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บทสรุปย�อ 

รายงานของ The Royal Society  
แห�งสหราชอาณาจักร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานฉบับปรับปรุง 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมสําหรับเป+นอาหารและสุขภาพมนุษย/ 

(Genetically modified plants for  

food use and human health – an update) 

 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับนี้ (กุมภาพันธ� 2002) จัดทําโดยคณะกลุ#มทํางานที่มีประธานคือ ศาสตราจารย� Jim Smith FRS แห#ง 
Wellcome CRC Institute, Cambridge และผูGทรงคุณวฒุิจากมหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจัยท#านอ่ืนๆ อีกจําวน 13 
ท#าน (สามารถดูรายชื่อทั้งหมดไดGจากรายงานฉบบัสมบูรณ�ในภาษาอังกฤษ) โดยการสนับสนุนจาก the Council of the 
Royal Society  
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The Royal Society เปWนองค�กรอิสระและเปWนสถาบนัวิทยาศาสตร�ที่เก#าแก#และมีชื่อเสียงทีสุ่ดแห#งหนึ่งของโลก (องค�กร
ที่คลGายคลงึกันในประเทศไทยคือ ราชบัณฑิตยสถาน) มีหนGาที่ในการสนบัสนุนความเปWนเลิศในดGานวิทยาศาสตร� 
วิศวกรรมศาสตร� และเทคโนโลยี   นอกจากนี้ ยังทาํหนGาที่ในการใหGคําแนะนาํที่มีคุณภาพสูงในเชิงวิทยาศาสตร�สําหรับ
การจัดทํานโยบาย 
 

 

 
 
 

 
ที่มา (รายงานฉบับสมบูรณ/) :  
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2002/9960.pdf  
( ณ วันที่ 27 พ.ย. 2015 )  
 
แปลโดย :  

         ฝdายสื่อวิทยาศาสตร�, สวทช. (สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห#งชาติ) 
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บทสรุปย�อ (Summary) 
 
1. ในรายงานเร่ือง พืชดัดแปลงพนัธุกรรมสําหรับการใชGเปWนอาหาร (Genetically modified plants for food 
use) ซ่ึง the Royal Society ตีพิมพ�ในปg 19981 ซ่ึงสรุปว#า การใชGพืช GM มีศักยภาพในการใหGประโยชน�ในทางดGาน
เกษตรกรรม, คุณภาพอาหาร, โภชนาการ และสุขภาพ แต#มีหลายหัวขGอซ่ึงเก่ียวขGองกับเทคโนโลยี GM ซ่ึงตGองพิจารณา
ต#อไป    The Royal Society ไดGมอบหมายใหGกลุ#มผูGเชี่ยวชาญไดGปรับปรุงรายงานฉบบัดังกล#าวนี้โดยยึดถือการวิจัยทีท่ํา

ตั้งแต#ปg 1998 เปWนตGนมา    การปรับปรุงครั้งนี้เนCนท่ีผลกระทบของอาหาร GM อาจจะมีต�อสุขภาพของมนุษย/ 
และการใชCหลักการเทียบเท�าอย�างย่ิง (substantial equivalence) ในการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร GM 
 
2. มีผลิตภัณฑ�อาหาร GM อยู#จํานวนไม#ก่ีอย#างซ่ึงปkจจบุันนี้มีวางขายอยู#ในยุโรปและสหราชอาณาจักร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ�การคGาในประเทศอ่ืน ยกตัวอย#างเช#น ในสหรัฐและแคนาดา เปWนตGน ไดGรับการออกแบบใหG
ตGานทานต#อสตัว�นาํโรคและเพื่อใหGสามารถสรGางความตGานทานต#อยาฆ#าวัชพืชบางชนิด  ในทศวรรษหนGา  
เทคโนโลยชีีวภาพจะมุ#งเปnาไปทีก่ารปรับปรุงคุณภาพของธัญพืชจํานวนมาก รวมทั้งในแง#ของโภชนาการและเศรษฐกิจ

การเกษตร   เราสนับสนุนการทําวิจัยอย�างต�อเนื่องในหัวขCอการวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับเรื่องนี้เพราะ มีคุณค�าใน
ตัวของมันเอง และเป+นวิธีเดียวท่ีจะประเมินศักยภาพท่ีแทCจริงของพืช GM  
 
3. เราเห็นพGองกับขGอสรุปของรายงานฉบบัที่ 21 ของ the Royal Commission on Environmental Pollution 
(1998) 2 ที่ว#า การประเมินทางวิทยาศาสตร/จะตCองใหCขCอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย แต�จะตCองไม�ยึด
เอาเร่ืองนโยบายเป+นที่ตั้ง และความคิดเห็นของสาธารณชนจะตCองนํามาใชCเพ่ือพิจารณาตลอดโดยทั่วถึง เราเชื่อว#า
การถกเถียงสาธารณะเก่ียวกับอาหาร GM จะตGองถือว#า เปWนประเด็นที่กวGางขวางมากกว#าเพียงวิทยาศาสตร�เท#านัน้   

เรายังหวังดCวยว�าจะมีการเนCนยํ้าความสําคัญของการใหCขCอมูลในการถกเถียงท่ีมีเหตุผลเป+นวิทยาศาสตร/ 
 
4. เรามีขGอกังวลบางประการเก่ียวกับกระบวนการบังคับควบคุมทีกํ่ากับดูแลการพัฒนาและการใชGพืช GM เราเห็น

ดGวยกับรายงานของ FAO/WHO 2000 3 ที่ว#า บรรทัดฐานสําหรับการประเมินความปลอดภัยควรจะทําโดย
เปWดเผยและมีจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจน และตGองมีการแกGไขเร่ืองขGอแตกต#างระหว#างการประยุกต�ใชGหลักการเทียบเท#า

อย#างยิ่ง (substantial equivalence) ที่มีอยู# เช#น ที่แตกต#างกันในประเทศสมาชิกต#างๆ ของสหภาพยุโรป (European 
Union, EU)   เรายินดียอมรับใหGมีการพัฒนาเอกสารฉันทามติ (consensus document) โดย OECD สําหรับธัญพืช
ต#างชนิดกัน เพื่อที่ว#าหลักการเทยีบเท#าอย#างยิ่ง (substantial equivalence) จะไดGสามารถนํามาประยุกต�ใชGไดGใน

                                                 
1 Royal Society (1998). Genetically modified plants for food use. Royal Society: London 
2 Royal Commission on Environmental Pollution (1998). 21st report: Setting Environment Standards. HMSO: 

Norwich 
3 FAO/WHO (2000). Safety aspects of genetically modified foods plant origin. Report of a Joint Food and 

Agriculture Organisation/World Health Organisation Consultation. FAO/WHO: Rome 
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แนวทางเดียวกัน แมGว#าอาจจะไม#มีความจําเปWน หรือความเปWนไปไดGที่จะตGองบงัคับใหGอาหาร GM ทุกชนดิตGองผ#านการ
ประเมินเต็มรูปแบบเหมือนกัน แต#จะตGองมีการจําแนกแยกแยะว#า สภาวะที่จะทําใหGเปWนที่พอใจนั้นจะเปWนเช#นไร 
 

5. การประเมินความปลอดภัยในอนาคตของอาหาร GM และ non-GM อาจจะใชCเทคนิค profiling 
แบบใหม�ๆ ท่ีแตกต�างออกไป ซ่ึงจําเป+นตCองมีการวิจัยในระยะยาวก�อนท่ีเทคนิคเหล�านี้จะนํามาใชCไดC              
เราแนะนาํว#า การวิจยัควรจะดําเนินไปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต#างๆ และจะช#วยใหGสามารถระบุองค�ประกอบ “ปกติ” ของ
พืชดั้งเดิม (conventional plants) ไดG พวกเรายนิดีที่ไดGเร่ิมมีการใหGทุนโดยโปรแกรม EU Framework V และโดย  
the UK’s Food Standards Agency ในเร่ืองนี้กันไปบGางแลGว ความร#วมมือระหว#างอุตสาหกรรมเคมี, 
สถาบนัการศึกษา และ ผูGมีหนGาที่ควบคุมดูแลในการพฒันาเทคนิค และการแบ#งปkนขGอมูลอGางอิงจะช#วยใหGทาํใหGแน#ใจไดG
ว#า การตีความผลการทดลองที่ไดGและการใชGเทคนิคใหม#ๆ จะนําไปสู#ขGอตกลงร#วมกันไดG 
 
6. ศักยภาพอย#างหนึ่งของการประยุกต�ใชGเทคโนโลยี GM ก็คือ การปรับปรุงคุณภาพดGานโภชนาการของธัญพืช 

เป+นไปไดCว�าเทคโนโลยี GM อาจจะนําไปสู�การเปล่ียนแปลงท่ีเป+นอันตราย  อันไม�อาจทํานายไดCในดCาน
โภชนาการอาหาร (MRC 2000)4 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล�าวอาจจะเกิดข้ึนไดCจากการผสมพันธุ/แบบดั้งเดิม 
(conventional breeding) เช�นเดียวกัน   การประเมินดGานโภชนาการจึงเปWนส#วนหนึ่งของการประเมินความ
ปลอดภัยของธัญพืช GM   แต#คู#มือที่มีรายละเอียดมากกว#าที่มีอยู#จะเปWนประโยชน�ในเร่ืองนี้ กลุ#มคนที่มีลักษณะอ#อนแอ

กว#ากลุ#มอ่ืนๆ เช#น ทารก จําเปWนตGองมีคู#มือพิเศษเฉพาะ   นับจนถึงทุกวันนี้ ยังไม�มีอาหาร GM ท่ีใชCเป+นผลิตภัณฑ/
สําหรับทารกท่ีไดCรับการเสนอเพ่ือรับอนุมัติ   สําหรับกรณีรายละเอียดคู#มือและระเบียบปฏิบัติที่มีอยู#ของสูตรอาหาร
ทารกและอาหารสาํหรับเด็กในวัยต#อมา ก็ยังไม#ชัดเจนว#า สิ่งเหล#านี้จะใชGไดGกับการดูแลควบคุมอาหาร GM ไดGอย#างไร 
ดังนั้น เราเสนอว#าทั้งหน#วยงานของรัฐและคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ควรจะไดGทาํใหGมั่นใจว#า 
กฎและระเบียบทัง้สองชุดนี้ส#งเสริมกัน   คู#มือเช#นที่อธิบายไวGโดย COMA (1996)5 ในเร่ืองการประเมินโภชนาการของ
สูตรอาหารทารกและที่เพิ่งออกมาเม่ือก#อนหนGานี้โดย Aggett et al. (2001)6 ควรจะไดGมีการนํามาปรับใชGสําหรับทัง้กับ
อาหาร GM และอาหารชนิดใหม#ๆ อ่ืนๆ  
 
 

                                                 
4 MRC (2000). Report of a Medical Research Council expert group on genetically modified (GM) foods. Medical 

Research Council: London  
5 COMA (1996). Guidelines on the Nutritional Assessment of Infant Formulas. Report of the Working Group on the 

Nutritional Assessment of Infant Formulas of the Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy 

(COMA). Report on Health and Social Subjects No 47. DH: HMSO 
6 Aggettt P J, Agostino C, Goulet O, Hernell O, Koletzko B, Lafeber H L, Michaelson K F, Rigo J & Weaver L T (2001). 

The nutritional and safety assessment of breast milk substitutes and other dietary products for infant: a 

commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 32, 
256-258 
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7. จนกระท่ังป̀จจุบันก็ยังไม�มีหลักฐานว�า อาหาร GM เป+นสาเหตุของปฏิกิริยาภูมิแพC โดยหลักการแลCว 
ความเส่ียงท่ีพืช GM จะก�อใหCเกิดภูมิแพCนั้น ไม�ไดCมีมากกว�าอาหารท่ีไดCจากธัญพืชท่ีไดCจากวิธีการแบบดั้งเดิม 

หรือจากพืชที่นําเขGามาจากบริเวณอ่ืนๆ ของโลก   ขGอดGอยประการหนึ่งในวิธีการคัดหา (screening) ซ่ึงประยุกต�ใชGทั้ง
กับอาหาร GM และอาหารจากพืชดั้งเดิม (conventional foods) ก็คือ ยังไม#มีสูตรการประเมินความเสี่ยงในการก#อ
ภูมิแพGที่เกิดจากการหายใจเอาละอองเรณู (pollen) และฝุdนผง   ดังนั้นเราเสนอว#า แนวทางการตัดสินในปkจจุบนัควรจะ
ไดGขยายเพิ่มเติมไปถึงสารทีสู่ดเขGาไปไดG (inhalant) ดGวยเช#นเดยีวกับอาหารที่ก#อภูมิแพG 
 
8. ลําดับดีเอ็นเอของไวรัสพืชที่ใชGกันบ#อยในการสรGางยีนที่จะนําเขGาไปใส#ในพืช GM นั้น ซ่ึงมีความกังวลเก่ียวกับ

เร่ืองนี้กันอยู#   ภายหลังจากทีไ่ดGทบทวนหลักฐานต#างๆ ทางวิทยาศาสตร�แลGว   เราสรุปว�า ความเส่ียงต�อสุขภาพ
มนุษย/นั้นเก่ียวขCองกับการใชCลําดับดีเอ็นเอไวรัสจําเพาะในพืช GM นั้น นCอยจนถือว�าตัดท้ิงไดC    
 
9. ความกังวลขGอหนึ่งเก่ียวกับอาหาร GM ก็คือ เร่ืองความเปWนไปไดGที่ยีนซ่ึงใส#เขGาไปในพืช GM อาจจะกลายมา
เปWนส#วนหนึ่งของสารพนัธุกรรมในร#างกายของผูGบริโภคนั้น นับจากที่มีการตีพิมพ�รายงานฉบับปg 1998 ของ the Royal 
Society ก็มีรายงานการวิจัย (papers) ต#างๆ อย#างหลากหลายออกมาเก่ียวกับหัวขGอดังกล#าวนี ้ผลการทดลองต#างๆ 
จะตGองพิจารณาในบริบทของการรับประทานอาหารโดยปกติทั่วไปทั้งของมนุษย�และสัตว� ซ่ึงประกอบดGวย DNA ปริมาณ
มากอยู#แลGว   DNA นี้ไม#ไดGมาจากเพียงแหล#งของอาหารเท#านั้น แต#ยังมาจากการปนเป��อนของจลุินทรีย�และไวรัสต#างๆ 
แต#ในประวัติศาสตร�อันยาวนานมากของการรับประทาน DNA จากแหล#งต#างๆ ที่หลากหลายมาก  
 

เราสรุปว�า การรับประทานอาหาร GM เหล�าน้ี จะไม�มีนัยสําคัญในการก�อใหCเกิดโอกาสเสี่ยงต�อ
สุขภาพมนุษย/ และการย�อย DNA จากอาหาร GM เหล�าน้ีก็ไม�มีผลใดๆ เช�นกัน       
 
  


