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คําถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับอาหาร GM 
 
คําถามและคําตอบเหล�านีจ้ัดเตรียมโดย องค�การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เพื่อตอบสนองต�อ
คําถามและข6อกังวลต�างๆ เก่ียวกับลักษณะและความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาหารจ GM   
(genetically modified food) ของประเทศสมาชิกขององค�การอนามัยโลกหลายประเทศ 
 

 

ที่มา :  
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/  
(ข6อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2015)  
 
แปลโดย :  
ฝXายสื่อวิทยาศาสตร�, สวทช. (สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ)  

 

คําถาม 1  GMOs และอาหาร GM คืออะไร ? 
 

GMOs (Genetically Modified Organisms) คือ  สิ่งมีชีวิตซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม (DNA) ไปในลักษณะที่
ไม�ได6เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เทคโนโลยีที่ใช6เตรียม GMOs มักจะเรียกเปaน “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม� (Modern 
Biotechnology)” หรือ “เทคโนโลยียนี (gene technology)”  หรือบางคร้ังอาจจะเรียกเปaน “เทคโนโลยีรีคอม
บิแนนท�ดีเอ็นเอ (recombinant DNA technology)” หรือ “พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)”  เทคโนโลยนีี้
ช�วยให6เราเลือกยีนเดี่ยวๆ เพื่อเคลื่อนย6ายจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ไปยงัสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งได6  ซ่ึงรวมทั้งการเคลื่อนย6าย
ยีนระหว�างสิ่งมีชีวติที่ไม�เก่ียวข6องกันสองชนิด  อาหารที่สร6างจากสิ่งมีชีวิตแบบ GM หรือใช6สิ่งมีชีวิตแบบ GM สร6างมัก
เรียกเปaน อาหาร GM (GM foods)  
 

คําถาม 2  ทําไมต+องผลิตอาหาร GM ? 
 

อาหาร GM ได6รับการพฒันาและวางตลาด  เนื่องจากมีข6อดีหลายประการที่มองเห็นได6ทั้งต�อผู6ผลิตและผู6บริโภคอาหาร
เหล�านี้  ซ่ึงรวมทั้งการได6ผลิตภัณฑ�ที่มีราคาถูกลง,  ได6ผลกําไรเพิ่มมากข้ึน  (ในรูปของมูลค�าโภชนาการและความคงทน
ที่เพิ่มข้ึน)  หรือทั้งสองกรณี  ในระยะเร่ิมต6นผู6พฒันาเมล็ดพันธุ� GM ต6องการให6ผลิตภัณฑ�เหล�านี้เปaนที่ยอมรับโดยผู6ผลิต 
ดังนั้น จงึเน6นการสร6างพนัธุ�ที่เกษตรกร (และวงการอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไป) ยอมรับ 
 
วัตถุประสงค�เร่ิมแรกในการพัฒนาพชื GM ก็คือ เพื่อปรับปรุงการปiองกันธัญพชื   ในปkจจุบนั ธญัพืช GM ที่ออกสู�ตลาด
มีจุดมุ�งหมายหลักในการเพิ่มระดับการปiองกันธัญพืช ผ�านการทําให6เกิดการการต6านทานต�อโรคพืช ซ่ึงมีสาเหตุจาก
แมลงหรือไวรัส หรือผ�านการเพิ่มความทนทานต�อยาฆ�าวชัพชื 
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ความต+านทานต�อแมลง (insect resistance) ทําได6โดยการใส�ยีนสาํหรับสารท็อกซิน (toxin) จากแบคทีเรีย 
Bacillus thuringiensis (BT) เข6าไปในพืชอาหาร   ท็อกซินดงักล�าวนีป้kจจุบนัใช6เปaนยาฆ�าแมลงในทางการเกษตรอย�าง
กว6างขวางและปลอดภัยต�อการบริโภคของมนุษย�   จากการศึกษาพบว�า ธัญพชื GM ซ่ึงผลิตทอ็กซินเหล�านี้ได6อย�างถาวร 
ต6องการปริมาณยาฆ�าแมลงปริมาณต่ํากว�าพืชทัว่ไป ในสถานการณ�จําเพาะที่ใช6ทดสอบ เช�น ในพื้นที่ซึ่งมีแมลงศัตรูพืช
มาก เปaนต6น     
 
ความต+านทานต�อไวรัส (virus resistance) ทําได6โดยการใส�ยีนสําหรับไวรัสชนิดจาํเพาะชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงทําให6เกิด
โรคในพืช ความต6านทานต�อไวรัสทําให6พืชลดความไวต�อโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดนั้นๆ ซ่ึงทําให6ได6ผลผลติสูงข้ึน  
 
ความทนทานต�อยาฆ�าวัชพืช (herbicide tolerance) ทําได6โดยการใส�ยีนจากแบคทีเรียชนิดใดชนดิหนึ่งซ่ึงต6านทาน
ต�อยาฆ�าวัชพืชบางชนิด ในสถานการณ�ซึ่งมีวัชพืชรบกวนมาก การปลูกพืชเหล�านี้ช�วยลดปริมาณการใช6ยาฆ�าวัชพชื 
 

คําถาม 3 การประเมินความปลอดภัยของอาหาร GM แตกต�างจาก  
การประเมินอาหารแบบดั้งเดิมหรือไม� ? 
 

โดยทั่วไปแล6ว ผู6บริโภคพิจารณาว�าอาหารทั่วๆ ไป (conventional food) ซ่ึงรับประทานกันมาเปaนเวลานานเปaนพันๆ 
ปp มีความปลอดภัย  เม่ือมีการพัฒนาอาหารชนดิใหม�ด6วยวิธีการต�างๆ ตามเทคนิคการผสมพันธุ�พืชแบบดั้งเดิมที่มีมา
ก�อนเทคโนโลยียนี  ลักษณะที่มอียู�เดิมบางประการของอาหารอาจจะเปลี่ยนแปลงได6  ไม�ว�าจะในทางบวกหรือทางลบ 
หน�วยงานระดับชาติซ่ึงรับผิดชอบเร่ืองอาหารอาจขอให6มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเหล�านั้นได6เช�นกัน  แต�
ทั้งนี้ไม�ใช�เร่ืองที่ต6องทําเสมอไป   
 
ในทางตรงกันข6าม  หน�วยงานระดับชาติซึ่งรับผิดชอบเร่ืองอาหารส�วนใหญ�พิจารณาว�า การประเมินแบบจาํเพาะมีความ
จําเปaนสําหรับในกรณีของอาหาร GM  มีการกําหนดระบบจําเพาะเพื่อให6มีการประเมินอย�างเข6มงวดต�อ GMOs และ
อาหาร GM  ทั้งในด6านความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย�และต�อสิ่งแวดล6อม  การประเมินในลักษณะเดียวกันนี้มักจะ
ไม�ทํากับพืชทั่วไป   ดังนัน้ ปkจจบุันจึงถือว�ามีความแตกต�างอย�างสําคัญในกระบวนการประเมินผลก�อนการวางตลาด
สําหรับอาหารที่แตกต�างกันสองกลุ�มดังกล�าว 
 
ฝXายความปลอดภัยของอาหารและโรคติดต�อในสัตว�ขององค�การอนามัยโลก (The WHO Department of Food 
Safety and Zoonoses) ตั้งเปiาหมายเพื่อช�วยให6หน�วยงานทีรั่บผิดชอบระดับชาติ  สามารถแยกแยะอาหารชนิดต�างๆ 
ซ่ึงควรจะต6องประเมินความเสี่ยง  และสามารถใช6วิธีการประเมินความปลอดภัยได6อย�างเหมาะสม  เร่ืองหน�วยงานที่
รับผิดชอบระดับชาติควรตัดสินใจประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชวีติดัดแปลงพนัธุกรรมหรือไม�  องค�การอนามัยโลกขอ
แนะนาํให6ใช6คู�มือ Codex Alimentarius (อ�านคําตอบในข6อ 11)  
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คําถาม 4 สามารถตรวจสอบความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดกับสุขภาพมนุษยGได+อย�างไร ? 
 

โดยทั่วไปแล6ว การประเมินความปลอดภัยของอาหาร GM จะมุ�งเน6นไปที่ : (a) ผลกระทบทางตรงต�อสุขภาพ หรือความ
เปaนพิษ  (b) แนวโน6มการกระตุ6นให6เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ6 (allergenicity)  (c) องค�ประกอบจําเพาะที่เชื่อว�ามีสมบตัิด6าน
โภชนาการหรือความเปaนพิษ  (d) ความคงทนอยู�ตัว (stability) ของยีนที่ใส�เข6าไป  (e) ผลด6านโภชนาการที่เก่ียวข6องกับ
การดัดแปลงพนัธุกรรม และ  (f) ผลกระทบใดๆ ก็ตามแบบไม�ตัง้ใจ ซ่ึงอาจจะเปaนผลมาจากการใส�ยีนเพิ่มเข6าไป 
 

คําถาม 5  มีหัวข+อหลักสาํคัญอะไรที่เกี่ยวข+องกับเร่ือง สุขภาพมนุษยG บ+าง ? 
 

แม6ว�าการอภิปรายในทางทฤษฎีจะครอบคลุมหัวเร่ืองที่กว6างขวางมากเก่ียวกับสุขภาพมนษุย�  แต�หัวข6อหลักสามหัวข6อที่
ถกเถียงกันได6แก�การกระตุ6นให6เกิดภูมิแพ6 (allerginicity),  การเคลื่อนย6ายยีน (gene transfer)  และ การผสมข6ามพันธุ� 
(outcrossing)  
 

การกระตุ+นให+เกิดภูมิแพ+ (allergenicity)  
 

โดยหลักการแล6ว ไม�สนบัสนนุให6มีการเคลื่อนย6ายยีนจากอาหารที่มักจะก�อให6เกิดภูมิแพ6อยู�แล6ว  นอกจาก สามารถแสดง
ให6เห็นว�า โปรตีนผลิตภัณฑ�ทีไ่ด6จากการเคลื่อนย6ายยนีนัน้ไม�ได6ก�อภูมิแพ6  ในขณะที่โดยทั่วไปแล6ว  อาหารที่เตรียมด6วย
วิธีการดั้งเดิม  จะไม�ต6องตรวจสอบเร่ืองการทําให6เกิดภูมิแพ6  อาหาร GM จะต6องผ�านข้ันตอนการตรวจสอบ ซ่ึง
ประเมินผลโดยองค�การอาหารและเกษตรของสห-ประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organization, FAO) และ
องค�การอนามัยโลก  อาหาร GM ที่วางขายอยู�ในตลาดในปkจจบุัน  ไม�พบว�ามีผลเก่ียวข6องกับการเกิดภูมิแพ6แต�อย�างใด 
 
การเคลื่อนย+ายยีน (gene transfer)  
 

การเคลื่อนย6ายยีนจากอาหาร GM ไปยังเซลล�ของร�างกาย หรือไปยังแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร  อาจจะก�อให6เกิด
ความกังวลได6ว�า  สารพันธุกรรมที่เคลื่อนย6ายไปนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพของมนุษย�แบบไม�เจตนาได6   เร่ืองนี้จะมีผล
เก่ียวข6องเปaนพิเศษ  หากยีนที่เคลื่อนย6ายนั้นเปaนยีนที่ต6านทานต�อยาปฏิชีวนะ (antibiotic resistant gene) ซ่ึงใช6ใน
การสร6าง GMOs   แม6ว�าโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนย6ายยนีเปaนไปได6ต่าํ   แต�ควรใช6เทคโนโลยีการเคลื่อนย6ายยนีที่ไม�
จําเปaนต6องอาศัยยนีต�อต6านยาปฏิชีวนะ 
 
การผสมข+ามพันธุG (outcrossing)  
 

การเคลื่อนย6ายยีนจากพืช GM ไปสู�พชืดั้งเดิมหรือสปpชสี�ที่ใกล6ชดิกันในสภาพธรรมชาติ  ที่เรียกว�าเปaน “ การผสมข6าม
พันธุ� (outcrossing) ”  เช�นเดียวกับการผสมของธัญพชืที่ได6จากเมล็ดพันธุ�ดั้งเดิม  กับเมล็ดพนัธุ�ที่ได6มาจากธัญพชื GM 
อาจจะมีผลในทางอ6อมต�อความความปลอดภัยของอาหาร   ความเสี่ยงในลักษณะนี้มีข6อเท็จจริงอยู� ดังที่พบว�ามีรายงาน
การพบข6าวโพดที่อนุมัติให6ใช6เปaนอาหารสัตว�ในปริมาณน6อย   ปนอยู�ในผลิตภัณฑ�ข6าวโพดสําหรับมนุษย�ในบางประเทศ
ในหลายประเทศได6มีการดัดแปลงวิธีการจัดการเพื่อลดการผสมปนเป  ซ่ึงก็รวมทั้งการแยกแยะอย�างชัดเจนระหว�าง
ธัญพืช GM และแบบดั้งเดิมทีป่ลูกอยู�ในภาคสนาม 
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คําถาม 6  การประเมินความเสี่ยงสําหรับสิ่งแวดล+อมทําได+อย�างไร ? 
 

การประเมินความเสี่ยงสําหรับสิง่แวดล6อมครอบคลุมทั้งเร่ืองข6อกังวลเก่ียวกับ GMOs และการยอมรับได6ของสิ่งแวดล6อม 
กระบวนการประเมินความปลอดภัย รวมเอาทั้งการประเมินค�าสมบัติต�างๆ ของ GMOs และผลของสมบัติเหล�านั้นและ
ความคงทนอยู�ตัวของมันในธรรมชาติ ร�วมไปกับลักษณะสมบัตติ�างๆ ด6านนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล6อมซ่ึงนํา GMOs ไป
ปลูก การประเมินความปลอดภัยยังรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยไม�เจตนา ซ่ึงอาจจะเปaนผลจากการใส�ยีนใหม�เข6าไป 
 

คําถาม 7  หัวข+อที่เกี่ยวข+องกับความกังวลเร่ืองสิง่แวดล+อมมีอะไรบ+าง ? 
 

หัวข6อความกังวลประกอบด6วย : ความสามารถของ GMOs ในการหลบหนี และความเปaนไปได6ในการนํายีนที่ตดัต�อเข6า
ไปในประชากรพืชตามธรรมชาติ; การคงอยู�ของยีนภายหลังจากที่เก็บเก่ียว GMOs ไปแล6ว; ความไวต�อสิ่งมีชีวิตทีไ่ม�ใช�
เปiาหมาย (เช�น แมลงอ่ืนที่ไม�ใช�แมลงศัตรูพืช) ต�อผลิตภัณฑ�จากยีนที่ใส�; ความคงทนอยู�ตัวของยีน; การลดความแตกต�าง
ของพืชอ่ืนๆ รวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ; และการเพิ่มการใช6สารเคมีในทางการเกษตร   หัวข6อ
เก่ียวกับความปลอดภัยกับสิ่งแวดล6อมของธัญพืช GM จะแตกต�างเปaนอย�างมากตามแต�สภาพของถ่ินที่ปลูก 
 

คําถาม 8  อาหาร GM ปลอดภัยหรือไม� ? 
 

GMOs ที่แตกต�างกันมีวิธีการสร6างและมียนีที่แตกต�างกันหลายอย�าง ดังนัน้ อาหาร GM แต�ละชนิดควรจะมีการประเมิน
ความปลอดภัยที่ยดึหลักแบบเปaนรายๆ ไป (case-by-case) และเปaนเร่ืองเปaนไปไม�ได6ที่จะระบุเปaนคําแถลงการณ�แบบ
รวมๆ สําหรับความปลอดภัยของอาหาร GM ทุกชนิด 
 
อาหาร GM ที่มีอยู�ในปkจจบุันในตลาดระดบันานาชาติล6วนแล6วแต�ผ�านการประเมินความเสี่ยง และไม�น�าจะมีความเสี่ยง
ต�อสุขภาพของมนุษย� ยิ่งไปกว�านั้น ไม�เคยมีรายงานเร่ืองผลกระทบต�อสุขภาพของมนุษย�ที่เปaนผลมาจากการบริโภค
อาหารจําพวกนี้โดยประชากรทัว่ไปในประเทศที่อาหารเหล�านี้ผ�านการอนุมัติ การประเมินความเสี่ยงอย�างต�อเนื่องยึด
หลักของโคเด็กซ� (Codex) และเม่ือมีความเหมาะสม ก็จะรวมไปถึงการติดตามในระดับหลงัการวางตลาด ซ่ึงควรจะให6
ข6อมูลพื้นฐานในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร GM ได6 

  
คําถาม 9  การบังคับควบคุมอาหาร GM ระดับชาติทําได+อย�างไร ? 
 

รัฐบาลต�างๆ บังคับควบคุมอาหาร GM แตกต�างกันออกไป ในบางประเทศอาหาร GM ไม�ถูกบังคับควบคุม ประเทศซ่ึงมี
กฎระเบียบในเร่ืองนี้อยู�แล6ว จะเน6นไปที่การประเมินความเสี่ยงต�อสุขภาพของผู6บริโภค ประเทศซ่ึงส�งอาหารเปaน
สินค6าออกมักจะควบคุม GMOs แบบทั่วไป โดยให6ความสาํคัญกับความเสี่ยงต�อสุขภาพและสิง่-แวดล6อม เช�นเดียวกับที่
พิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับการบังคับควบคุมและที่เก่ียวกับการค6า (เช�น การตรวจและการควบคุมการติดฉลาก) ในมุมมอง
ต�อการถกเถียงเร่ืองอาหาร GM ที่เปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง กฎระเบียบและกฎหมายน�าจะต6องมีวิวัฒนาการต�อไป 
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คําถาม 10 อาหาร GM อะไรบ+างที่มีอยู�ในตลาดระดับนานาชาติแล+ว ? 
 

ธัญพืช GM ทุกชนิดที่มีอยู�ในตลาดนานาชาติในปkจจบุันได6รับการออกแบบให6มีลักษณะพื้นฐานอย�างใดอย�างหนึ่งในสาม
อย�างนี้คือ: ต6านทานต�อการทําลายของแมลง; ต6านทานต�อการติดเชื้อไวรัส; และทนทานต�อยาฆ�าวัชพชืชนิดจําเพาะชนิด
ใดชนิดหนึ่ง  เม่ือไม�นานมานี้มีการพยายามสร6างพืช GM ที่มีปริมาณสารอาหารสูง เช�น ถ่ัวเหลอืงที่มีกรดโอเลอิก (oleic 
acid) เพิ่มข้ึนด6วย 
 

คําถาม 11  เกิดอะไรข้ึนกับอาหาร GM บ+างในเชิงพาณิชยGระดับนานาชาติ ? 
  

โคเดกซ� (Codex, The Codex Alimentarius Commission) เปaนองค�กรนานาชาติที่ร�วมก�อตัง้โดย FAO และ WHO 
เพื่อให6เปaนผู6รับผิดชอบการสร6างมาตรฐาน, วิธีการทํางาน (codes of practice), คู�มือ และคําแนะนาํเพื่อจัดทํา The 
Codex Alimentarius หรือ คู�มืออาหารสากล (international food code)  ในปp 2003 โคเดกซ�ออกหลักการสําหรับ
การวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อสุขภาพมนุษย�ของอาหาร GM มา  
 
สามารถดาว�นโหลด "หลักการวิเคราะห�ความเสี่ยงของอาหารที่ได6จากเทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม�" ได6ที่  
Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology 
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10007/CXG_044e.pdf 
 
ข6อเสนอในหลักการต�างๆ เหล�านี้สร6างข้ึนเพื่อใช6ประเมินในข้ันตอนก�อนการวางตลาด, ใช6แยกเปaนกรณีไป (case-by-
case basis) และรวมไว6ทั้งการประเมินผลกระทบทางตรง (จากยีนที่ใส�เข6าไป) และผลกระทบที่ไม�คาดฝkน (ที่อาจจะเปaน
ผลลัพธ�จากการใส�ยีนใหม�เข6าไป)  
 
โคเดกซ� ยังทําคู�มืออีก 3 ฉบับด6วยตาม link ต�อไปนี ้
คู�มือการประเมินความปลอดภัยด+านอาหาร  สําหรับอาหารที่ได+มาจากพืชที่สร+างจากรีคอมบิแนนทGดีเอ็นเอ  
Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-
DNA plants 
 
คู�มือการประเมินความปลอดภัยด+านอาหาร  สําหรับอาหารที่ใช+จุลินทรียGที่สร+างจากรีคอมบแินนทGดีเอ็นเอ  
Guideline for the conduct of food safety assessment of foods produced using recombinant-
DNA microorganisms 
 
คู�มือการประเมินความปลอดภัยด+านอาหาร  สําหรับอาหารที่ได+จากสตัวGที่สร+างจากรีคอมบแินนทGดีเอ็นเอ  
Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-
DNA animals 
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หลักการของ Codex ไม�ได6เปaนผลผูกมัดกับกฎหมายของชาติ แต�เปaนกรณีจําเพาะในความตกลงว�าด6วยการบังคับใช6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The Sanitary and Phytosanitary Agreement) ของ WTO ที่เรียกว�า 
ข+อตกลง SPS (SPS Agreement) และแนะนาํให6สมาชิกของ WTO ยกระดับมาตรฐานประเทศให6สอดคล6องกับ
มาตรฐานของโคเดกซ�   หากคู�ค6ามีกลไกแบบเดียวกันหรือคล6ายคลึงกันในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร GM  ก็
มีความเปaนไปได6ที่เร่ืองการอนุมัติให6ขายในประเทศหนึ่ง  แต�กลบัโดนปฏิเสธไม�ให6ขายในประเทศอ่ืนจะลดน6อยลง    
 
พิธีสารคาร�ตาเฮนาว�าด6วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (The Cartagena Protocol on Biosafety, CPB) เปaน
สนธิสัญญาสิง่แวดล6อมที่มีผลผูกพันในทางกฎหมายสาํหรับประเทศที่เปaนภาคี  ซ่ึงเร่ิมนาํมาใช6ในปp 2003 และครอบคลุม
การเคลื่อนย6ายแดนของสิ่งมีชีวติดัดแปลงที่ยังมีชวีิต (Living modified organisms, LMOs)  อาหาร GM จะอยู�ภายใต6
เนื้อหาของพิธีสารนี้  ก็ต�อเม่ือมี LMOs ซ่ึงมีความสามารถในการเคลื่อนย6ายหรือเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมเปaน
องค�ประกอบ   หลักสําคัญของ CPB ก็คือ  ความต6องการให6ผู6ส�งสินค6าต6องได6รับความยินยอมจากผู6นาํเข6า  ก�อนที่จะมี
การขนส�ง LMOs ที่ตั้งใจให6มีการปล�อยออกสู�สิ่งแวดล6อม  
 

คําถาม 12  ผลิตภัณฑG GM ใดบ+างที่อยู�ในตลาดระดับนานาชาติ 
ที่ผ�านการประเมินความเสี่ยง ? 
 

ผลิตภัณฑ� GM ทุกชนิดที่อยู�ในตลาดระดบันานาชาติ  ล6วนผ�านการประเมินความเสี่ยงซ่ึงมีหน�วยงานที่ระดบัผิดชอบ
ระดับชาติเปaนผู6ดูแล  การประเมินเหล�านี้อาจจะแตกต�างกันบ6าง แต�โดยทั่วไปแล6วจะดาํเนินตามหลักการพื้น-ฐาน
เดียวกัน  ซ่ึงรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต�อสิ่งแวดล6อมและต�อสุขภาพมนุษย�  โดยทั่วไปการประเมินความปลอดภัย
ทางด6านอาหารมักจะใช6หลักเกณฑ�ของโคเดกซ�  
 

คําถาม 13 เหตุใดจึงมีความกังวลเกี่ยวกับอาหาร GM  
ในหมู�นักการเมือง, สาธารณชน และผู+บริโภคบางส�วน ? 
 

ตั้งแต�มีการนําอาหาร GM ที่สําคัญชนิดหนึ่ง (ถ่ัวเหลืองที่ต6านทานสารฆ�าวชัพืชได6) ออกสู�ตลาดในกลางทศวรรษ 1990 มี
ความกังวลเพิ่มข้ึนเก่ียวกับอาหารเหล�านั้นในกลุ�มนักการเมือง,  กลุ�มแอ็กทิวิสต� (activist) และผู6บริโภค  โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งในยโุรป  มีปkจจัยที่เก่ียวข6องอยู�หลายประการ  ในช�วงปลายทศวรรษ 1980 ต�อกับต6นทศวรรษ 1990 ผล
การศึกษานานหลายทศวรรษของงานวิจัยด6านอณูวิทยาเร่ิมออกสู�ภาคสาธารณะ จนกระทั่งช�วงเวลาดังกล�าว ผู6บริโภค
เร่ิมประหลาดใจเก่ียวกับความปลอดภัย เนื่องจากพวกเขารับรู6ว�าเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม�นําไปสู�การสร6างสิ่งมีชีวิต 
สปpชสี�ใหม� 
 
ผู6บริโภคมักจะถามอยู�เสมอ ๆ ว�า “มีอะไรอยู�ในอาหารเหล�านัน้ที่เรารับประทานได6 ?”   เม่ือใดก็ตามที่เก่ียวข6องกับเร่ือง
ทางการแพทย�  ผู6บริโภคจะยอมรับได6ง�ายข้ึนว�า  เทคโนโลยชีีวภาพมีประโยชน�ต�อสุขภาพของพวกเขา (เช�น วัคซีนต�างๆ, 
ยาชนิดต�างๆ ที่มีประสิทธิภาพการรักษาเพิ่มมากข้ึน หรือไม�ก็มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน)  แต�ในกรณีของอาหาร GM 
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ชนิดแรกที่ออกสู�ตลาดยโุรป  ตวัผลิตภัณฑ�ไม�ได6มปีระโยชน�ที่เห็นได6ชัดเจนต�อผู6บริโภค  (ไม�ได6มรีาคาถูกลงมากนัก, ไม�ได6
เพิ่มอายุการเก็บรักษา,  ไม�ได6มรีสชาติทีด่ีมากข้ึน)  แม6ว�าศักยภาพของเมล็ดพันธุ� GM ที่ควรจะเพิ่มผลผลิตต�อพืน้ที่
เพาะปลูก  ควรจะนําไปสู�ราคาที่ลดต่ําลง   แต�อย�างไรก็ตาม ความสนใจของสาธารณชนมุ�งไปสู�ด6านความเสี่ยงของ
สมการความเสี่ยง-ผลประโยชน�  ซ่ึงบ�อยคร้ังก็แยกแยะไม�ออก  ระหว�างผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได6กับสิ่งแวดล6อม  และ
ผลกระทบต�อสุขภาพของคนของ GMOs  
 
ความม่ันใจของผู6บริโภคต�อความปลอดภัยในด6านอาหารในยโุรปลดลงอย�างมีนัยสาํคัญ  โดยเปaนผลมาจากความกลัว
หลายประการเก่ียวกับอาหาร  ซ่ึงเกิดข้ึนในช�วงคร่ึงหลังของทศวรรษ 1990 ซ่ึงไม�ได6มีความเก่ียวข6องกับอาหาร GM แต�
อย�างใด เร่ืองนี้มีผลกระทบต�อการอภิปรายเร่ืองการยอมรับอาหาร GM ไปด6วย   ผู6บริโภคตั้งคําถามเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการประเมินความเสี่ยง ทั้งในด6านที่เก่ียวข6องกับสุขภาพของผู6บริโภคและความเสี่ยงต�อสิ่งแวดล6อม  
โดยเน6นจาํเพาะไปที่ผลกระทบระยะยาว  หัวข6อการถกเถียงอ่ืนๆ ที่องค�กรผู6บริโภคยกข้ึนมานัน้ยังรวมทั้งเร่ืองการเกิด
ภูมิแพ6และความต6านทานต�อจลุนิทรีย�   ผู6บริโภคสนใจและกระตุ6นให6มีการอภิปรายเก่ียวกับความต6องการให6มีทางเลือก
ด6วยการให6ข6อมูลผ�านการติดฉลากอาหาร GM  เพื่อให6เปaนทางเลือกด6านข6อมูลสําหรับผู6บริโภค  
 

คําถาม 14  การอภิปรายของสาธารณชนเร่ือง GMOs เป_นอย�างไรบ+าง ? 
 

การปล�อย GMOs ออกสู�สิ่งแวดล6อม และการวางตลาดของอาหาร GM  ทําให6เกิดการอภิปรายของสาธารณชนในหลาย
บริเวณของโลก  ดูเหมือนการอภิปรายทํานองนี้จะยังคงมีอยู�อย�างต�อเนื่อง  และอาจจะมีบริบทที่กว6างขวางมากยิ่งข้ึน  
รวมไปถึงการใช6เทคโนโลยีชีวภาพในด6านต�างๆ  (เช�น ใช6เปaนยาในมนุษย�)  และผลกระทบที่ตามมากับสังคมมนุษย�  
แม6ว�าหัวข6อการอภิปรายมักจะคล6ายคลึงกันมาก (ค�าใช6จ�ายและผลประโยชน�ทีไ่ด6รับ หรือความปลอดภัย)  ผลลัพธ�ของ
การอภิปรายที่ได6ก็แตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ  สาํหรับหัวข6อเร่ืองการติดฉลากและความสามารถในการติดตาม 
(traceability) อาหาร GM เพื่อเปaนตัวเลือกที่ดีของผู6บริโภค  ก็ยังไม�มีความคิดเห็นที่เปaนเอกฉันท�ทั่วโลกจนทุกวนันี้   
 
แม6ว�าจะขาดความคิดเห็นที่เปaนเอกฉันท�ในหัวข6อเหล�านี้  คณะกรรมการโคเดกซ�ก็มีความก6าวหน6าคร้ังสาํคัญ  โดยได6
จัดทํารายละเอียดโคเดกซ�ที่เก่ียวข6องกับการทําฉลากกํากับอาหารที่ได6จากเทคโนโลยีสมัยใหม�ในปp 2011 เพื่อให6แน�ใจว�า  
มีความสอดคล6องเร่ืองการดูแลเก่ียวกับฉลากกํากับอาหารของสมาชิกโคเดกซ�  ที่ยอมรับตามบทบัญญัติของโคเดกซ�แล6ว   
 

คําถาม 15 สาธารณชนในประเทศแถบต�าง ๆ ของโลก 
มีปฏิกิริยาหรือทัศนคติต�อเร่ืองอาหาร GM แตกต�างกันอย�างไร ? 
  

บ�อยคร้ังที่คนในบริเวณต�างๆ ของโลก  มีทัศนคติต�อเร่ืองอาหารแตกต�างกัน  นอกจากเร่ืองของคุณค�าทางโภชนาการ
แล6ว  บ�อยคร้ังที่อาหารก็มีนัยทางสังคมและประวัติศาสตร�มาเก่ียวข6อง  และในบางกรณีก็อาจจะมีความสาํคัญในทาง
ศาสนาอีกด6วย  การดัดแปลงอาหารและวิธีการผลติอาหารด6วยเทคโนโลยี  จึงอาจจะกระตุ6นให6เกิดผลตอบสนองทางลบ
ในหมู�ผู6บริโภคได6  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  เม่ือไม�มีการสื่อสารความเสี่ยงเร่ืองความพยายามประเมินความเสี่ยง  และการ
ประเมินผลประโยชน�ต�อต6นทนุอย�างหนักแน�นเพียงพอ    



 

 8 / 9 

 

คําถาม 16 สิทธิของเกษตรกรต�อพืชผลของพวกตน จะเป_นเช�นไร ?       
  

เร่ืองของสิทธิใน ทรัพย�สินทางปkญญา (Intellectual Properties Rights, IPRs) มีแนวโน6มจะเปaนส�วนหนึ่งในการ
ถกเถียงเก่ียวกับอาหาร GM  โดยจะมีผลกระทบต�อสิทธิของเกษตรกร  ในปp 2003 FAO/ WHO ได6ปรึกษากับคณะ
ผู6เชี่ยวชาญ  ทาํให6 WHO และ FAO ตระหนักถึงถึงปkญหาที่อาจเกิดข้ึนได6เร่ือง ช�องว�างทางความรู6ด6านเทคโนโลยี 
(technology divide),  การกระจายของผลประโยชน�และความเสี่ยงอย�างไม�สมดุล  ระหว�างประเทศพัฒนาแล6วและ
ประเทศกําลังพฒันา  และบ�อยคร้ังปkญหาดังกล�าวนี้ก็กลายมาเปaนปkญหาแบบรุนแรงฉับพลัน  เม่ือมีเร่ืองของสิทธิใน
ทรัพย�สินทางปkญญาและสทิธิบตัรมาเก่ียวข6องด6วย  ทําให6เกิดการได6เปรียบสําหรับฝk�งที่มีผู6เชีย่วชาญด6านวทิยาศาสตร�
และเทคโนโลยีมากกว�า  ข6อพึงพิจารณาเหล�านี้มีแนวโน6มจะส�งผลกระทบกับการอภิปรายเร่ืองอาหาร GM ด6วยเช�นกัน  
 

คําถาม 17 ทําไมจึงมีบุคคลบางกลุ�มที่กงัวลเกี่ยวกบั 
อิทธิพลที่เพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมเคมีด+านการเกษตรกรรม ?  
 

บุคคลบางกลุ�มกังวลเก่ียวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว�า เปaนระดับการควบคุมตลาดเมล็ดพันธุ�แบบไม�เปaนที่ต6องการของบริษัท
เคมีภัณฑ�บางบริษัท  ประโยชน�ของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ  ส�วนใหญ�มาจากการใช6
ธัญพืชที่มีสายพนัธุ�หลากหลาย  ทั้งในแง�มุมทางปฏิบัติของการปกปiองพันธุ�พชืที่ดี และในแง�มมุมองทางสังคมในวงกว6าง
ในเชิงคุณค�าที่มีอยู�กับอาหารเหล�านัน้   กลุ�มคนเหล�านี้กลัวว�าผลลัพธ�แบบหนึ่งก็คือ  บริษัทเคมีภัณฑ�เหล�านี้สนใจด6าน
ตลาดเมล็ดพนัธุ�   ซ่ึงจะทําให6ลดความหลากหลายของสายพนัธุ�ที่เกษตรกรใช6จนเหลือเพียงพืช GM เปaนหลัก   เร่ืองนี้
อาจจะมีผลต�อตลาดอาหารของสังคม  เช�นเดียวกับในระยะยาวที่อาจจะมีผลต�อการปกปiองธัญพืช (ยกตัวอย�างเช�น  
การพัฒนาความต6านทานต�อแมลงศัตรูพืชและการทนทานต�อยาฆ�าวชัพืช) การเลือกใช6แต�ธัญพืชที่ทนทานต�อยาฆ�าวัชพชื
อาจจะทําให6เกษตรกรต6องพึ่งพาสารเคมีเหล�านี้อีกด6วย  กลุ�มคนเหล�านี้กลัวว�าบริษทัอุตสาหกรรมเคมีเหล�านี้จะมีฐานะที่
ได6เปรียบในการพัฒนาการเกษตร  ซ่ึงเปaนแนวโน6มที่พวกเขาเห็นว�าไม�ใช�การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 

คําถาม 18  คาดว�าจะมีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับ GMOs อีกบ+าง ?  
 
GMOs ในอนาคตมีแนวโน6มว�าจะประกอบไปด6วย พชืทีป่รับปรุงให6ทนต�อโรคหรือความแห6งแล6ง, ธัญพืชที่มีระดบัคุณค�า
ทางอาหารเพิ่มข้ึน, ปลาชนิดที่เติบโตมากยิ่งข้ึน  สาํหรับในด6านที่ไม�เก่ียวกับอาหาร  อาจจะมีพชืหรือสัตว�ที่สร6างโปรตีน
ที่มีความสาํคัญทางด6านเภสัชกรรม เช�น วัคซีนใหม�ๆ  
 

คําถาม 19  WHO ได+ทําอะไรบ+างเร่ือง การประเมินอาหาร GM ? 
 

WHO ได6ทําหน6าที่อย�างแข็งขันเร่ืองที่เก่ียวกับอาหาร GM   โดยเฉพาะอย�างยิ่งบนพืน้ฐานสองประการด6วยกัน :  
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(1) บนพืน้ฐานที่ว�าในด6านสาธารณสุขนั้น  เราสามารถได6ประโยชน�เปaนอย�างมากจากศักยภาพของเทคโนโลยชีีวภาพ 
เช�น จากการเพิ่มปริมาณสารอาหารในอาหาร,  การลดการเกิดภูมิแพ6  และการผลิตอาหารได6อย�างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และ/หรือมีการผลิตอาหารอย�างยั่งยนืมายิง่ข้ึน และ  
 
(2) บนพืน้ฐานที่ว�า  มีความจาํเปaนที่ต6องตรวจสอบผลกระทบในทางลบที่อาจเปaนไปได6ต�อสุขภาพของมนุษย�  ในการ
บริโภคอาหารที่สร6างจากการดดัแปลงพนัธุกรรม  เพื่อปกปiองสาธารณสุข  ควรมีการประเมินเทคโนโลยสีมัยใหม�อย�าง
ละเอียดถ่ีถ6วน  หากว�าจะนําเทคโนโลยีเหล�านี้มาใช6ในการปรับปรุงวิธีการผลติอาหารได6อย�างแท6จริง  
 
WHO ได6ร�วมกับ FAO จัการประชุมกับผู6เชี่ยวชาญหลายคร้ัง  ในหัวข6อการประเมินอาหาร GM  และยังได6ให6คําแนะนํา
ทางเทคนิคสาํหรับคณะกรรมการโคเดกซ�  เพื่อใช6จัดทําคู�มือโคเดกซ�ในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร GM  
WHO จะยังคงให6ความสนใจในเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร GM จากมุมมองด6านการปกปiองสาธารณสุข  โดยร�วมมือ
อย�างใกล6ชิดกับ FAO และองค�กรนานาชาติอ่ืนๆ  
 
   
 
 
 


