมไมตองเขากระบวนการพิจารณา

ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

          สุดทาย ญี ่ปุ นและอิสราเอลไมไดกำหนดมาตรการไวเปนการเฉพาะตอสิ ่งมีชีวิตที ่ไมมีดีเอ็นเอ

ของสิ่งมีชีวิตอื่นเขาไปผสม และในญี่ปุ นไดอนุญาตใหผลิตมะเขือเทศเพิ่มสาร GABA เชิงพาณิชยไดแลว

นอกจากนั้นประเทศยักษใหญอยางจีนและรัสเซียก็กำลังพิจารณาจะใหใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ปรับปรุงวิธีใหม

หลังทุมงบประมาณในการวิจัยและพัฒนามามากในดานน้ี ทวาอินเดียยังคงมีทาทีแข็งกราวตอการตีความอนุญาต

ใชเทคนิคใหมในการปรับปรุงพันธุ
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กฎระเบียบของไทยต่อเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

          ไทยไดจัดทำรางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
ไวแตยังไมผานขั้นตอนการพิจารณาออกบังคับใช โดยรางกฎหมายดังกลาวมีเนื้อหาในการจัดตั้งองคกรควบคุมดูแล
ตลอดจนการพิจารณาใหอนุญาตในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยและพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ระบุอำนาจ
หนาท่ีข้ันตอนการดำเนินงานจนถึงบทลงโทษไวชัดเจน และยังมีขอสังเกตวายังไมครอบคลุมถึงกรณีการปรับปรุงพันธุ
ดวยเทคนิคใหมซ่ึงไมมีการ “ผสมผสานสารพันธุกรรมใหม” ท้ังน้ี การยังไมบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปนทางการ
ทำใหปจจุบันไทยใชอำนาจตามกฎหมายท่ีมีอยูหลายฉบับในการควบคุมการใชประโยชนจากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ยังคงแบงแยกอำนาจหนาท่ีตามรายส่ิงมีชีวิตและลักษณะของส่ิงท่ีพิจารณา เชน ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีเปนพืช
อยูภายใตการควบคุมของกรมวิชาการเกษตรตาม พ.ร.บ. กักพืช และ พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช เปนตน
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

มะกันเตรียมติดฉลากเนื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

     การฉายรังสีเปนเทคโนโลยีกำจัดเช้ือกอโรคท่ีปนเปอน
มาในผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงปจจุบันสหภาพยุโรปอนุญาต
ใหใชไดภายใตหลักการกำกับดูแลและมีขอกำหนด
ติดฉลากรองรับ อยางไรก็ตาม รายงานลาสุดพบวา
ในชวง 10 ปที ่ผานมา ปริมาณการฉายรังสีอาหาร
ลดลงกวาครึ่ง จาก 9,200 ตัน ในป 2553 เหลือต่ำกวา
4,000 ตัน ในป 2562 นอกจากนั้นยังพบวามีรายการ
และเทคนิคที่อนุญาตใหใชแตกตางกันในแตละประเทศ
สมาชิก ทำใหยากตอการทำตลาดนอกประเทศ รวมทั้ง
ผูผลิตยังจำเปนตองควบคุมดานสุขอนามัยเพ่ือหลีกเล่ียง
การปนเปอนเชื้อกอโรคตั้งแตขั้นตอนการผลิตดวย

สหภาพยุโรปพบการฉายรังสีอาหารได้รับความนิยมลดลง

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

     หนวยงาน FSIS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(USDA) เผยแพรรางระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและสัตวปกที่ผลิตโดยการใชเซลลเพาะเลี้ยง
อยางเปนทางการเพื ่อร ับฟงความเห็นสาธารณะ 
สินคาเนื้อสัตวที่ผลิตโดยเซลลเพาะเลี้ยง ถือเปนสินคา
ภายใตอำนาจกำกับดูแลของ FSIS ซึ่งไดทำความตกลง
กับองคการอาหารและยาสหรัฐฯ การจัดทำระเบียบ
รองรับดังกลาวถือเปนกาวยางที่สำคัญของการรับรอง
สถานะผลิตภัณฑสังเคราะหอยางเปนทางการ โดยมี
รางกำหนดขอกำหนดระบบคุณภาพดานการจัดการ
สุขาภิบาล รวมทั้งระบบการวิเคราะหอันตรายและ
จุดควบคุมวิกฤต (HACCP) รองรับไวลวงหนาแลว
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สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th
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