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พืชตัดแตงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดลอม1 

 

เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

ศาสตราจารย.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม2 

 

บทคัดยอ 

การปลูกพืชตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ3) ในเชิงพาณิชย ไดเริ่มมาเปนปที่ 10 แลว จากจุดเริ่มตน   
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมเปนหลายรอยลานไร และขยายออกไปทั่วโลก 
ผลิตผลจากพืชจีเอ็มโอเหลานี้ไดกระจายไปทั่วทุกมุมโลก ในรูปของเมล็ดขาวโพด เมล็ด น้ํามัน และ
กาก จากถั่วเหลือง เมล็ดผักกาดน้ํามัน และเมล็ดฝาย ผลิตภัณฑจากสัตวที่เลี้ยงดวยอาหารจีเอ็มโอ 
รวมทั้งปุยคอกจากสัตวเหลานั้น และในรูปเครื่องแตงกายและสิ่งทอจากเสนใยฝายจีเอ็มโอ          
ในขณะเดียวกันความกังวลถึงผลกระทบของจีเอ็มโอก็ไดกระจายไปสูสาธารณชนมากขึ้น การมีสวน
รวมในเรื่องพัฒนาการของเทคโนโลยีจีเอ็มโอในระบบการเพาะปลูกน้ี มีบทบาทสําคัญยิ่งในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารูปแบบและระบบการ
จัดการเทคโนโลยี การเฝาระวังอันตรายไปถึงกระบวนการทางพาณิชย สังคมและการเมืองที่เกี่ยวของ นับวาเปน
กาวสําคัญของกระบวนการประชาธิปไตยในกระแสโลกาภิวัฒน แตขอมูลเกี่ยวกับจีเอ็มโอในสื่อตางๆ
รวมทั้งอินเตอรเน็ต สวนใหญยังแบงเปน 2 ขั้ว คือ ฝายสนับสนุน และฝายตอตาน ดวยองคความรูและ

                                                  
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ศาสตราจารย 11 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม Fellow, American Association for the Advancement  of Science 
(AAAS) 

3  พืชจีเอ็มโอคือพืชที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยการตัดตอยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น เชนจุลลินทรีย  พืชตางเหลาตางวงศ สัตว 
หรือมนุษย โดยวิธีพันธุวิศวกรรม จีเอ็มโอ (GMO, genetically modified organism) เปนศัพทใชแพรหลายแตผิดความหมาย  ใน
แวดวงวิทยาการและอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนมาใช GE (genetically engineered) แลว 
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ความชํานาญตางสาขา พูดกันคนละเรื่อง ยากตอการติดตามและเขาใจเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย 
และสําหรับสาธารณะชนที่ไมตองการคลอยตามฝายหน่ึงฝายใดดวยความเชื่อเพียงอยางเดียว แต
ตองการชั่งขอดีขอเสียบนพื้นฐานความเขาใจ นอกจากนี้เน่ืองจากเทคโนโลยีจีเอ็มโอและวิชาการที่
เกี่ยวของ มีพัฒนาการกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก มีชนิดพืชที่ไดรับการพัฒนาเปนจีเอ็มโอมากขึ้น
ทุกวัน มีพ้ืนที่ปลูกขยายเพิ่มมากขึ้นทุกปทั่วโลก การปดกั้นมิใหพืชจีเอ็มโอแพรกระจายเขามาใน
ประเทศคงยากที่จะไดผล  

ประเทศไทยไดลุงทุนไปมากระดับหนึ่ ง  ในการพัฒนากําลังคนและวิชาการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม  แตโครงสราง (institution) กลไก (instrument) ยงัขาดบรูณา
การ และขีดความสามารถทางวิชาการ (technical competence) ยังขาดความเขมแข็ง ที่จะกํากับดูแล    
เฝ าระวั ง  ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากผลกระทบจี เอ็มโอ  ตอสภาพแวดลอม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ   

เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อรองรับการกระจายเขามาใน
ประเทศของเทคโนโลยี พืช และผลิตภัณฑจีเอ็มโอ อยางหลีกเลี่ยงไมได มีความจําเปนตองมี 

1. การพัฒนาขดีความสามารถทางวิชาการ  
1.1. ที่มีบูรณาการสาขาอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ population ecology, พิษวิทยาและเคมี

ชีววิทยา ตลอดถึง agronomy agroecology และเศรษฐศาสตร เขากับความรูทางอณูชีววิทยา และ         
พันธุวิศวกรรม  

1.2.  สรางองคความรูเรื่องผลกระทบทั้งดานบวกและลบของพืชจีเอ็มโอ ตอผูผลิต 
ผูบริโภค และสภาพแวดลอมเฉพาะถิ่นของไทย โดยอาจยกเอาเรื่องสําคัญเฉพาะหนามาเปน
จุดเริ่มตน 4 เรื่อง 

- ผลกระทบของขาวจีเอ็มโอตอแหลงพันธุกรรมรวม ขาวปลูก-ขาวปา และการทํานา 
- ผลกระทบจากการนําเขาเมล็ดและกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอนอกเหนือไปจากการวิเคราะห

ผลไดผลเสียทางเศรษฐศาสตร 
- ผลกระทบของมะละกอจีเอ็มโอตานทานไวรัสจุดดางวงแหวน รวมตั้งแตความ

ปลอดภัยจากการบริโภคผลมะละกอจีเอ็มโอ และผลกระทบตอแมลงและสัตวปา
ตางๆในธรรมชาติ ขอไดเปรียบและเสียเปรียบทางเศรษฐศาสตร 

- ขอดีขอเสียทางเศรษฐกิจ ทางสุขภาพของเกษตรกร ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
จากฝายบีทีที่ไดหลุดออกไปสูแปลงเกษตรกรแลว 
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2. การพัฒนาระบบกํากับดูแล เฝาระวัง ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากผลกระทบจีเอ็มโอ 
โดย 

2.1.  นําองคความรูเฉพาะถิ่นจากขอ 1 มาใชประกอบกับ องคความรูจากฐานขอมูล
สากล รวมทั้งระเบียบการสากล เชน Cartagena Protocol จาก Convention on Biological Diversity 
(CBD) และอีกสวนอาจไดมาจากการศึกษารูปแบบของระบบกํากับดูแลฯในประเทศอื่น ที่มีความ
แตกตางใน ระดับการยอมรับ การใช การปลูกพืชจีเอ็มโอ ระดับความเขมงวดในการกํากับดูแล เฝา
ระวัง จีเอ็มโอ สภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิประเทศ ที่มีและไมมีทรัพยากรพันธุกรรมพืช
สําคัญ 

2.2.  ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางชีวภาพระดับชาติ ที่สามารถ
ประสานนโยบาย และอํานาจหนาที่ของกระทรวงและฝายตางๆที่เก่ียวของ (อาทิกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ฝายออกฎหมาย) และมีคณะที่ปรึกษาทางวิชาการที่ บูรณาการนักวิชาการเฉพาะทางที่ มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย เปนที่ยอมรับในระดับสากล ที่มีหนาที่ใหขอมูลแกฝาย 
legislation กําหนดระเบียบการใชจีเอ็มโอ อาทิ 

- การทดลอง การผลิต การบริโภค และการนําเขา พืชจีเอ็มโอ ซึ่งอาจแบงออกเปน 
- กลุมเส่ียงสูง เชน ขาวและพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ พืชที่อาจมีปญหาผลกระทบตอ
แหลงพันธุกรรม  

- กลุมเส่ียงนอยกวา และ 
- กลุมที่ยังขาดขอมูลเชนพืชจีเอ็มโอเพื่อการผลิตเภสัชกรรม  
- ขอบเขตการรับผิดชอบของเจาของเทคโนโลยี  
- ตออันตรายอันเกิดจากผลกระทบตอสุขภาพ   
- ที่เปนอันตรายตอทรัพยากรพันธุกรรม ตอสภาพแวดลอม รวมทั้งความเสียหาย
ตอแปลงขางเคียงของเพื่อนบาน  

- ในการใหขอพิสูจนวามีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย มียีนตานทานสารปฏิชีวนะ
กลุมตางๆ   ตกคางรั่ ว ไหล  มีสารพิษ  สารกอภู มิแพ  และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม หรือไมเทาใด 

- ระดับต่ําสุดของสารพิษ สารพันธุกรรม (เชน ยีนตานทานสารปฏิชีวนะกลุม
ตางๆ) ที่อนุญาตใหมีไดในอาหาร (องคการอาหารและยา) 
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1. ความกังวลเรื่องผลกระทบของจีเอ็มโอ 
ตั้งแตมีการเริ่มปลูกฝายจีเอ็มโอเปนครั้งแรก ในประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2539 การ

ปลูกพืชจีเอ็มโอไดเจริญเติบโตมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นทุกปขยายออกไปในหลายสิบประเทศ และในป 
พ.ศ. 2547 มีประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต 6 แสนไรขึ้นไปถึง 14 ประเทศ (ตารางที่ 1) จากอัตรา
การขยายตัวเปนลขหลักสิบทุกป ตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา และสูงถึง 20% ในป 2547 ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกพืชจีเอ็มโอรวมทั้งโลกถึง 506 ลานไร ซึ่งเปนถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอถึง 300 ลานไร นับวาถ่ัว
เหลืองเปนชนิดพืชที่เปนจีเอ็มโอมากที่สุด ซึ่งมากกวาครึ่งหน่ึงของพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองทั้งโลกไปแลว 
ตามดวยขาวโพด ฝาย และผักกาดน้ํามัน (ตารางที่ 2)  ความกังวลเรื่องผลกระทบของจีเอ็มโอที่ได
กระจายออกสูสาธารณชนทั่วไปนั้นจําเปนตองแยกแยะ ออกเปน 

1. ผลกระทบจริงที่วัดได พิสูจนได กับ 
2. ผลกระทบที่สรางความกังวล 

2.1 ทั้งๆที่พิสูจนแลววาไมมีอันตราย 
2.2 ยังไมไดมีการพิสูจนใหชัดเจนวามีอันตรายจริงหรือไม 

ตารางที่ 1  พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศผูปลูกรายใหญ และชนิดพืชจีเอ็มโอ พ.ศ. 2547 
ประเทศ พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ (ลานไร) ชนิดพืชจีเอ็มโอที่ปลูก 

สหรัฐอเมริกา 297.5 ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย ผักกาดน้ํามัน 

อารเจนตินา 101.3 ถั่วเหลือง ขาวโพด ฝาย 
แคนาดา 33.8 ผักกาดน้ํามัน ขาวโพด ถั่วเหลือง 
บราซิล 31.3 ถั่วเหลือง 
จีน 23.1 ฝาย 
ปารากวัย 7.5 ถั่วเหลือง 
อินเดีย 3.1 ฝาย 
อาฟริกาใต 3.1 ขาวโพด ถั่วเหลือง ฝาย 
ยูรูกวัย 3.1 ถั่วเหลือง ขาวโพด 
ออสเตรเลีย 1.9 ฝาย 
โรมาเนีย 1.3 ถั่วเหลือง 
เม็กซิโก 0.6 ฝาย ถั่วเหลือง 
สเปน 0.6 ขาวโพด 
ฟลิปปนส 0.6 ขาวโพด 

ที่มา: ISAAA (2005) 
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ตารางที่ 2  รวมพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ รายชนิด พ.ศ. 2547 
พื้นที่ปลูกรวม พื้นที่ปลูกจีเอ็มโอ 

พืช 
(ลานไร) % พื้นที่ปลูกรวม (ลานไร) 

ถั่วเหลือง 538 56 303 
ขาวโพด 875 14 121 
ฝาย 200 28 56 
ผักกาดน้ํามัน 144 19 27 
รวม 1,756 28.8 506 

ที่มา: ISAAA (2005) 
 

อันตรายจากพืชจีเอ็มโอมีโอกาสเกิดขึ้นไดสองทางคือ 
1. เม่ือการตัดแตงพันธุกรรมทําใหเกิดสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค เชนสารพิษ 

หรือสารกอภูมิแพ 
2. พันธุกรรมตางเหลามีผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

นอกจากผลกระทบจริงที่วัดได พิสูจนไดแลว อันตรายจากพืชจีเอ็มโออีกทางหนึ่งคือ
ผลกระทบที่ยังไมไดวัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเรงรีบของนักวิจัย หนวยงานวิจัย เกษตรกร และ
บริษัทเอกชน เพ่ือนําผลงานออกสูตลาดและผูบริโภค กอใหเกิดความกังวลและสับสน เขาใจผิด 
สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เส่ียงตอการเกิดการอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคและ
ส่ิงแวดลอม และเกิดกระแสตอตานเทคโนโลยีชีวภาพ ดังน้ันกอนจะพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัย
จากจีเอ็มโอในอาหาร และสภาพแวดลอม จึงจะพูดเรื่องประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการรีบเรงน้ีกอน 
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2. ความรีบรอนในกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการตอตาน  
พืชจีเอ็มโอ 
ในระยะเวลาไมถึง 10 ปที่ผานมา มีบทเรียนจากอุบัติเหตุจีเอ็มโอที่เกิดจากความรีบรอนนี้

หลายเรื่อง ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ  

1. การรีบเรงนําพืชจีเอ็มโอออกสูผูใชโดยมิไดมีการตรวจสอบผลกระทบในทุกแงมุม ทําใหเกิด
ความเสียหายมากมายทางเศรษฐกิจและในเชิงธุรกิจ ที่กระทบตอไปยังระบบการผลิตทั้งหมด รวมทั้ง
สวนที่ไมไดใชพืชจีเอ็มโอดวย ดังกรณีของขาวโพดสตารลิ้ง (กรอบที่ 1)   

กรอบที่ 1.  บทเรียนราคากวาส่ีหมื่นลานจากขาวโพดสตารล้ิงค 
ขาวโพดสตารล้ิงค เปนขาวโพดจีเอ็มโอที่ไดรับการตัดแตงพันธุกรรมใหทนทานตอแมลงศัตรูสําคัญใน

ขาวโพด ของบริษัท Aventis CropScience ท่ีไดทําการจดทะเบียนพืชจีเอ็มโอที่ใชเปนอาหารสัตวใน พ.ศ. 2541 
ดวยกฎเกณฑของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (EPA) ท่ีดําเนินนโยบายใหมีการจดทะเบียนพืชจีเอ็มโอที่
ใชเปนอาหารสัตวแยกออกจากที่ใชเปนอาหารมนุษย (split registration) ขาวโพดสตารล้ิงคจึงไดรับการอนุญาตให
ใชผลิตเปนอาหารสัตวได แตไมไดรับการอนุมัติใหใชเปนอาหารมนุษย เพราะมีสารพิษที่ทําใหเกิดภูมิแพ 
(allergen) ไดในคนบางกลุม แตเมื่อองคกรเอกชนและสมาคมผูบริโภคไดตรวจพบหลักฐานวามีขาวโพดสตารล้ิงค
ปะปนอยูในผลิตภัณฑอาหารมนุษยหลายชนิด ท่ีวางขายอยูในซูเปอรมาเก็ต ทําใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ
โจมตีจากฝายตอตานจีเอ็มโอ ความตื่นตระหนกของผูบริโภคที่ตามมาทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มหาศาล บริษัทผูผลิตอาหารหลายรายตองตามเก็บผลิตภัณฑถึงมากกวา 300 ชนิด จากผูคาปลีกและตัวแทน 
โรงงานผลิตแปงจากขาวโพดหลายแหงตองถูกปดลง กระทบถึงการสงออก ตองมีการซื้อคืนผลิตภัณฑ  
เปนที่นาสังเกตวาการตื่นตระหนกของผูบริโภคในครั้งนี้ มีหลักฐานดานผลกระทบตอสุขภาพมนุษยจริงๆนอยมาก 
สารพิษ (allergen) ตัวการนี้พบวามีในผลิตภัณฑจากแปงขาวโพดเพียงเล็กนอยมาก และไมพบเลยในผลิตภัณฑจาก
ขาวโพดบางชนิด เชน น้ํามัน และน้ําเชื่อม  ขาวโพดสตารล้ิงนี้แมเปนเพียงสวนเล็กนอยมากของขาวโพดเกือบ 200 
ลานไรท่ีปลูกในสหรัฐฯในแตละป แตปญหานี้มีผลกระทบไปถึงขาวโพดทั้งระบบตั้งแตเกษตรกรผูปลูกขาวโพดไป
จนถึงผูผลิตอาหารและผลิตภัณฑจากขาวโพด  

• มีการตามเก็บผลิตภัณฑจากขาวโพดมากกวา 300 ชนิด คืนจากตลาด 
• ประเทศผูซ้ือปฏิเสธการนําเขาขาวโพดจากสหรัฐฯ การสงออกขาวโพดลดลง   
• ราคาขาวโพดตกต่ําทั่วสหรัฐอเมริกา 
• เกษตรกรในรัฐไอดาโฮรายหนึ่งอางวา ท้ังๆที่เขาไมไดปลูกขาวโพดจีเอ็มโอ เขาตองสูญเสียรายไดไป 

10,000 – 15,000 เหรียญสหรัฐ เพราะราคาขาวโพดตกต่ําทั่วประเทศ เนื่องจากผูนําเขาปฏิเสธ
ขาวโพดจากสหรัฐทั้งหมด   

• มีผูประเมินความเสียหายครั้งนี้ถึงหนึ่งพันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมากกวาสี่หมื่นลานบาท 
หัวใจของบทเรียนนี้นาจะเปนการผูกพันใกลชิดแยกกันไมออกของระบบการผลิตและใชขาวโพดในอาหาร

คนและสัตวท่ีไมอาจมองขามไปได ท้ังหมดนี้แสดงถึงจุดออนของระบบควบคุมจีเอ็มโอ และความสลับซับซอนของ
ผลกระทบจากจีเอ็มโอ ซ่ึงรวมไปถึงระบบธุรกิจและการตลาด แมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูนําทางการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ขอมูลจาก:  CBS News, 18 May 2001; Mellon and Rissler (2005); Taylor and Tick (2003); Wall Street Journal, 2000 
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2. การรีบเรงนําผลงานวิจัยถึงผลกระทบจากจีเอ็มโอมาใชประชาสัมพันธ และปลุกระดมการ
ตอตาน ของฝายตอตานจีเอ็มโอ สรางความตื่นตระหนกแกบุคคลทั่วไป มีความเส่ียงตอการสูญเสีย
ระบบการเตือนภัยที่สําคัญนี้ไป ในแบบของเด็กเลี้ยงแกะ หากในที่สุดไดมีการพิสูจนวาผลกระทบนั้น
มิไดมีหลักฐานในความเปนจริงแตอยางใด อยางในกรณีของผีเส้ือโมนารค (กรอบที่ 2) 
 

กรอบที่ 2.  การวิเคราะหความเสี่ยงจากผีเส้ือโมนารคกับขาวโพดบีที   
ผีเสื้อโมนารคเปนสัตวสวยงามที่เปนที่สนใจและชื่นชอบโปรดปรานในหมูผูรักธรรมชาติ เปนสัญลักษณ

ของการอนุรักษธรรมชาติในทวีปอเมริกา เพราะลักษณะการอพยพยายถิ่นเปนฝูงใหญจากรัฐทางเหนือของสหรัฐ
และประเทศแคนาดาฤดูไบไมรวง ลงใตไปบริเวณภูเขาแถบตอนกลางของเม็กชิโก ท่ีในฤดูหนาวจะพบผีเสื้อเหลานี้
จํานวนเปนแสนเปนลานตัวเกาะอยูตามตนไม จนมองเห็นตนไมเปนสีสมสลับดําของผีเสื้อเทานั้น เมื่อถึงฤดูใบไม
ผลิจึงบินกลับขึ้นทางเหนือเพื่อออกไข วนเวียนอยูอยางนี้มาชั่วนาตาป 

รายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอรแนล วาละอองเรณูจากขาวโพดจีเอ็มโอที่มียีนสรางสารฆาแมลง 
(ขาวโพดบีที ท่ีใชปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชโดยวิธีทางเคมี) เปนอันตรายตอตัวออนคือหนอนผีเสื้อ        
โมนารค จึงไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูท่ีสนใจเรื่องความปลอดภัยของพืชจีเอ็มโอ มีการรายงานขาวเรื่องนี้
ในสื่อตางๆมากมาย ท่ีพาดหัววา “ขาวโพดบีทีฆาหนอนผีเสื้อโมนารค” 

แตรายงานในสื่อทั่วไปขาดรายละเอียดสําคัญจากการทดลองนี้ท่ีไดรายงานไวอยางชัดเจนในรายงาน
วิชาการและจดหมายขาวจากมหาวิทยาลัยคอรแนล คือ ผลกระทบดังกลาวไดมาจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 
หนอนผีเสื้อที่เล้ียงดวยใบมิลควีด (Milk weed อาหารปกติของหนอนผีเสื้อโมนารค) โรยดวยละอองเรณูจาก
ขาวโพดบีที กินอาหารนอยและโตชากวาหนอนที่กินใบมิ้ลควีดที่ไมมีละอองเรณูขาวโพดบีที และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง พบวาหนอนผีเสื้อถูกบังคับใหกินใบตนมิลควีดโรยดวยละอองเรณูจากขาวโพดบีทีตายไปมากกวาครึ่งใน
ขณะที่หนอนที่เล้ียงดวยใบมิ้ลควีดที่ไมมีละอองเรณูขาวโพดบีทียังมีชีวิตอยูท้ังหมด 

อยางไรก็ตามผลการทดลองนี้และความตื่นตระหนกของสาธารณะชนที่ตามมา นับวามีบทบาท
ความสําคัญในการกระตุนใหมีการศึกษาผลกระทบจากขาวโพดบีทีตอผีเสื้อโมนารคตอไปอีก ในบริบทของ
สภาพแวดลอมธรรมชาติ และนิสัยการกินอาหารของผีเสื้อและหนอนตามปกติ ซ่ึงในที่สุดก็ไดพิสูจนและเปนที่
ยอมรับวาขาวโพดบีทีมีอันตรายตอผีเสื้อโมนารคนอยมาก และระเบียบการวิจัยเรื่องขาวโพดบีทีกับผีเสื้อโมนารคนี้ 
ถือเปนตัวอยางและตนแบบสําคัญอันหนึ่งในการวิเคราะหความเสี่ยงจากพืชจีเอ็มโอตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อยาง
จริงจังและเขมงวด 

ขอมูลจาก Cornell News, 1999; Losey et al (1999); USDA ARS (2005) 
 

3. การกระจายของพืชจีเอ็มโอสูแปลงเกษตรกรจากแปลงทดลองอยางไมเปนทางการ  ประเทศ
ไทยมีประวัติของการหลุดฝายและมะละกอจีเอ็มโอที่หลุดออกไปจากแปลงทดลอง (ผูจัดการออนไลน 
1 มิถุนายน 2548)  ในประเทศจีนมีรายงานวาไดพบขาวจีเอ็มโอในแปลงเกษตรกรแลวทั้งๆที่ยังไม
มีการอนุมัติอยางเปนทางการใหปลูกได (Greenpeace, 2005b)  ทั้งหมดนี้ถือวาเปนความรีบรอน
ของเกษตรกรผูใชประโยชนจากพืชจีเอ็มโอ แตอีกทางหนึ่งอาจถือวาเปนความประมาทและบกพรอง
ของฝายวิจัยและพัฒนา ที่ขาดมาตรการปองกันการรั่วไหลของเมล็ดพันธุและพันธุกรรม 
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3. อาหารจีเอ็มโอปลอดภัยหรือไม 
ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารจีเอ็มโอสวนใหญมีพ้ืนฐานจากความกลัว

มากกวาความเปนจริง หลักฐานการเปนพิษของอาหารที่ประกอบดวยพืชจีเอ็มโอที่มีอยูแทบทั้งหมด
เกี่ยวกับสารพิษและสารที่กออาการแพ (allergen) ในคนบางกลุม ซึ่งเกิดขึ้นในอาหารตาม
ธรรมชาติอยูแลวที่บางคนแพนม แพถ่ัวลิสง แพโปรตีนในขาวสาลี แพอาหารทะเล แพละอองเรณู
จากดอกไม และอื่นๆ งานวิจัยงายๆที่นาจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนรวม คือ
การประเมินความเสี่ยง ที่เปรียบเทียบอัตราการแพอาหารจากจีเอ็มโอและอาหารธรรมชาติ ยา
รักษาโรค สมุนไพร และสิ่งอื่นๆที่มีการบริโภคกันอยูแลวทุกวันและมีขาวการเปนพิษอยูบอยๆ อาทิ 
เห็ด เหลา ยานอนหลับ เปนตน  

ในการประเมินความเสี่ยงตอผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอ ราชสมาคมอังกฤษ (The Royal 
Society, 2002) ไดขอสรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารจีเอ็มโอ 3 ขอ คือ 

1. ตามหลักการความเสี่ยงตอการเกิดภูมิแพ การบริโภคอาหารจีเอ็มโอ นาจะไมแตกตางไปจาก
อาหารแปลกๆ (novel foods) รวมทั้งอาหารเสริมตางๆ ที่นําเขามาจากตางประเทศ 

2. ดีเอ็นเอจากไวรัสที่นํามาใชในทางพันธุวิศวกรรม เปนสาเหตุหน่ึงของความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยในอาหารจีเอ็มโอ แตเม่ือไดพิจารณาหลักฐานอยางถ่ีถวนแลว สรุปไดวาความเสี่ยงตอ
อันตรายจากดีเอ็นเอจากไวรัสเชื่อวามีนอยมาก 

3. หลายคนกลัววาดีเอ็นเอจากไวรัสน้ี เม่ือรับประทานเขาไปจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงสาร
พันธุกรรมของผูบริโภค แตความเปนจริงคือในอาหารของคนและสัตวที่บริโภคเขาไปทุกม้ือทุกวัน 
ประกอบดวยดีเอ็นเอในเซลลพืชและสัตวที่เราใชเปนอาหาร และยังมีแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา      
ที่ปนเปอนอยูและแฝงเขาไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ความกังวลในอันตรายจากการบริโภคดีเอ็นเอไวรัส
ในอาหารจีเอ็มโอนี้นาลดลงไปไดมาก เม่ือพิจารณาถึงการบริโภคดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย     
ทั้งมวลที่มีประวัติศาสตรการบริโภคอันยาวนานมากหลายลานป  โดยไมปรากฏวามีอันตรายแต
อยางใด   

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะจากราชสมาคมฯวา เน่ืองจากมีสารพิษมากมายอยูในสมุนไพร
และอาหาร “ธรรมชาติ” อาหารเสริมอาหารสุขภาพ และอาหารอินทรียตางๆ สมควรไดรับการ
ตรวจสอบเขมงวด ในระดับเดียวกันที่ไดมีการบังคับใชในการตรวจสอบอาหารเลี้ยงทารก  

คณะทํางานทางวิทยาศาสตรของสหภาพยุโรป (OSP European Food Safety Authority, 
2004) ลงความเห็นทํานองเดียวกัน วามีความเสี่ยงต่ํามาก ตอการเกิดอันตรายจากยีนเครื่องหมาย
ที่มีความตานทานสารปฏิชีวนะ (antibiotic resistance marker genes, ARMGS) ที่ใชในการพันธุ
วิศวกรรมและสรางพืชจีเอ็มโอ เม่ือพิจารณาวาในโลกที่มีการใชยาปฏิชีวนะอยางแพรหลาย ในการ
รักษาโรคทั้งคนและสัตว และในการปศุสัตวแบบเขมขน มีการเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะจากการกลาย
พันธุของเชื้อโรคตางๆอยูแลวตลอดเวลา ประเด็นสําคัญของผลกระทบจากเครื่องหมายพันธุกรรม  
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ที่มีความตานทานสารปฏิชีวนะในจีเอ็มโอ คือการที่ความตานทานตอสารปฏิชีวนะนี้จะหลุดไปสู
ประชากรจุลลินทรียในธรรมชาติโดยการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม (horizontal gene transfer) แต
การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมนี้เปนกระบวนการชีวภาพในจุลลินทรียที่เกิดขึ้นเปนปกติธรรมดาใน
ธรรมชาติ  อยางไรก็ตามคณะทํางานนี้ไดเสนอวาหากจะคํานึงถึงความสําคัญของยาปฏิชีวนะแตละ
ชนิดตอการรักษาโรค ควรจําแนกเครื่องหมายยีนตามสารปฏิชีวนะที่เกี่ยวของเปน 3 กลุมคือ 

กลุมที่ 1  คานามัยซินและไฮโกรมัยซิน (kanamycin, hygromycin) ยีน nptII ที่ตานทานคานามัยซิน
มีประวัติการใชในพืชจีเอ็มโอมานาน 13 ป ยาคานามัยซินและไฮโกรมัยซิน มีประวัติการ
ใชในทางการแพทยทั้งสําหรับคนและสัตวมานานกวานั้นอีก ในปจจุบันพบยีน nptII น้ีได
ในจุลลินทรียทั่วไปในธรรมชาติ รวมทั้งในคนและสัตว จึงไมมีเหตุผลใดที่จะหามมิให
เครื่องหมายยีนที่ตานทานยากลุมน้ี มิใหมีปรากฏในพืชจีเอ็มโอที่มีการทดลองในแปลง 
หรือในอาหาร 

กลุมที่2  chloramphenicol, ampicillin, streptomycin and spectinomycin อนุญาตใหมียีนตานทาน
ยาเหลานี้ปรากฏในพืชจีเอ็มโอที่มีการทดลองในแปลง แตหามมิใหมีในอาหาร 

กลุมที่ 3  amikacin and tetracyclines ไมอนุญาตใหมียีนตานทานยาเหลานี้ปรากฏในพืชจีเอ็มโอ 

อยางไรก็ตามเนื่องจากพืชจีเอ็มโอทั้งหมดเกือบ 300 ลานไรในปจจุบัน สวนใหญน้ันใชเปน
อาหารสัตวโดยเฉพาะขาวโพด และถั่วเหลือง การติดตามผลในกลุมคนผูใชพืชจีเอ็มโอเหลานี้เปน
อาหาร ติดตอกันเปนเวลาหลายป ไมวาจะเปนเมล็ดถ่ัวเหลือง โปรตีนจากกากถั่วเหลือง นํ้ามัน    
ถ่ัวเหลือง นํ้ามันเมล็ดฝาย นํ้ามันเมล็ดผักกาด และผลิตภัณฑอาหารจากขาวโพด เปนโอกาสดีที่   
จะไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเพื่อคนหมูมากในระดับประเทศ และนานาชาติ   

 

4. พืชจีเอ็มโอเพื่อผลิตยา (Plant-made pharmaceuticals, PMP หรือ Plant  pharming) 
มียาราคาแพงหลายชนิดใชอยูทั่วโลก (Insulin, human growth hormone, human 

interferon) ที่มาจากจุลลินทรียจีเอ็มโอ การผลิตยาจากจุลินทรียอีโคไลที่ไดรับการตัดแตงยีนให
สรางอินซูลิน มีการผลิตเปนการคาตั้งแต พ.ศ. 2515 หรือยาจากจุลลินทรียจีเอ็มโออื่นๆ เปน
กระบวนการอุตสาหกรรมแบบปด ที่สามารถควบคุมผลกระทบตอสภาพแวดลอมไดอยางเขมงวด 
แตการผลิตยาจากพืชจีเอ็มโอ (plant-made pharmaceuticals, PMP หรือ plant pharming) นับวา
เปนเรื่องใหม  การผลิตยาจากพืชจีเอ็มโอในเชิงพาณิชยที่ เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาใน          
พ.ศ.2544 ไดประสบปญหาเรื่องผลกระทบในหลายดาน ที่แสดงถึงความสลับซับซอนของผลกระทบ
จากพืชจีเอ็มโอ ที่สามารถกอความเสียหายทางเศรษฐกิจได ตั้งแตยังไมทันไดพิสูจนวาจะมีอันตราย
จริงหรือไม  
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1. กรณีของขาวโพดจีเอ็มโอ ProdiGene ซึ่งไดรับการตัดแตงยีนใหผลิตวัคซีน โปรตีนทาง
การแพทย และเอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด ที่ปลูกทดลองในแปลงในรัฐนีบราสกาในป 
2001 ที่บริษัทผูผลิตไดละเลยที่จะปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด ปลอยใหเมล็ดขาวโพดจีเอ็มโอ
ที่ตกคางอยูในแปลง งอก เจริญเติบโต ออกฝกและติดเมล็ด ในแปลงถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูถัดไป แต
บังเอิญถ่ัวเหลือง 14 ตันที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนี้ถูกนําสงไซโล และปะปนไปกับถ่ัวเหลืองอื่นอีก 
14,000 ตัน และเกิดปญหาเดียวกันซ้ําอีก ในรัฐไอโอวาป 2002 (New Scientist 2002; BioTrek 
Wisconsin 2003) เปนเหตุใหบริษัท ProdiGene  

- ถูกปรับโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รวมกับองคการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) 
รวมเปนเงิน 250,000 เหรียญสหรัฐฯ   

- ตองเสียคาใชจายในการซื้อและทําลายถั่วเหลือง”ที่มีปญหา” เปนเงิน 2 ลาน 7 แสน
เหรียญสหรัฐฯ และ 

- ยังตองวางเงินอีก 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือประกันวาตอนี้ไปบริษัทจะจะปฏิบัติตาม
ขอบังคับอยางเครงครัดในการปลูกทดลองและเก็บเกี่ยวพืชจีเอ็มโอทางยา  (CENEAR 
2002) 

สังเกต วาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนเงิน 4 ลานเหรียญนี้เกิดขึ้นทั้งๆที่ยังไมไดพิสูจน
วาขาวโพดที่ปนเปอนถั่วเหลืองเปนจีเอ็มโอ หรือไม 

2. บริษัทไบโอเทคเวนเทรีย (Ventria Biosciences) ซึ่งตั้งอยูที่เมืองซาคราเมนโต แคลิฟอรเนีย 
จําเปนตองยกเลิกแผนการปลูกขาวจีเอ็มโอเพื่อผลิตยาไปในฤดูปลูก 2548 น้ี  (Bay 2005) เม่ือ
แผนการปลูกขาวจีเอ็มโอที่มียีนมนุษยเพ่ือผลิตยาพบอุปสรรค  

- แผนการปลูกขาวจีเอ็มโอในพื้นที่มากกวา 2,500 ไร ในเขตแคลิฟอเนียใต ซึ่งหางไกลจาก
พ้ืนปลูกขาวหลักของรัฐบริเวณ ซาคราเมนโต แวลลีย ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่
ปรึกษา แตถูกปฏิเสธจากกระทรวงเกษตรแคลิฟอรเนีย และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(USDA) ถูกสมาคมผูคาขาวญี่ปุนขูวาจะไมนําเขาขาวจากแคลิฟอรเนีย หากมีการปลูกขา
วจีเอ็มโอผลิตยา  

- เวนเทรียยายไปยื่นขอปลูกขาวผลิตยานี้ในพื้นที่ 5,000 ไรในรัฐมิสซูรี่แทน โดยการลง
นามทําสัญญากับมหาวิทยาลัย Northwest Missouri State University ที่จะรวมกันทําวิจัย
และพัฒนาธุรกิจปลูกพืชเพื่อเภสัชกรรม (pharming) ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
รัฐมิสซูรี่ แตแผนนี้ก็ตองตกไป เม่ือถูกคัดคานโดย Anheuser-Busch บริษัทเบียรยักษ
ใหญ และ Riceland Foods Inc โรงสีขาวใหญที่สุดในโลกและซึ่งเปนผูซื้อขาวรายใหญที่สุด
ของรัฐ ขอกังวลของผูผลิตเบียร Budweiser (Buds) ซึ่งใชขาวเปนวัตถุดิบหนึ่งในการผลิต
ไลทเบียร และโรงสีขาวคือผลกระทบทางการตลาดหากผูบริโภคปฏิเสธการมีสวนของ
มนุษยอยูในเบียร หรือขาวจะเปนยีน เอนไซม หรือโปรตีนก็ตาม ซึ่งอาจเปนเรื่องของ
ความรูสึกมากกวาอันตรายจริง 
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 นอกจากผลกระทบตอความรูสึกซึ่งมีความสําคัญในทางการตลาดแลว การปลูกพืชจีเอ็มโอ
ที่ใชเปนโรงงานเภสัชกรรมนี้ ยังเปนสาเหตุของความกังวลวาอาจมีความเสี่ยงตออันตรายจริงๆ
เหมือนกับพืชจีเอ็มโอที่เปนพืชอาหารและพืชเกษตรทั่วไปดานหนึ่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ยีนตางเหลารวมทั้งยีนของมนุษยตอสภาพแวดลอมอีกดานหน่ึง (Consumer Union 2005) ใน
ผลกระทบสวนหลังน้ีจําเปนตองวิเคราะหเปนรายๆไป แตในชั้นนี้อาจสรุปไวกวางๆดังตอไปนี้ 

- ผลกระทบจากสารที่เปนตัวยาที่อาจกอใหเกิดภูมิแพเม่ือเขาไปปนเปอนอยูในพืชอาหาร  
- ตัวยาที่ไดจากพืชจีเอ็มโอมีคุณสมบัติในบางสวนแตกตางไปจากสารประกอบโปรตีน หรือ
เอนไซมที่มีอยูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน เอนไซมแลคโตเฟอรินที่ผลิตจากขาวจีเอ็มโอมี
ระบบ glycosylation แตกตางไปจากแลคโตเฟอรินอยูในนมแม (Pearson, 2002) จึงอาจ
มีผลทางสุขภาพแตกตางกัน 

- ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในประชากรจุลลินทรีย รวมทั้งการผาเหลาของที่อาจทําให
จุลลินทรียธรรมดาทั่วไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ สามารถกอโรครายขึ้นไดในคนหรือสัตว 

- ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอื่น ตลอดจนจุลลินทรียในธรรมชาติ ในการเกิดโรคในสัตวปา เชน 
นก หนู และที่จะยอนกลับมาเปนโรคติดตอรายแรงในคน ในทํานองเดียวกับไขหวัดนก 

  

5. พืชจีเอ็มโอในสภาพแวดลอม 
ผลกระทบของพืชจีเอ็มโอตอสภาพแวดลอมแบงออกไดเปนสองกลุมคือ  

1. ผลกระทบตอพืชอาหารและพืชเกษตรอื่นๆ และ   
2. ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ  

5.1. ผลกระทบตอพืชอาหารและพืชเกษตรอื่นๆ 

การปลูกพืชจีเอ็มโอมีผลกระทบสองทางที่เชื่อมโยงกัน คือผลกระทบโดยตรงตอพืชที่ปลูก
และโดยออมในทางเศรษฐกิจ ผลกระทบโดยตรงตอพืชอาหารและพืชเกษตรอื่นๆ มีสาเหตุมาจาก
การปนเปอน ซึ่งแยกตามลักษณะของการปนเปอนออกไดเปนสองแบบคือ   

- แบบที่หน่ึงเกิดการปะปนผลิตผลที่เปนจีเอ็มโอลงไปในผลิตผลที่ไมใชจีเอ็มโอ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ตั้งแตระดับไรนา ตลอดระยะทางของขั้นตอนการขนสง 
การแปรรูป การตลาด จนถึงผูบริโภค ดังกรณีของขาวโพดสตารลิ้งค (กรอบที่ 1) และ 

- แบบที่สองเกิดจากการปนเปอนในระดับพันธุกรรม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนยีน
ตามธรรมชาติระหวางพืชชนิดเดียวกันที่เปนจีเอ็มโอและไมเปนจีเอ็มโอ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอผลผลิตในแบบเดียวกับการปะปนลงไปในผลผลิตโดยตรง และการปนเปอนในระบบ
พันธุกรรม 
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ในสภาพการตลาดปจจุบันที่มีผูบริโภคและตลาดทั้งสงออกและในประเทศ แบงออกเปนที่
ยอมรับและไมยอมรับจีเอ็มโอ แมมีเพียง ”ขาวลือ” การปนเปอนจีเอ็มโอ ก็มีผลเสียหายทางธุรกิจที่
ชัดเจนและลุกลามไปถึงสวนของผลิตผลสวนใหญที่ไมเปนจีเอ็มโอจากแหลงหรือประเทศเดียวกัน ดัง
มีรายงานวาผูนําเขาในยุโรปปฏิเสธมะละกอจากเมืองไทย เม่ือมีขาวการหลุดวามะละกอจีเอ็มโอได
หลุดออกไปจากแปลงทดลอง (เดลินิวส  วันที่ 17 กันยายน 2547)  แตในระดับนโยบาย การ
ยอมรับหรือปฏิเสธมะละกอจีเอ็มโอคงตองมีการพิจารณาใหรอบคอบกวานี้วามีผลกระทบในการเปน
พิษในอาหารจริงหรือไม และหากไมพบสารกอภูมิแพจากจีเอ็มโอในมะละกอทั้งดิบและสุกจริง คง
ตองพิจารณาตอไปวาตลาดมะละกอของเราสวนใหญอยูที่ไหน ผูบริโภคมะละกอสวนใหญยอมรับ
มะละกอจีเอ็มโอไดหรือไมหากพิสูจนไดชัดเจน ไดรับการรับรองจาก องคการอาหารและยา (อย.) 
วาไมมีอันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะหากมีสวนตางของราคามากเกี่ยวของ เชน หากมะละกอจเีอม็
โอทั้งสุกและดิบไดรับการรับรองจาก อย. วาไมมีสารกอภูมิแพ ผูบริโภคจะเลือกเอาอยางไหน 
ระหวาง ราคาสวนตางสมมติตอไปนี้ 

- สมตําจีเอ็มโอราคาจานละ 20 บาท หรือ สมตําไมจีเอ็มโอราคาจานละ 100 บาท   
- มะละกอสุกที่ปอกขาย จีเอ็มโอถุงละ 10 บาท กับไมจีเอ็มโอถุงละ 50 บาท 
- ทํานองเดียวกันเกษตรกรก็สามารถตัดสินใจไดเองจากตนทุนและผลกําไร  วาการใช

มะละกอจีเอ็มโอจะเพิ่มผลตอบแทนจากการปลูกมะละกอไดหรือไม  

ความเสี่ยงตอการถูกปนเปอนจากพืชจีเอ็มโอของผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกพืชที่ไมไดตัด
แตงพันธุกรรมนับวามีสูงมาก จากการปะปนของผลผลิต และการผสมเกสรขาม หลายคนนึกวาการ
ผสมขามนี้เปนปญหาเฉพาะพืชที่มีดอกตัวผูและตัวเมียอยูแยกกัน เชนขาวโพด และมะละกอ แตการ
ผสมขามในอัตราต่ํามากเพียง 0.1% (ที่เชื่อวาเกิดขึ้นตามปกติในพืชผสมในตัวเองเชนขาว) ในพืช
ผสมพันธุในดอกเดียวกัน อาจมีผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบพันธุกรรมไดมหาศาล 
เพราะในพื้นที่แปลงเพียง 1 ตารางเมตร ที่มีจํานวนดอกนับหมื่นถึงแสนดอก ซึ่งหมายถึงโอกาสผสม
ขามใน 10 ถึง100 ดอก ซึ่งไดลูกผสม 10 ถึง100 เมล็ด และมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีกมากกวานี้หลาย
เทาโดยพาหะผสมเกสร เชน ผึ้ง แมลงอื่นๆ นก  คางคาว ฯลฯ ความขาดแคลนองคความรูพ้ืนฐาน
ทางชีวและนิเวศวิทยาที่เกี่ยวของของพืชสําคัญของประเทศไทย เชนวา 

- มีอัตราการผสมขามจริงๆเทาใด และ 
- ในทองถ่ินมีพาหะชวยผสมเกสรขามเหลาขามดอกชนิดใดบาง  
- แมลงพาหะแตละชนิดมีรัศมีของการหาอาหารเปนอาณาเขตกวางขวางเทาใด 
- พาหะชวยผสมเกสรในทองถ่ินชวยใหการผสมขามมีอัตราเพิ่มขึ้นไดเทาใด 
- เปนขอจํากัดทางความรูสําคัญ ที่จําเปนตองสรางขึ้นเองในประเทศ ไมอาจจะหวังพ่ึงพา

หยิบยืมตําราองคความรูจากนอกประเทศ หรืออาศัยผูรูอื่นในโลกนี้จะบอกเราได 
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การผสมขามเปนกระบวนการทางชีวภาพที่สําคัญตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นอกจากการ
ผสมขามระหวางพันธุพืชชนิดเดียวกันแลว ยังมีการผสมขามระหวางพืชปลูกกับพืชปาที่มีพันธุกรรม
ใกลชิดกันดวย (ดูตัวอยางเรื่องการผสมขามระหวางขาวปาและขาวปลูกในตอนตอไป) นอกจาก
ผลกระทบจากการปนเปอนตอผลิตผลที่จะนําสูตลาดแลว ความกังวลในเรื่องผลกระทบของการผสม
ขามกับพืชจีเอ็มโอมีสองแบบ คือ 

1. ความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความ “บริสุทธ์ิ” ในพันธุกรรมของพืชพื้นเมือง 
2. ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ตามมา 

สําหรับความกังวลในขอที่หน่ึง เกี่ยวกับการรักษาความ “บริสุทธ์ิ” ในพันธุกรรมของพืช
พ้ืนเมือง4 น้ันคงตองบอกวาสายไปหลายพันป นานเทากับที่ไดมีการเพาะปลูก สําหรับทานที่มีความ
กังวลหวงไยในเรื่องนี้ จําเปนตองทําความเขาใจวา พันธุกรรมของพืชพื้นเมืองที่บริสุทธ์ิน้ันไมมี เชื้อ
พันธุพ้ืนเมืองของพืชเกษตรเปนส่ิงมีชีวิตที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา 
ซึ่งแตกตางไปจากมรดกทางวัฒนธรรม เชนโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระพุทธรูป เพชรนิลจินดา 
และสิ่งของมีคาที่ไมมีชีวิตตางๆ  ที่คงรูปเดิมและเสื่อมไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังแตกตางไปจากพืช
และสัตวปาหายากที่ตองการอนุรักษไวมิใหสูญพันธุ เชน ปลาบึก เสือ ชาง หรือหมีแพนดา เพราะ
เชื้อพันธุพ้ืนเมืองโดยเฉพาะพืชเกษตร เปนสวนสําคัญของระบบการเพาะปลูกที่มิไดหยุดนิ่งอยูกับที่  
กระบวนการที่ทําใหพันธุกรรมพืชพื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีทั้งทางชีวภาพและ
เศรษฐกิจและสังคม อาทิ 

- การแลกเปลี่ยนพันธุกรรม โดยการผสมขามระหวางพันธุพืชปลูก ระหวางพืชปลูกและ
พืชปาที่มีพันธุกรรมใกลชิด ที่ดําเนินมาตลอดเวลากวาหมื่นปที่มีการเพาะปลูก 

- การคัดเลือกพันธุ การเปลี่ยนเมล็ดพันธุที่ปลูก โดยเกษตรกร  
- การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ โดยเฉพาะโรคและแมลงใหมๆ  
- มีเทคโนโลยีและวิธีการจัดการใหมๆ เชนการพัฒนาระบบชลประทาน การใชปุย เคมี

เกษตร ฯลฯ 
- การกระจายของพันธุพืช ไปพรอมกับการอพยพยายถิ่นของเกษตรกร  ในระยะทางใกล

เวลาสั้นเชนการแตงงานขามหมูบานและจังหวัด และในระยะไกลเวลานับเปนชั่วอายุคน 
เชนการอพยพของชนชาติตางๆเขามาในพื้นที่ประเทศไทยปจจุบัน  

 
 
 

                                                  
4   สวนใหญเปนพืชเกษตร หรือ “DOMESTICATED SPECIES” แตอาจจะเปน “SEMI-DOMESTICATED” หรือ “WILD SPECIES” ที่
สําคัญก็ได  ชาเปนตัวอยางที่มีไดทั้ง ๓ แบบ 
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เชื้อพันธุพ้ืนเมืองโดยเฉพาะพืชเกษตรจึงมิใชส่ิงคงที่ตายตัวที่จะรักษาไวใหคงรูปเดิม
ตลอดไป  แตตองมีวิวัฒนาการไปพรอมกับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ตองพัฒนาไปอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ลักษณะที่สําคัญของแตละพืชที่เปนที่ตองการของเกษตรกรและผูบริโภค จึงตองเปลี่ยนไปตาม
เง่ือนไขทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอม การจัดการ และความตองการรสนิยมของผูใช ลักษณะที่
สําคัญในในอดีตอาจมีความสําคัญลดลงหรือไมจําเปนอีกตอไป มีลักษณะสําคัญใหมๆมาแทนที่ 
อาทิเชน 

- การศึกษาแกลบขาวจากอิฐโบราณไดขอสรุปวามีการเปลี่ยนแปลงชนิดขาวที่ปลูกเปน
สวนใหญจากขาวเมล็ดปอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-16  มีขาวเมล็ดเรียวเพ่ิมขึ้น
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-23 ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 23 เปนตนมาพบขาวเมล็ดเรียว
เปนสวนใหญในภาคกลาง และพบขาวเมล็ดปอมเฉพาะภาคเหนือและภาคอิสาน 
(Watabe et al, 1970)  

- ความสามารถปรับตัวตอสภาพน้ําลึกแบบตางๆ (ระดับความลึก ระยะเวลาของน้ําลึก 
ความเร็วในการขึ้นลงของน้ํา) เปนลักษณะสําคัญของขาวที่จําเปนในนาในทุงเจาพระยา
มาแตโบราณกาล แตความสําคัญของลักษณะเหลานี้หมดไปจากพื้นที่นาหลายลานไร 
เม่ือมีการพัฒนาระบบชลประทาน ตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตนมา และการไม
ตอบสนองตอชวงแสง ความสามารถมีดอกสรางผลผลิตไดตลอดป กลายมาเปนลักษณะ
ที่ที่ตองการในหลายพื้นที่ที่มีน้ําทํานาปรังได 

- ลักษณะของเมล็ดขาวที่นิยมในสมัยที่ยังไมมีโรงสีขาวคือมีเปลือกหุมเมล็ดที่ไมแนน
เกินไป สามารถทําใหหลุดไดไมยากดวยการซอมดวยมือ และมีรูปรางของเมล็ดที่ไม
เรียวยาวทนทานตอการหักในระหวางซอมมือพอสมควร  แตมาในปจจุบันที่สีขาวดวย
เครื่องจักรลักษณะที่สําคัญในการซอมมือเหลานี้ก็หมดความหมายไป  

- ขาวเมล็ดกลมกลับมามีความสําคัญตอเกษตรกรผูทํานาบางกลุมที่ขายขาวที่นําไปเปน
อาหารไกชน  

- ในประเทศที่ปลูกขาวสาลีแตเดิมมีความตองการเมล็ดขาวสาลีที่มีลักษณะคุณภาพเมล็ด
เปนสองแบบ ไดแกขาวสาลีทําขนมปงตองมีโปรตีนสูง และขาวสาลีทําขนมเค็กและขนม
ปงกรอบมีโปรตีนต่ํา แตเม่ือมีพัฒนาการบริโภคบะหมี่สําเร็จรูปแพรหลายไปทั่วทวีป
อาเซีย ตลาดที่ขยายตัวอยางรวดเร็วมีขนาดใหญมาก ทําใหประเทศผูปลูกขาวสาลี 
ตั้งแตแคนาดา สหรัฐอเมริกา ถึงออสเตรเลียหันมาใหความสําคัญในการปรับปรุงพันธุ
และปลูกขาวสาลี ที่มีลักษณะแปงที่มีสีและปริมาณโปรตีนเหมาะสําหรับการผลิตบะหมี่
สําเร็จรูปดวย  
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นอกจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปนที่ตองการหรือไมตองการของพืชแตละชนิดแลว 
ชนิดพืชที่ปลูกก็มีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของระบบพืชดวย มีพืชชนิดใหมเกิดขึ้นตามความ
ตองการของตลาดและรสนิยมของผูบริโภค และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม พืชที่มีอยูเดิมบาง
ชนิดหมดความสําคัญไป 

- ระบบการทําไรของชนเผาบนที่สูง เชนชาวไทยมงเคยเปนที่เลื่องลือวาอุดมดวยพืชหลาก
ชนิด สามารถผลิตอาหารไดตลอดป มาถึงในปจจุบันมีการเปลี่ยนไปปลูกระบบพืชแบบ
เขมขนหลายหมูบาน พืชอาหารที่หลากหลาย รวมทั้งฝน ถูกทดแทนดวยพืชเศรษฐกิจ
ราคาแพง เชนผัก ไมผล และไมดอก 

- พืชหลายชนิดเคยมีความสําคัญเพราะมีนํ้ามันคุณภาพสูง อาทิ งาขี้มอน (Perilla) 
ลินสีด ดอกคําฝอย แตความสําคัญของพืชน้ํามันเหลานี้ลดลงไปมากในปจจุบัน เพราะมี
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่สามารถแยกกรดไขมันชนิดตางๆออกมาไดจากน้ํามันพืช
ที่ราคาถูกกวา เชนน้ํามันถ่ัวเหลือง และน้ํามันปาลม 

- ระบบพืชหมุนเวียนที่มีการปลูกธัญพืชสลับกับทุงหญาเลี้ยงสัตวที่มีถ่ัวพืชอาหารสัตว
สําคัญและชวยบํารุงดินไปดวย (Ley farming) มีความสําคัญมากในเกาะอังกฤษ และ
ยุโรปตั้งแตศตวรรษที่ 18-19 และลดลงในศตวรรษที่ 20 มาเปนที่นิยมในประเทศ
ออสเตรเลียอีกนับรอยป จนถึงประมาณ พ.ศ. 2530 เม่ือระบบพืชอื่นเชน ขาวสาลี-
ผักกาดน้ํามันคะโนลา หรือ ขาวสาลี-ถ่ัวลูพิน ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกวาแกะ
และขนแกะซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบเลยฟารมม่ิง   

ในระบบเกษตรที่มิไดน่ิงอยูกับที่น้ี คงเปนการยากและไมยุติธรรมเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริม 
เรียกรอง หรือบังคับใหเกษตรกรเปนผูรักษาพืชพรรณชนิดตางๆ และพันธุตางๆที่หมดความหมาย
ไปเสียแลวสําหรับเขา แนนอน ความสําคัญของพืชแตชนิดแตละพันธุ ของเกษตรกรแตละกลุมและ
แตละคนยอมแตกตางกัน และแตกตางไปจากคนอื่นๆที่อยูนอกฟารม มีเกษตรกรมากมายที่รักษา
มรดกพืชพรรณ ของครอบครัวไวดวยเหตุผลและเงื่อนไขของเขาเอง คนในเมืองที่สนใจและตองการ
อนุรักษพืชพรรณจําเปนตองเขาใจโครงสรางและพลวัตรของความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากกวาที่มีอยูในปจจุบัน กอนที่จะมีการรณรงค จาง หรือติดสินบน ใหเกษตรกรรักษาพันธุพืช
ดั้งเดิมไวอยางไรเหตุผล  

เชื้อพันธุพืชเกษตรพื้นเมืองที่หลากหลายนั้นเปนทรัพยากรสําคัญยิ่งของโลกที่ตองอนุรักษไว 
ตามที่ไดบันทึกไวในสนธิสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Convention on Biological 
Diversity, CBD (United Nations 1992) แตการอนุรักษระบบพันธุกรรมของพืชพื้นเมืองที่
หลากหลายนั้นยอมมิใชการหยุดทุกอยางใหอยูน่ิงกับที่ ความกังวลเรื่องการปนเปอนในระบบ
พันธุกรรมพืชสําคัญจากพืชจีเอ็มโอ อยูที่ยีนตางเหลา (Transgene) ที่ถายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น
เชนจุลลินทรียมาใสใหแกพืชในกระบวนการพันธุวิศวกรรม ถูกถายทอดตอไปใหแกพืชพันธุอื่น 
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โดยเฉพาะพืชชนิดเดียวกันหรือพืชพันธุปาที่มีความสัมพันธทางพันธุกรรมใกลชิด ผลกระทบที่ยีน
แปลกเหลาพวกนี้จะมีตอระบบพันธุกรรมมี   2 ทางคือ 

1. ลูกผสมที่ ไดออนแอ ทําใหระบบพันธุกรรมเสื่อมถอย นําไปสูการสูญพันธุในที่ สุด            
ดังตัวอยางจากลูกผสมระหวางมากับลา คือฬอซึ่งเปนหมัน แตตัวอยางที่เกิดขึ้นกับพืชจริงๆ
ยังไมมีรายงาน 

2. ลูกผสมที่ไดแข็งแรงเกิน กลายเปนวัชพืชรุกระบาดเขาไปในแปลงเพาะปลูก หรือรุกระบาด
เขาทดแทนพืชพันธุปาตามธรรมชาติ ที่เปนบรรพบุรุษของพืชปลูก ทําใหสูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

ความกังวลเรื่องผลกระทบในสองขอนี้มีในทุกประเทศและถิ่นที่อยูตามธรรมชาติของพืชปา 
ที่เปนบรรพบุรุษของพืชปลูก และพื้นที่ที่มีวัชพืชที่มีพันธุกรรมใกลชิดของพืชปลูกขึ้นอยูทั่วไป อาทิ
เชน 

- ขาวโพด สควอช ฟกทอง ทานตะวัน พริก มะเขือเทศ มันฝรั่ง มันสําปะหลัง ในทวีป
อเมริกา 

- ขาวฟางชนิดตางๆ ถ่ัว cowpea ขาวปา (Oryza breviligulata) ในทวีปอาฟริกา 
- ถ่ัวเหลืองปา ถ่ัวอะซูกิปา Vigna ปา (บรรพบุรุษถ่ัวเขียว ถ่ัวแป ถ่ัวนิ้วนางแดง ถ่ัวเขียว 

ผิวดํา) ในอาเซียตะวันออก 
- ขาวปาสามัญ (Oryza rufipogon) ตั้งแตศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ จีน อาเซีย

ตะวันออกเฉียงใต 
- หัวผักกาดปา (wild radish) ที่เปนวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ทั่วไปใน ทวีปยุโรป 

ออสเตรเลยี และอเมริกา  

การพิจารณาผลกระทบของการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม (gene flow) ระหวางพืชปลูกกับพืช
ปาและวัชพืชเหลานี้ เพ่ือประเมินโอกาสเกิดความเสียหายจากการแลกเปลี่ยนยีนจากพืชจีเอ็มโอ 
ควรไดพิจารณาเปนสองขั้นตอนคือ  

ตอนที่ 1  เกิดการแลกเปลี่ยนยีนเกิดขึ้นหรือไม 

ตอนที่ 2 เม่ือเกิดการแลกเปลี่ยนยีนแลวมีผลตามมา เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
อยางไร 
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จากหลักฐานการแลกเปลี่ยนยีนระหวางพืชปาหรือวัชพืชกับพืชปลูก ที่พบในพืชหลากหลาย
ชนิด อาทิ เชน ในมันสําปะหลัง (Nassar, 2003) ทานตะวัน (Burke et al, 2002) หัวผักกาดปา 
(Snow et al 2001) แมแตพืชผสมในตัวเองเชนถ่ัวเหลือง (Chen and Nelson, 2005) และ   
ถ่ัวอะซูกิ (Wang et al, 2004) จึงมีความเปนไปไดสูงมาก ที่ยีนตางเหลาจากพืชจีเอ็มโอจะถูก
ถายทอดไปยังพืชปาหรือวัชพืชไดอยางแนนอนในขั้นตอนที่ 1 หากมีการนําพืชจีเอ็มโอชนิดหนึ่ง
ชนิดใดไปปลูกในพื้นที่เดียวกับที่มีพืชปาหรือวัชพืชที่มีพันธุกรรมใกลชิดกัน  

แตหลักฐานที่เกี่ยวกับผลกระทบจริงจังและรายแรง หลังจากเมื่อมีการแลกเปลี่ยนยีนแลว 
ในตอนที่ 2 นั้น หาไดยากมาก  แตมีขอยกเวนสําคัญในกรณีขาวกับขาวปาซึ่งจะกลาวถึงใน
ตอนตอไป    

นอกจากการจากผสมขามพันธุและขามเหลาแลว การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอาจ
เกิดขึ้นไดจากการผาเหลาในวัชพืช โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการทนตอสารกําจัดวัชพืช พืชจีเอ็มโอ
เพ่ือใหทนตอสารกําจัดวัชพืชมีมากถึง 81% ของพืชจีเอ็มโอทั้งหมดที่ปลูกในป 2004 (ตารางที่ 3) 
เม่ือการผาเหลาหรือการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม (gene flow) ทําใหเกิดลักษณะดื้อสารกําจัดวัชพืช
ขึ้นในวัชพืชบางชนิดในขณะที่วัชพืชอื่นถูกกําจัดไปหมด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางออมทําใหเกิดวัชพืช
ชนิดใหมขึ้นมาได ซึ่งไดเกิดขึ้นแลวในพืชที่ยังมิไดมีการตัดแตงพันธุกรรม ดังกรณีของหญาไรยใน
ประเทศออสเตรเลีย (กรอบที่ 3) พืชจีเอ็มที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชนี้จึงอาจมีผลกระทบทางออม 
เม่ือสารกําจัดวัชพืชไปกระตุนใหเกิดการดื้อยา (herbicide resistance) ในวัชพืชบางชนิด ดังที่มี
รายงานจากสหราชอาณาจักรวา พบพืชปาสองชนิด ที่มีพันธุกรรมใกลชิดกับผักกาดน้ํามัน คือ 
ชาล็อก (charlock, Sinapis arvensis) และ เทอรนิบปา (Brassica rapa) มีความทนทานตอสาร
กําจัดวัชพืช “ลิเบอรตี้”  ซึ่งใชคูกับผักกาดน้ํามันจีเอ็มโอพันธุที่ไดรับการตัดแตงยีนใหทนทานตอ
สารกําจัดวัชพืชนี้โดยเฉพาะ    

หลายคนอาจบอกวาเรื่องจีเอ็มโอนี้วุนวายนักประเทศไทยนาจะปฏิเสธไปเสียเลยจะดีกวา 
นโยบายปฏิเสธการใชเทคโนโลยีจีเอ็มโอในระดับประเทศเปนวิธีการทางกฎหมายที่หวังผลไดใน
เพียงระดับหนึ่ง แตในโลกที่มีการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกพืชจีเอ็มโอในอัตรา 10-20% ทุกปอยางที่เปนอยู  
คงไมมีทางใดที่จะยับยั้งการปนเปอนจีเอ็มโอลงไปในระบบการเพาะปลูก ระบบอาหารและระบบ
นิเวศได การเพาะปลูกเปนระบบที่แพรกระจายในเชิงพ้ืนที่ มีผูประกอบการรายยอยคือเกษตรกรนับ
ลาน ยากตอการติดตามควบคุม โอกาสและชองทางที่พืชจีเอ็มโอจะเล็ดลอดเขามามีนับไมถวน การ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพมหาศาลของอินเดียและจีนครอบคลุมไปถึงพืชสามัญของ
ไทยหลายชนิด อาทิ ขาว พริก มะเขือ ผักกาด กะหล่ําปลี ยากที่จะสกัดกั้นไดโดยมาตรการกักกันพืช  
การประเมินผลกระทบโดยรวมของจีเอ็มโอตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น นับวาเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญยิ่ง ดังที่หนวยยุทธศาสตร (Strategy Unit) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรไดสรุป
ไวเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอธรรมชาติในฟารมจากการปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอทนสารกําจัด
วัชพืชในเกาะอังกฤษ (FSE, Farm Scale Evaluation) วา  
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“รายงานนี้ควรถือเปนกาวแรกของการประเมินตนทุนและผลกําไรจากการเพาะปลูกดวยพืช
จีเอ็มโอ ซึ่ง ควรจะมีการศึกษาตอไป ความเขาใจเชิงบูรณาการในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
พืชจีเอ็มโอนับวาจําเปนอยางยิ่งตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย เม่ือเทคโนโลยีน้ีไดพัฒนาตอไป องค
ความรูใหมที่มีเพ่ิมขึ้นจะชวยสงเสริมใหสามารถวัดผลกระทบไดแมนยํามากขึ้น และการประเมินผล
กระทบของพืชจีเอ็มโอทางเศรษฐกิจเทานั้นไมพอ ยังมีประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่ไมอาจวัด
ไดดวยผลกําไรและขาดทุนเทานั้น” (Strategy Unit, 2005) 

ตารางที่ 3  พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอตามลักษณะพันธุกรรมที่ไดรับการตัดแตง 
พื้นที่ปลูก 

พืชจีเอ็มโอ 
ลานไร % ทั้งหมด 

พืชจีเอ็มโอทนตอสารกําจัดวัชพืช (Herbicide resistant, Hr)   
ถั่วเหลือง Hr 303 60 
ขาวโพด Hr 27 5 
ผักกาดน้ํามัน Hr 27 5 
ฝาย Hr 9 2 
พืชจีเอ็มโอมีสารฆาแมลง (Bt)   
ขาวโพด Bt 70 14 
ฝาย Bt 28 6 
พืชจีเอ็มโอทนตอสารกําจัดวัชพืชควบมีสารฆาแมลง (Hr + 
Bt) 

  

ขาวโพด (Hr + Bt) 24 4 
ฝาย (Hr + Bt) 19 4 
รวมพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอทนตอสารกําจัดวัชพืช (Hr) 408 80.6 
รวมพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอมีสารฆาแมลง (Bt) 141 27.8 
รวมพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ 506† 108.4‡ 
†นอยกวาพื้นที่ Hr + Bt และ ‡มากกวา 100 เพราะมีขาวโพดและฝายจีเอ็มโอที่มีท้ังสารฆาแมลงและทนทานตอ
สารกําจัดวัชพืช 6.8 ลานเฮคตาร  

ที่มา James, 2004 
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กรอบที่ 3  การดื้อสารกําจัดควบคุมวัชพืชในหญาไรย บทเรียนตั้งแตยังไมมีพืชจีเอ็มโอ 
หญาไรย (Loliurn rigidum, annual ryegrass) เปนพืชอาหารสัตวสําคัญในประเทศออสเตรเลีย แตเดิมใช

ปลูกรวมกับถั่วทุงหญา เชน Medicago และTriflolium ในระบบหมุนเวียน ท่ีปลูกธัญพืช (ขาวสาลี) สลับกับการ
เล้ียงสัตว (แกะ) เมื่อถึงฤดูปลูกขาวสาลีเมล็ดหญาไรยท่ีตกคางมาจากปทุงหญาเลี้ยงสัตวกลายเปนวัชพืชที่ทําใหผล
ผลิตขาวสาลีเสียหายหากไมควบคุม การพัฒนาสารกําจัดควบคุมวัชพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุมกําจัดวัชพืชหญา
ไรยในแปลงธัญพืชไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตั้งแตป 1978 

- diclofopmethyl ในกลุมสาร aryloxphenoxypropionate ในพ.ศ. 2521 
- ตามดวยสารกําจัดเฉพาะหญาไรย ในกลุมสาร sulfonylurea ท่ีไมมีผลรายตอธัญพืช คือ 
• Chlorsulfuron ใน พ.ศ. 2525  
• Triasulfuron ใน พ.ศ. 2532 

มีการใชสารกําจัดวัชพืช 3 ชนิดนี้อยางแพรหลาย กระจายไปทั่วพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญของประเทศ
ออสเตรเลีย ถึงป พ.ศ. 2525 ก็เริ่มพบหญาไรยดื้อสารกําจัดวัชพืชแลว โดยพบการดื้อตอ diclofop-methyl และ
สารกําจัดวัชพืชอีกหลายกลุม (cross resistance) ไดแก 

• aryloxyphenoxypropionate herbicides (fluazifop-butyl, haloxyfop, quizalafop)  
• cyclohexanedione herbicides (sethoxydim, tralkoxydim) 
• sulfonylurea herbicides (chlorsulfuron, etsulfuron, triasulfuron)  
• imidazolinone  
• dinitroaniline (trifluralin) 

ในเวลาไลเรี่ยกันมีการพบการดื้อสารกําจัดวัชพืชในหญาไรยท่ีขึ้นตามขางทางรถไฟ ท่ีมีประวัติการใชสาร
กําจัดวัชพืช amitrole รวมกับ atrazine มาเปนเวลา 10 ป และพบการดื้อสารขามชนิด เชน triazine ตัวอื่น และสาร
กําจัดวัชพืชกลุมอ่ืนที่ยังไมเคยใชในการกําจัดวัชพืชขางทางรถไฟเลย เชนกลุมยูเรีย 

การเกิดการดื้อสารกําจัดวัชพืชขามชนิดขามกลุม (cross resistance) นี้นับวาอันตรายมาก เพราะทําใหมี
จํานวนสารควบคุมกําจัดวัชพืชไดมีจํานวนนอยลง 

การนํายีนทนทานตอสารกําจัดวัชพืชมาใสลงในพันธุขาว ไมวายีนนั้นจะเปนจีเอ็มโอหรือไมก็ตามนับวามี
ความเสี่ยงสูงท่ีจะทําใหเกิดขาววัชพืชที่ยากที่ปราบไดดวยวิธีการทางเคมี 
 
ขอมูลจาก Rerkasem et al, 1980a; Rerkasem et al, 1980b; Rerkasem et al, 1980c; Powles and Holtum,   

2005 
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ผลกระทบในทางออมของพืชจีเอ็มโอ คือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากมีผลตอพืชแต
ละชนิดโดยตรงแลว ยังมีผลสืบเนื่องตอไปถึงพืชอื่น อุตสาหกรรมอื่นเปนลูกโซ ในกรณีของถ่ัวเหลือง
ซึ่งเปนจีเอ็มโอไปแลวมากกวาครึ่งของพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองทั้งโลก การปฏิเสธถ่ัวเหลืองจีเอ็มโออาจจะ
หมายถึงการถดถอยของอุตสาหกรรมอาหารสัตว และอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว ที่ตองหันไปใชถ่ัว
เหลืองปลอดจีเอ็มโอที่แพงกวา เพราะมาตรการเขมงวดในการปองกันการปะปนจากถั่วเหลืองจีเอ็ม
โอที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน    

5.2. ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ  

การตื่นตระหนกเรื่องผีเส้ือโมนารค (กรอบที่ 2)  เปนตัวอยางของความกังวลตอผลกระทบ
ของพืชจีเอ็มโอที่อาจมีตอส่ิงมีชีวิตอื่นที่อยูรวมระบบนิเวศ ซึ่งนอกเหนือไปจาก ผีเส้ือ ผึ้ง แมลงอื่นๆ 
สัตวมีกระดูกสันหลัง ตลอดจนพืชปาและวัชพืช ยังรวมไปถึงประชากรในดิน ตั้งแต ไสเดือน สัตว
เล็กๆ แมลง และจุลลินทรยีดวย ผลกระทบจากสิ่งแปลกใหมตอสวนตางๆของระบบนิเวศนั้น มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยง ยากที่จะวัดไดโดยตรง  ในการประเมินผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอตอธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมจําเปนตองเปรียบเทียบผลกระทบตอธรรมชาติจากระบบการผลิตที่ไมใชพืชจีเอ็มโอที่
มีอยูเดิม อาทิเชนในการประเมินผลกระทบจากการปลูกฝายจีเอ็มโอจําเปนตองเปรียบเทียบกับการ
ปลูกฝายที่ไมใชจีเอ็มโอ ที่จําเปนตองตองพนสารฆาแมลงนับสิบครั้งในแตละฤดู ไมใชเปรียบเทียบ
กับการไมปลูกฝาย ดังที่ปฏิบัติอยูโดยฝายตอตานจีเอ็มโอบางกลุม 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาเริ่มมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบผลกระทบการจัดการการเพาะปลูกที่
ใชพืชจีเอ็มโอกับพืชธรรมดาที่ไมจีเอ็มโอมากขึ้น การทดลองที่ใหญที่สุดในเรื่องนี้คงจะไดแกการ
ทดลองครอบคลุมทั่วเกาะอังกฤษ (ภาพที่ 1) เรียกวา Farm Scale Evaluation – Managing GM 
Crops with Herbicides Effects on Farmland Wildlife หรือ FSE (กรอบที่ 4)  (FESC & SSC, 
2003; BBC News, 2005) ยังมีขอจํากัดวาวัดผลกระทบไดเพียงสองสามทอดคือ ผลตอวัชพืชที่
ขึ้นอยูในแปลงและผลกระทบตอแมลงและสัตวเล็กๆที่กินพืชเหลานี้เปนอาหาร และทอดหนึ่งตอไปที่
นกและสัตวอื่นในหวงโซอาหารถัดขึ้นไปเทานั้น แตระยะเวลาของการศึกษาที่ส้ันเพียง 2-3 ป ไม
อาจวัดไดไปถึงการถายทอดพันธุกรรมจากพืชจีเอ็มโอไปยังพืชอื่น และผลกระทบตอประชากร
ส่ิงมีชีวิตในดินและจุลลินทรียได (บางสวนของการศึกษานี้คงนาจะดําเนินตอไปและใหขอมูลเรื่อง
ผลกระทบระยะยาวได) 
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ภาพที่ 1  การศึกษาผลกระทบของพืชจีเอ็มโอ 4 ชนิดตอสัตวปา (wildlife) บนเกาะอังกฤษ 
(FESC & SSC, 2003) 

 

หัวผักกาดน้ําตาล 
ขาวโพด 

ผักกาดน้ํามัน (ฤดูใบไมผลิ) 
ผักกาดน้ํามัน (ฤดูหนาว) 

Trial Sites

Beet 

Maize 
Spring Oil Seed Rape 
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กรอบที่ 4  การประเมินผลกระทบตอสัตวปาในฟารมจากการปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอทนสาร
กําจัดวัชพืชในเกาะอังกฤษ (FSE, Farm Scale Evaluation) 

การทดลองที่ไดชื่อวาใหญท่ีสุดในโลก ใชเวลา 3 ป งบประมาณ 7 ลานปอนดสเตอรลิง (515 ลานบาท) 
ทําการวัดผลกระทบจากการปลูกพืชจีเอ็มโอ 4 ชนิด คือขาวโพด ผักกาดน้ําตาล (บีท) ผักกาดน้ํามันฤดูใบไมผลิ 
(Spring sown oilseed rape) และผักกาดน้ํามันฤดูหนาว  (Winter sown oilseed rape) ซ่ึงทนตอสารกําจัดวัชพืช 
(GMHT, Genetically Modified for Herbicide Tolerance) ในแปลงเกษตรกร ท่ัวเกาะอังกฤษ (ภาพที่ 1) พบ
ผลกระทบตอวัชพืชที่ขึ้นอยูในแปลง ตอแมลงและสัตวเล็กๆที่กินพืชเหลานี้เปนอาหาร และตอไปที่นกและสัตวอ่ืนใน
หวงโซอาหารถัดขึ้นไปวา  

• การปลูกผักกาดน้ําตาล และผักกาดน้ํามันฤดูใบไมผลิ พันธุธรรมดา (ไมจีเอ็มโอ) มีผลดีตอสัตวปาหลาย
กลุมมากกวาพันธุจีเอ็มโอ ในแปลงพันธุไมจีเอ็มโอ มี ผ้ึง ผีเสื้อ และนกมากกกวาแปลงจีเอ็มโอ เพราะมี
อาหารจากเกสรและเมล็ดวัชพืช และมีท่ีพักอาศัยดีกวาในแปลงจีเอ็มโอ 

• แตในทางตรงขามแปลงขาวโพดจีเอ็มโอกลับมีผลดีตอสัตวปาหลายกลุมมากกวาขาวโพดธรรมดา มีผีเสื้อ
และผึ้งมากกวาในบางฤดู และมีเมล็ดวัชพืชซ่ึงเปนอาหารนกมากกวา 

ผักกาดน้ํามันฤดูหนาว พันธุธรรมดาและจีเอ็มโอ มีผลตอจํานวนวัชพืชไมตางกัน แตในแปลงจีเอ็มโอมี
วัชพืชทั้งใบกวางและใบแคบมากกวา มีผลดีตอสัตวปาหลายกลุมมากกวาในแปลงพันธุไมจีเอ็มโอแต มี ผ้ึง และ
ผีเสื้อ นอยกวา แตมีจํานวนแมลงอื่น หอยทาก และแมลงมุมไมตางกัน   
ขอสรุปจากการทดลองใหญนี้มีบทเรียนสําคัญ 2 เร่ืองคือ 

ก)ผลกระทบจากการปลูกพืชจีเอ็มตอสภาพแวดลอมในธรรมชาตินั้น แตกตางกันไปตามแตชนิดพืช และ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เก่ียวของ ไมอาจเหมารวมไปดวยกันวามีมากกวาหรือนอยกวาพืชธรรมดาที่ไมไดผาน
กระบวนการตัดแตงพันธุกรรมไปทั้งหมด 

ข)ผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอในการศึกษาครั้งนี้ไมใชผลกระทบจากการตัดแตงยีนโดยตรง แตเปน
ผลกระทบจากการตัดแตงยีนที่มีผลตอการทนตอสารกําจัดวัชพืช ทําใหเกษตรกรเปลี่ยนชนิดสารกําจัดวัชพืช และ
เวลาการพน ซ่ึงมีผลตอการฆาวัชพืชบางกลุม และการเจริญเติบโต และมีดอก ติดเมล็ดของวัชพืชบางกลุม ซ่ึงมี
ผลกระทบไปถึงสัตวปากลุมตางๆ ท่ีอาศัยพืชเหลานี้เปนอาหาร และที่อยูอาศัย ซ่ึงอาจกลาวไดวาผลกระทบตอ
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น มิไดแตกตางไปจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเพาะปลูกอ่ืนใด ท่ีไดมีมาตลอด
ประวัติศาสตรการเกษตรมากกวาหนึ่งหมื่นป ไมวาจะเปน การถางและเผาเพื่อทําไร การทํานา การชลประทาน 
การเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก การปลูกพืชหมุนเวียน ฯลฯ 
แตอยางไรก็ตามการศึกษา FSE นี้นับวามขีอจํากัด 2 ขอ คือ 

ก)ผลกระทบที่วัดจํากัดอยูเพียงแมลงและสัตวเล็กๆที่กินพืชปลูกและวัชพืชเปนอาหาร และอีกเพียงหนึ่ง
ทอดตอไปที่นกและสัตวอ่ืนในหวงโซอาหารถัดขึ้นไป แตยังขาดขอมูลผลกระทบสืบตอไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่น เชนแมลง
และสัตวเล็กๆในดิน รวมทั้งจุลลินทรียดิน และระบบพันธุกรรมของวัชพืชและพืชปาที่มีพันธุกรรมใกลชิด 
โดยเฉพาะผักกาดน้ํามันที่สามารถผสมขามไดกับพืชปาพื้นเมืองในทองถิ่นหลายชนิด และผลกระทบในระยะยาว 

ข)เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ในป 2546 สหภาพยุโรปไดประกาศหามใชสาร
กําจัดวัชพืช 3 ชนิดที่ใชอยูแพรหลายในขาวโพดไมตัดแตงพันธุกรรม รวมทั้งอะตราซีน (Atrazine) ซ่ึงมีฤทธิ์ตกคาง
เปนพิษอยูในสภาพแวดลอมคอนขางนาน ผลการทดลองที่ไดจึงไมอาจนํามาใชได เพราะสารกําจัดวัชพืชในขาวโพด
ไมจีเอ็มโอที่ไดเปลี่ยนไป                       

ที่มา:  FESC & SSC, 2003; BBC News, 2005 
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จริงอยูสหราชอาณาจักรคงไมตองเปนหวงเรื่องผลกระทบจากการผสมขามพันธุและขาม
เหลาจากขาวโพดจีเอ็มโอ เพราะขาวโพดมีศูนยกลางความหลากหลายทางพันธุกรรมอยูไกลถึงทวีป
อเมริกา แตในเกาะอังกฤษยังมีพืชปาอีกมากมายหลายชนิด ที่ขึ้นอยูทั่วไปรวมทั้งเปนวัชพืชในแปลง
เพาะปลูกผักกาดน้ํามัน สามารถผสมขามกับผักกาดน้ํามันได อาทิ ชาล็อก (charlock, Sinapis arvensis) 
เทอรนิบปา (Brassica rapa) กะหล่ําปลีปา (B. oleracea)  มัสตารดสีนํ้าตาล (B. juncea) มัสตารดโฮรี่ 
(Hoary mustard, Herschfeldia incana) และหัวผักกาดปา (Raphanus  raphanistrum) มีรายงานการศึกษา
เรื่องการแลกเปลี่ยนยีนในพืชเหลานี้กับผักกาดน้ํามัน ที่พบวามีอัตราการผสมขามเหลาต่ํามาก และได
ลูกที่ไมสมบูรณ นําไปสูการสรุปวาผลกระทบอันนี้ไมนาจะมีอันตราย (Bing et al, 1995; Moyes et al, 
2002) ตอเมื่อมีการพบตนชาล็อก และเทอรนิบปาที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชขึ้นในบริเวณ
ทดลองปลูกผักกาดน้ํามัน ซึ่งการวิเคราะหดีเอ็นเอไดยืนยันวาไดเกิดการแลกเปลี่ยนยีนกันจริง 
ระหวางผักกาดน้ํามันจีเอ็มโอกับพืชปา  การคนพบครั้งน้ีดูจะมีผลกระทบตอการดําเนินนโยบาย
รัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยนายเอลเลียต มอรลี่ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมไดใหสัมภาษณวา 

“เราจําเปนตอง มีองคความรูในเรื่องการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมนี้มากขึ้นในทุกๆดาน และ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเรื่องการแลกเปลี่ยนยีนนี้มาพิจารณาในคํารองเกี่ยวกับพันธุพืชจีเอ็มโอแต
ละครั้ง”    

6. อันตรายตอทรัพยากรพันธุกรรมเชื้อพันธุขาวไทยจากขาวจีเอ็มโอ5 
ขาวมีความสําคัญตอประเทศไทยและคนไทยมากมายหลายดาน นอกเหนือจากความเปน

พืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง นับแตโบราณกาลเด็กไทยจะถูกสอนวา “ขาวเปนเจา” แมระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทยจะไดเปลี่ยนแปลงไปมากในเวลา 50 ปที่ผานมา ชาวนาในหลายพื้นที่ยังคงถือวาการ
ทํานาเปนวิถีชีวิตมากกวาการประกอบกิจการที่วัดความสําเร็จจากผลกําไรหรือขาดทุนเพียงอยาง
เดียว ถึงแมวาในพืชเศรษฐกิจสวนใหญเมล็ดพืชที่ใชทําพันธุ (เมล็ดพันธุ) จะมีราคาสูงกวาเมล็ดที่ใช
บริโภค ความแตกตางนี้สูงเปนหลายเทาตัวของราคาเมล็ดที่ใชบริโภคในบางพืช แตสําหรับขาวถือ
เปนกรณีพิเศษ  ชาวนาหลายคนยังมีความเชื่อวาการแสวงหากําไรจากการขายเมล็ดพันธุแกเพ่ือน
บานเปนการทําบาป  มีการเผื่อแผใหแกเพ่ือนบานหรือแมแตคนตางบาน ในการแลกเมล็ดพันธุขาว
ดวยขาวเปลือกที่เก็บไวบริโภคโดยไมคิดราคา คนไทยจํานวนมากถือเปนเรื่องภาคภูมิใจและเปน
หนาตาของประเทศ ที่ประเทศไทยยังสามารถครองตําแหนงผูนําการสงออกขาว โดยเฉพาะขาว
คุณภาพดี มาโดยตลอด ความกังวลเรื่องผลกระทบจากขาวจีเอ็มโอตอขาวไทยจึงอยูในความคิดของ
คนไทยสวนใหญที่ไดรับรูเรื่องขาวจีเอ็มโอ 

                                                  
5  องคความรูใหมเก่ียวกับขาวไทย (รวมขาวปลูก ขาวปา ขาววัชพืช) ในเรื่องน้ีที่นําเสนอในที่น้ี มาจาก 2 โครงการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองการอนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวไทย สนับสนุนโดยมูลนิธิแม็คไนท และเรื่องการ
แลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวปากับขาวปลูกสนับสนุนโดย USAID 
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ผลกระทบจากขาวจีเอ็มโอ ในสวนหนึ่งคงไมแตกตางมากนัก ไปจากผลกระทบจาก        
พืชจีเอ็มโออื่นๆ   สําหรับในทางเศรษฐกิจจําเปนตองมีการคํานึงถึงผลไดผลเสียตอเกษตรกรผูทํานา
ทั้งประเทศ ผูบริโภคขาว ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบตอตนทุนการทํานา และราคาขาวที่ขายไดใน
ประเทศและจากการสงออก ขาวจีเอ็มโอแตละชนิดคงตองไดรับการพิจารณาเปนรายๆไป วา 

- มีพันธุกรรมตางเหลามาจากไหนมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการทํา
นาและคุณภาพขาวเพื่อบริโภคอยางไร   

- ความกลัวจีเอ็มโอโดยไมมีสาเหตุมีความสําคัญเทาใด ในตลาดขาวไทยในประเทศ และ
ตลาดสงออกหลักๆ  

- หากผูบริโภคขาวไทยในประเทศและตลาดหลักคือจีน ฮองกง และอื่นๆยอมรับการ
ตรวจสอบและยืนยันของ อย. เรื่องความปลอดภัยของขาวจีเอ็มโอแลว เรายังจะตองเปน
หวงเรื่องการไมยอมรับจีเอ็มโอในในตลาดขาวไทยที่เล็กกวา เชนยุโรปและญี่ปุนหรือไม  

- ฯลฯ 

 ในตางประเทศมีความกังวลตอผลกระทบจากขาวจีเอ็มโอนอยมาก ดังในตัวอยางตอไปนี้ที่
เกี่ยวของกับขอเสนอที่ยื่นขอทดลองปลูกขาวจีเอ็มโอในแปลงในประเทศออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกาที่พยายามชี้แจงถึงความปลอดภัยของขาวจีเอ็มโอ 

1. “Factors limiting cross-pollination in rice include flower morphology, inability of pollen 
to remain viable longer than a few minutes, and a lack of insect vectors for pollen 
spread” (Agbios 2001) 

2. “Rice is a self pollinating plant, the pollen of which is short lived (5 minutes) and 
there are no known insect pollinators.” (CSIRO 2004)   

3. “..(cross pollination) is not a problem with rice, Deeter (CEO ของบริษัทจีเอ็มโอ Ventria 
ที่นําเอายีนมนุษยไปใสใหแกพืชเพื่อผลิตยา) insists, because the plant is self-
pollinating –each seed containing everything it needs to produce another plant, so 
there is no risk of transplanted genes leaking to other plants.” (Business Week 
2005) 

4.  “Years ago, the USDA-ARS published a massive study on the ‘Insect pollination of 
cultivated crop plants’ (Agriculture Handbook No. 496, 1996). It lists many crops 
traditionally not thought to be pollinated by bees (eg, soybean) but which do have a 
low frequency of bee pollination. It does not even list rice- rice entirely lacks the 
necessary components to attract bees.” (International Academy of Life Sciences, 
2005)                                      

5. Rice is highly self-pollinated, and is not generally pollinated by insects (USDA 2004) 
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ขอสังเกต 

ขอ 2 อางอิง  CSIRO ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ออสเตรเลียและ 

ขอ 5 อางอิง USDA ผูทําหนาที่รักษากฎระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพหนวยหนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะเห็นไดวานักวิชาการในตางประเทศ ยังเชื่อวามีความเสี่ยงนอยมากที่จะเกิดอันตรายจาก
ขาวจีเอ็มโอ เพราะขาวเปนพืชที่ผสมเกสรในดอกเดียวกันเปนสวนใหญ ซึ่งอาจจะพอฟงขึ้นสําหรับ
พ้ืนที่ในประเทศเหลานี้ที่ไมมีตัวการสําคัญ คือขาวปาสามัญ (Oryza rufipogon) ในทางกลับกันเปน
การเสี่ยงมากที่จะเกิดอันตรายจากขาวจีเอ็มโอ  สําหรับประเทศไทยหากจะนิ่งนอนใจคลอยตามไปดวย  
ดวยเหตุผลและหลักฐานสําคัญตอไปนี้จากในประเทศ 

1. ขาวพันธุสมัยใหมที่นิยมปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง 
เชน สุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 ชัยนาท 1 สามารถผสมพันธุติดเมล็ดไดดีกับขาวปาในพื้นที่ 
สามารถไดเมล็ดสมบูรณ งอกไดดี เจริญเติบโตเปนตน มีดอกและสรางเมล็ด แพรพันธุตอไป
ไดเปนปกติ หรือดีกวาพอแม (ธีระศักดิ์ 2547; Niruntrayakul 2004; Jamjod 2005) 

2. กลุมตนขาวที่มีลักษณะเปนพันธุทาง (hybrid swarm) ระหวางขาวปาและขาวปลูกเกิดขึ้นใน
นาในประเทศ (Oka, 1988; Morishima et al., 1984; Chitrakorn, 1995) ขาวพันธุทาง
เหลานี้สวนใหญมีลักษณะไมดีดูคลายวัชพืชมากกวาขาว รูจักเปนอยางดีในบางทองถ่ิน
เรียกวาขาว “อีเห็น” ซึ่งตองคัดออกในการเก็บเมล็ดพันธุ (Rerkasem and Rerkasem, 
1984)  แตในบางคราวจะพบตนที่มีลักษณะดีเดนของพันธุลูกผสม (hybrid vigour) คาดวา
นาจะเปนแหลงหน่ึงของขาวพันธุพ้ืนเมืองพันธุใหมๆ (Morishima et al., 1984) 

3. ขาววัชพืชที่กําลังรุกระบาดอยูในนาทั่วภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง (จรรยา 2005; 
Maneechote et al 2004) ที่มีลักษณะทางสัณฐานและสรีระของขาวปา (เกสรตัวผูใหญ
เกือบเทาเมล็ด ยอดเกสรตัวเมียสีมวงเมล็ดมีหาง ระแงหาง รวงเล็ก เมล็ดรวงจัด เหลือแต
กานเมื่อถึงฤดูเกี่ยวขาว) ปะปนอยูกับลักษณะของขาวปลูก (เกสรตัวผูเล็ก ยอดเกสรตัวเมียสี
ขาว เมล็ดไมมีหาง ระแงถ่ี รวงใหญ เมล็ดมากไมรวง) 

4. หลักฐานดีเอ็นเอยืนยันการปะปนของพันธุกรรมขาวปาขาวปลูกในตนเดียว 
- พบหลักฐานดีเอ็นเอจากขาวปาในเมล็ดพันธุขาวปลูกพันธุปรับปรุงสมัยใหม เชน

สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และ ปทุมธานี 1 ของเกษตรกร ที่ดูสะอาดบริสุทธ์ิจาก
ภายนอก 

- พบหลักฐานดีเอ็นเอจากขาวปา และดีเอ็นเอจากขาวปลูกพันธุปรับปรุงสมัยใหม เชน
สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และ ปทุมธานี 1 อยูดวยกันในขาววัชพืชจากในทองนา  
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- พบหลักฐานดีเอ็นเอจากขาวปลูกพันธุปรับปรุงสมัยใหม เชนสุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 
และ ปทุมธานี 1 ในขาวปาที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ 

- (Jamjod et al, 2005; รณชิต 2547 เทอดศักดิ์ 2547 Niruntrayakul, 2004) 

และจากนอกประเทศที่เริ่มมีขอมูลยืนยันวาขาวจีเอ็มโอผสมขามกันไดดีกับขาวปาและขาว
วัชพืช ติดเมล็ด ไดลูกหลานที่สมบูรณ 

- การผสมขาวจีเอ็มโอ 4 สายพันธุ ที่ไดรับการตัดแตงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ทนแลง (HAV1) ที่ 4 ตําแหนง กับขาวปา (Leverich and Bashir, 2005)  

- ระหวางขาวจีเอ็มโอที่มีการตัดแตงพันธุกรรมใหตานทานสารกําจัดวัชพืช Basta 
(Glufosinate ammonium) ดวยยีน bar กับขาวพันธุทางที่เปนลูกผสมระหวางขาวปา
กับขาวปลูก ในการทดลองในแปลงในประเทศเกาหลีใต (Chen et al, 2004)   

- ระหวางขาวจีเอ็มโอที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชกลูโคซิเนต (glufosinate) 3 สายพันธุ 
กับขาววัชพืช ในประเทศสเปน (Messeguer et al 2001; Ferrero, 2003; Messeguer 
et al 2004)  

ขาวปาสามัญจึงเปนตัวการสําคัญ ท่ีเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากผลกระทบ
ของขาว จีเอ็มโอตอทรัพยากรเชื้อพันธุขาวไทยโดยเฉพาะ และทรัพยากรเชื้อพันธุขาวของโลก
ดวย 

ขาวปาสามัญนับวาเปนแหลงพันธุกรรมขาวที่สําคัญยิ่ง มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากกวาขาวปลูกหลายเทา ประเทศไทยมีพ้ืนที่อยูในศูนยกลางความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ขาว (Oryza sativa) มีประชากรขาวปาสามัญ ซึ่งเปนบรรพบุรุษของขาวขึ้นอยูทั่วประเทศ (เบญจ
วรรณ 2548; Chang, 1989) การไดพบหลักฐานการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวางขาวปาและขาว
ปลูกในแปลงเกษตรกรมากมาย ดังกลาวแลวขางตน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาผลกระทบของ
ขาวจีเอ็มโออยางรอบคอบ ขาวปาจากทองถ่ินตางๆ มีพันธุกรรมเปนที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน
น้ันๆ เพ่ือ 

1. รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวปาในแตละทอง ถ่ิน  ซึ่ ง เปนมรดก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเอาไว และ 

2. ปองกันอันตรายจากการเกิด SUPERWEED ในนาขาวไปพรอมๆกัน  

ซึ่งตองการความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรขาวปา
และเชื้อพันธุขาวพื้นเมืองในแตละทองถ่ินในหลายดานๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

1. ความเขาใจในลักษณะโครงสราง และเงื่อนไขของความแตกตางระหวางประชากรขาวปา
สามัญ ในทองถ่ินตางๆของประเทศ 

2. พลวัตรในระบบพันธุกรรม ขาวปลูก-ขาวปา-ขาววัชพืช 
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3. เง่ือนไขสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม นิเวศ รวมทั้งเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป ตอ
วิวัฒนาการในระบบพันธุกรรม 

  ความเสี่ยงจากขาวจีเอ็มโอ เกิดจากการผสมขามระหวางขาวปากับขาวปลูกที่ไดรับการตัด
ตอยีนใหมีลักษณะพิเศษ แลวมีลูกผสมที่สมบูรณ เจริญพันธุไดดีเปนปกติ หรือมากกวาขาวปลูกหรือ
ขาวปาที่เปนพอแม มีผลกระทบซึ่งอาจเกิดอันตรายได 2 ทางคือ  

1. เกิดวัชพืชรายแรง (Superweed) รุกระบาดลงในนาของขาววัชพืช (invasive weedy rice) 
ดังที่กําลังเกิดขึ้นในทุงนาภาคกลาง ทําความเสียหายนับเปนพันลานบาทแลว ในแตละฤดู
ปลูก (กรอบที่ 5) 

2. เกิดการไหลของยีน (Gene flow) เขาไปสะสมอยูในแหลงแหลงเชื้อพันธุรวม ขาวปา-ขาว
ปลูก และมีผลกระทบตอหวงโซอาหาร ซึ่งอาจมีผลกระทบตอไปแกแมลง และสัตวอื่นๆใน
ธรรมชาติ หรือมีผลกระทบยอนกลับมาทําความเสียหายแกการทํานา  

 

กรอบที่ 5  ขาววัชพืช “ขาวหาง ขาวดีด ขาวเดง” ทุกขใหมของชาวนาไทย 
ในชวง 10 ปท่ีผานมา มีวัชพืชใหมเกิดขึ้นในนาขาว ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับขาวปลูกมาก แตมีบาง

ลักษณะเดนของขาวปา คือบางตนสูงเบียดและลมทับขาวปลูก บางมีหางยาวที่ปลายยอดดอก (“ขาวหาง”) บางมี
ลักษณะเหมือนขาวปลูกจนแยกไมออกแตเมล็ดรวงไปหมดเมื่อถึงตอนกอนเกี่ยว (“ขาวดีด” “ขาวเดง”) บางเมล็ด
ไมรวงแตเปนขาวแดงมาก ลักษณะท้ังหมดของขาววัชพืชนี้ลวนมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการทํานา ทําใหผล
ผลิตลดลงจนถึงกับไมไดผลผลิตเลยก็มี ขาวที่เปนขาวแดงมากก็จะถูกตัดราคา และหากมีลักษณะเมล็ดเปนขาวปา
มากเกินไปจะถูกปฏิเสธจากโรงสี ตองขายเปน”ขาวเปด”ไดราคาเพียงเกวียนละไมกี่รอยบาท ปญหาขาววัชพืชนี้
กําลังระบาดอยูในทุงนารวมนับลานไรแลว สรางความเสียหายนับพันลานบาทแลวในแตละฤดูปลูก ในนาภาคกลาง
ถึงภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงสวนใหญเปนพื้นที่นาชลประทานที่ปลูกขาวได 2-3 ครั้งตอป ใหผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดของ
ประเทศ  

ขาววัชพืชมาจากไหน  เกษตรกรมีความเห็นตางๆกัน บางบอกวามากับรถเกี่ยวขาว บางบอกวามากับเปด
ไลทุง หรือขาวคุณภาพต่ําที่ใชเล้ียงเปด บางบอกวามากับปุยและยา ฯลฯ ซ่ึงหลายเรื่องมีหลักฐานยืนยันเห็นไดใน
นา เชนขาวที่ใชเล้ียงเปดมีเมล็ดและตนที่งอกมาเปนลักษณะของขาวปาปนมาอยางชัดเจน และพบตนขาวที่มี
ลักษณะผสมของขาวปาและขาวปลูกขึ้นในพื้นที่นาตรงที่รถเกี่ยวขาวพนฟางที่ติดมาจากแปลงอื่น แตจากการ
วิเคราะหพันธุกรรมไปจนถึงระดับดีเอ็นเอทําใหช้ีชัดไดวาขาววัชพืชนี้เปนลูกผสมขาวปากับขาวปลูก
สมัยใหม อาทิพันธุสุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1 อยางแนนอน 
ถึงแมขาวปาจะเคยไดรับความสนใจจากชาวนาและนักวิจัยไทยนอยมาก หลักฐานทางพันธุกรรมและผลการศึกษา
วิวัฒนาการของขาวและขาวปาบงชี้ชัดวาขาวปาอยูคูการปลูกขาวในพื้นที่นี้มานานหลายพันป กอนจะมีประเทศไทย
เสียอีก ขอมูลองคความรูท่ีสามารถตอบคําถามวาทําไมปญหาขาววัชพืชจึงมาเกิดระบาดเอาตอนนี้ นาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการจัดการผลกระทบจากขาวจีเอ็มในทํานองเดียวกัน จากขอมูลเทาที่มีอยูในปจจุบันสามารถ
ตั้งเปนขอสังเกตและสมมติฐานไดบางดังตอไปนี้ 
 
 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28

กรอบที่ 5 (ตอ) 

• ขณะที่ขาวปาโดยทั่วไปเปนพืชไวแสง ออกดอกและติดเมล็ดในชวงปลายฤดูฝนเทานั้น ขาววัชพืชในนา
ชลประทานที่ทํานาปรังปลูกขาวตลอดป มีดอกติดเมล็ดไดตลอดป การทํานาปรังในภาคกลางเริ่มขึ้น
หลังจากการแนะนําพันธุ กข 1 ซ่ึงเปนขาวไมไวแสงพันธุแรกสูเกษตรกรใน พ.ศ. 2512 และหลังจากนั้น
อีกหลายปในภาคเหนือตอนลางเมื่อการชลประทานฤดูแลงไดขยายไปถึงทุงเจาพระยาตอนบนในจังหวัด
พิษณุโลกและกําแพงเพชร ลักษณะพันธุกรรมความไมไวแสงจากขาวปลูกพันธุสมัยใหม ท่ีทําใหขาววัชพืช
สามารถมีดอกติดเมล็ดไดตลอดป มีอัตราการเจริญพันธุเพิ่มขึ้นในทุกฤดูปลูก นาจะเปนตัวการสําคัญ
อันหนึ่งในการรุกระบาดของขาววัชพืช 

• นอกจากลักษณะไมไวแสงที่พบในขาววัชพืชแลว ยังเริ่มมีการพบยีนอื่นในขาวปาที่อาจจะเปนผลของการ
ไหลของยีนจากขาวปลูกสมัยใหม เชนความทนทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Samanwong et al, 
2005) 

• หลักฐานการแลกเปลี่ยนยีนพบไดในหัวไรปลายนาในพื้นที่ท่ีมีแปลงขาวปาธรรมชาติขึ้นอยูท่ัวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ในรูปของขาวพันธุทางไมกี่ตนของลูกผสมขาวปาและขาวปลูก
ท่ียังเปนพันธุไวแสง เชน กข 6 ขาวดอกมะลิ 105 กข 15 หรือพันธุพื้นเมือง แตไมมีวี่แวววาขาวพันธุทาง
เหลานี้จะรุกระบาดลงนากลายเปนขาววัชพืชได 

• การทํานาในภาคเหลือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเปนระบบนาดํา ในขณะที่การทํานาใน
ภาคกลางและภาคเหนือตอนบนเปนนาหวานเปนสวนใหญ ลักษณะการเตรียมดินและการปลูกในระบบ
นาดํานับวาไมเอ้ืออํานวยแกขาววัชพืช และใหโอกาสขาวปลูกบดบังเบียดขาววัชพืชจนสามารถยับยั้งการ
รุกระบาดได 

• มีความแตกตางระหวางการทํานาในพื้นที่ท่ีมีขาววัชพืชรุกระบาดและที่ไมมีขาววัชพืชอีกหลายอยางไดแก 
การเลี้ยงเปดไลทุงท่ีมีมากในภาคกลาง การเกี่ยวขาวดวยรถเกี่ยว  

• แตเนื่องจากคาแรงที่สูงขึ้นการทํานาหวาน และการเกี่ยวขาวดวยรถเกี่ยวกําลังขยายจากภาคกลางไป
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในระหวางที่ท้ังหมดนี้ยังรอการพิสูจน ประเมินวาถึงฤดูปลูกนาปรัง 2548 ไดมีขาววัชพืชระบาดลงนาไป

แลวประมาณ 3 ลานไร ทําความเสียหายตั้งแตประมาณไรละ 100 – 4,000 บาท ในพื้นที่นาทีทํานาอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง หากไมมีการจัดการ ระดับความเสียหายอาจเพิ่มจากไรละ 100 บาท เปนไรละ 4,000 บาทไดภายใน
เวลา 2 ป  

จากวิธีการการควบคุมขาววัชพืชอยางผสมผสาน (Integrated weedy rice management) ท่ีไดพัฒนาโดย
สํานักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUPNlab) สามารถควบคุม
ขาวัชพืชในนาไดผล กําลังถูกนําไปสูการพัฒนาระบบแกปญหาเฉพาะหนานี้ โดยกระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการ
และกรมสงเสริมการเกษตรไดเริ่มรวมมือกับเกษตรกร ฝายตางๆที่เกี่ยวของในทองถิ่น ตลอดจนภาคธุรกิจ   

• ขอมูลจาก: อริยา 2547 จรรยา 2548   Oka, 1988; Morishima et al., 1984; Chitrakorn, 1995; 
Maneechote et al, 2005. 
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6.1. จากขาวพันธุทนทานตอสารกําจัดวัชพืช กลายเปนขาววัชพืชที่เปน “Superweed”  

ความตองการพันธุขาวที่ทนตอสารกําจัดวัชพืช (Herbicide resistant rice) มีสาเหตุมาจาก
ปญหาการระบาดของวัชพืชในนาขาวที่ จําเปนตองมีวิธีการควบคุมกําจัดอยางมีประสิทธิภาพ การ
ใชสารกําจัดวัชพืชที่ทําลายพืชที่ไมตองการโดยไมทําลายพืชปลูก (Selective herbicide) เปน
แนวทางพัฒนาการควบคุมกําจัดวัชพืชที่ไดผลดีมากและไดรับการนิยมมากที่สุดอยางหนึ่ง การสราง
พืชจีเอ็มโอที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืช จึงเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
ที่แพรหลายที่สุดดังเห็นไดจากการที่มากกวา 80% ของพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอในป พ.ศ. 2547 ปลูก
พันธุพืชจีเอ็มโอเพื่อการทนตอสารกําจัดวัชพืช (Herbicide resistant GM) (ตารางที่ 3) แตเม่ือเกิดการ
ผสมขามระหวางพันธุขาวทนสารกําจัดวัชพืชกับขาววัชพืชหรือขาวปาขึ้น ยีนทนตอสารกําจัดวัชพืช
ถูกถายทอดแกลูกผสมที่ได ลูกผสมที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชมีโอกาสแพรพันธุและกระจายพันธุ
อยางรวดเร็ว เพราะไมมีการเบียดและแกงแยงจากวัชพืชอื่นที่ไมทนทานตอการถูกทําลาย 

ความเสี่ยงตอการเกิดขาววัชพืชรายแรงหรือ Superweed น้ี อาจมีสาเหตุจาก (1) ความทน
สารกําจัดวัชพืชแบบ selective ของขาวปลูกที่ถูกถายทอดไปสูลูกผสมกับขาวปาจนกลายเปนขาว
วัชพืช แตดังที่กําลังเกิดขึ้นกับขาววัชพืช (กรอบที่ 5) หรือ (2) จากยีนตางเหลาที่นํามาใชในพันธุ
วิศวกรรมสรางจีเอ็มโอ หรือ (3) จากกระบวนการผาเหลาเมื่อมีการใชสารกําจัดวัชพืชซ้ําหลายฤดู
เกิดการพัฒนาประชากรวัชพืชที่ดื้อสารกําจัดวัชพืช  มีตัวอยางใหเห็นจากในประเทศออสเตรเลีย มี
หญาไรยซึ่งไดกลายเปน Superweed ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชหลากชนิด ตั้งแตยังไมมีพืชจีเอ็มโอ 
(กรอบที่ 3) ดังน้ันการนํายีนทนทานสารกําจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาใชดังในกรณี ขาว
เคลียรฟลด (Clearfield Rice) ของบริษัท BASF (BASF 2001) ที่ทนทานตอสารกําจัดวัชพืชวัชกลุม 
Imidalzolinones (Imazethapyr – Persuit; Imazaquin – Scepter; Imazapyr – Arsenal, Chopper; 
Imazametthabenz – Assert) และมีการโฆษณาวาเปนยีน”ธรรมชาติ” ไมใชจีเอ็มโอ เม่ือหลุด
ออกไปผสมขามกับขาวปาหรือขาววัชพืช ก็มีความเสี่ยงตอการเกิดขาววัชพืชรายแรงหรือ 
Superweed ไดไมยิ่งหยอนไปจากยีนจีเอ็มโอที่ใหคุณสมบัติตานทานสารกําจัดวัชพืช 

ในการประเมินระดับความเสี่ยงจากการขาวจีเอ็มโอที่ทนตอสารกําจัดวัชพืช สวนหนึ่งอาจ 
infer ไดจากเงื่อนไขพื้นที่และเวลา (timing) ของการเกิดปญหาขาววัชพืชในปจจุบัน คําตอบของ
คําถามตอไปนี้ 

(ก) ขาวปาและปลูกในประเทศไทยมีอยูคูกัน และมีการแลกเปลี่ยนยีนมาตลอดชั่ว
เวลาหลายพันป  แตทําไมขาววัชพืชมาระบาดเอาในเวลาไมถึง 10 ปที่ผานมา 

(ข) Gene flow ระหวางขาวปาและขาวปลูก เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทุกๆแหงที่มีประชากร
ขาวปาขึ้นอยูในพื้นที่เดียวกันกับขาวปลูก โดยเฉพาะขาวปาแปลงใหญนับรอยถึง
พันไร (ต.ย. หนองหารจังหวัดสกลนคร) ที่มีแปลงนากอยูติดกันมาชานาน แต
ทําไมขาววัชพืชจึงระบาดรุนแรงอยูในนาชลประทาน ภาคกลาง และภาคเหนือ
ตอนลางเทานั้น (รายงานวาขาววัชพืชเริ่มไปปรากฏในแปลงขาวขาวดอกมะลิทุง
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กุลารองไห อาจจะเปนการเพิ่มความสลับซอนของปญหา หรืออาจจะเปนเครื่องชี้
ทางสวาง) 

จะมีประโยชนอยางยิ่ง โดยไมตองเส่ียงนําขาวจีเอ็มโอทนตอสารกําจัดวัชพืชเขามาทดลอง 
การศึกษาผลกระทบขาวเคลียรฟลด (Clearfield Rice) (รวมมือกับบริษัท BASF) ที่มีสารกําจัด
วัชพืชเฉพาะกลุม Imidalzolinones กํากับ ก็นาจะไดเง่ือนไขทางนิเวศและพันธุกรรมประชากร
ใกลเคียงกับขาวจีเอ็มโอที่มีสารกําจัดวัชพืชเฉพาะ (Roundup หรือ Liberty) มากขึ้นโดยไมตองเส่ียง
ตอผลกระทบทางการเมืองจากกลุมตอตานจีเอ็มโอ 

6.2. ผลกระทบจากขาวจีเอ็มโอตอระบบนิเวศในธรรมชาติ  

ลูกผสมขาวปลูกพันธุจีเอ็มโอกับขาวปา ที่สมบูรณ เจริญพันธุไดดีเปนปกติ หรือมากกวาพอ
แม มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศตามธรรมชาติในนาขาว นอกเหนือไปจากการเกิด
ขาววัชพืชที่เปน Superweed สองทางคือ 

1. ความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวปา  
2. ผลกระทบตอหวงโซอาหาร 
ขาวปาสามัญ (O rufipogon) ที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติเปนแหลงพันธุกรรมสําคัญสําคัญของ

ขาวปลูก เพราะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกวาขาวปลูกหลายเทาตัว ประชากรขาวปานี้
ไดสูญพันธุไปหมดหรือเกือบหมดแลว ในหลายประเทศ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในขาวปาขาวปาสามัญในประเทศไทย ลาว เขมร และพมา จึงนับวา
สําคัญมากสําหรับโลกสวนที่บริโภคขาว นอกจากลักษณะทนทานตอสารกําจัดวัชพืชที่ไดกลาว
มาแลว ยีนจากขาวจีเอ็มโอหรือไมจีเอ็มโอที่ใหลักษณะพิเศษหากไดหลุดไปอยูในขาววัชพืชดวยการ
ผสมเกสรกับขาวปา อาจมีผลกระทบในทางลบตอประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ขาวปาธรรมชาติไดเชนเดียวกัน ในลักษณะที่กําลังมีการพัฒนาในขาวจีเอ็มโอ เพ่ือหวังผลไดในทาง
ตางๆ (ตารางที่ 4) มีหลายลักษณะที่อาจกออันตรายได 

- ยีน C4 จากขาวโพดมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก นอกจากอาจกลายเปนขาววัชพืชที่
เปน Superweed แลวยังอาจไดลูกผสมที่รุกระบาดลงในแปลงขาวปาธรรมชาติ และ
เบียดบังสายพันธุเดิมตามธรรมชาติใหสูญพันธุ ทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในประชากรนั้นลดลง (Genetic erosion)  

- ยีนเกสรตัวผูเปนหมันมีโอกาสลดอัตราการเจริญพันธุ และอาจนําไปสูการสูญพันธุของ
ประชากรในที่สุด 

- ฯลฯ 

นอกจากนี้ลักษณะมากมายหลายหลากที่กําลังพัฒนาใหแกขาวจีเอ็มโอ (ตารางที่ 4) ความ
เส่ียงตอการเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมในทางอื่นอีกมากมายหลายๆทาง เชน 
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1. ลักษณะจีเอ็มโอที่ใหความตานทานตอแมลงศัตรู ตอโรค อาจเปนอันตรายตอแมลงที่มี
ประโยชนและสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติ  

2. ลักษณะจีเอ็มโอที่ใชผลิตยาตางๆ อาจมีผลกระทบที่ไมตั้งใจ ตอส่ิงมีชีวิตอื่น รวมทั้ง     
จุลลินทรียในสภาพแวดลอม 

3. ลักษณะที่กอใหเกิดการดื้อยา ดื้อสารกําจัดวัชพืช อาจกอใหเกิดการกลายพันธุใน    
แมลงศัตรู วัชพืชและเชื้อโรคสําคัญ 

 

จําเปนอยางยิ่งที่การทดลองขาวจีเอ็มโอในแปลงจะตองมีการกักกันไมใหมีโอกาสที่ยีนตาง
เหลาจะหลุดลอดออกไปในแหลงพันธุกรรม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบความปลอดภัย
อยางเขมงวด เพ่ือประเมินความเสี่ยง กอนจะมีการนําออกสูการทดลองในระดับแปลงและเฝาระวัง
อยางใกลชิดเพื่อตรวจสอบผลกระทบในระยะยาว ไมอาจพึ่งพาองคความรูเกาๆ ถายทอดมาจาก
ระบบนิเวศอื่นในเขตอบอุน แตเพียงอยางเดียว จําเปนตองมีการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวของใน
ระบบนิเวศทองถ่ินอยางละเอียดถี่ถวน ในประเด็นตางๆ อาทิเชน  

1. ผลกระทบจากลักษณะพิเศษของขาวจีเอ็มโอแตละชนิดตอ ส่ิงมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศของการ
ทํานา วามีผลอยางไร ตอ 

- ความหลากหลายของระบบพันธุกรรมรวม ขาวปา-ขาวปลูก 
-  ส่ิงมีชีวิตตางๆในหวงโซอาหาร 

2. บทบาทของนกและสัตวอื่น ในการกระจายพันธุ 
- ดวยเมล็ดที่มีหางและขนของขาวปาหรือขาวลูกผสมขาวปาขาวปลูก ที่ติดไปกับ  
ขนนก 

- เมล็ดขาวเปลือกในสวนตางๆของระบบทางเดินอาหารของนกและสัตวอื่นๆ (ใน
หมูบานชาวเขาในที่สูงหลายหมูบานมีตํานานวา ขาวบือชอมี ซึ่งเปนภาษา
กะเหรี่ยงแปลวาขาวไกปา ไดมาจากในกระเพาะไกปา) 

3. บทบาทแมลงทองถ่ินในการผสมเกสรขาว แมตําราจากยุโรปและอเมริกายังจะสอนวาขาว
ปลูกเปนพืชผสมเกสรในดอกเดียวกัน บางคนที่ทํางานใกลชิดกับการผสมเกสรของขาวโดย
ธรรมชาติรูดีวาในชวงดอกบานทั้งขาวปาและขาวปลูกในประเทศไทยมีผึ้งและแมลงมาตอม
เปนจํานวนมาก แตยังไมเคยไดมีการวัดในกระบวนการที่เกี่ยวของหลายเรื่อง อาทิ  

1. มีแมลงทองถ่ินชนิดใดบางมีความสําคญัตอการผสมขามดอกของขาว 
2. ระยะทางการบินและอาณาเขตุการหาเกสรของแมลงแตละชนิด   
3. บทบาทของแมลงพาหะแตละชนิด ตออัตราการผสมขามในระหวางขาวปลูก

ดวยกัน และระหวางขาวปากับขาวปลูก 
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ตารางที่ 4  ตัวอยางลักษณะตางๆที่กําลังถูกพัฒนาในขาวจีเอ็มโอ 
 

ประโยชนที่คาดหวัง ลักษณะเฉพาะ 
ความทนทานตอสารกําจัดวัชพืช ทนตอสาร Glufosinate (Liberty Link; Basta)  
 ทนตอสาร Glyphosate (Roundup Ready) 
 ทนตอสาร Imidazolinone (มีพันธุทนทานที่ไมใชจีเอ็มโอดวย) 
 ทนตอสาร Sulfonylurea 
ความทนทานตอแมลงและโรค ทนตอเชื้อรา Rhizoctonia solani (sheath blight) 
 ทนตอเชื้อรา Pyricularia oryzae (blast) 
 ทนตอเชื้อแบคทีเรีย Xnthomonas oryzae (bacterial blight) 
 ทนตอเชื้อไวรัส หลายชนิด 
 ทนตอแมลง Lepidopteran 
 ทนตอแมลง Coleopteran 
 ทนตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Homopteran) 
การทนตอภาวะเครียด ทนเกลือ 
 ทนแลง 
 ทนหนาว 
เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิต 
 เพิ่มการสังเคราะหแสงดวยยีนสรางเอ็นไซม C4 จากขาวโพด 
อ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงโปรตีน แปง และกระบวนการเมตาโบลิสซ่ึม 
 เกสรตัวผูเปนหมัน สําหรับผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม 
 การใชขาวเพื่อดูดสารพิษ โลหะหนักจากดิน (Phytoremediation) 
 เพิ่มเหล็ก สังกะสี ในเมล็ด 
 เพิ่มบีตาแคโรทีน  
 ขาวที่มีคุณสมบัติเปนยาดวยยีนจากมนุษย 
 ฯลฯ 

ที่มา: Lu and Snow (2005) 

ความสําคัญของเชื้อพันธุ พ้ืนเมืองของพืชเกษตรตออนาคตการผลิตอาหารของมวล
มนุษยชาติน้ัน เปนที่ยอมรับทั่วโลกดังเห็นไดจากอนุสนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพหรือ 
Convention on Biological Diversity, CBD (United Nations, 1992) ไดเจาะจงชี้ชัดถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษเชื้อพันธุพืชพื้นเมืองไวทั้งในทองถ่ิน (In situ conservation) และในที่ปลอดภัยนอก
ทองถ่ิน (Ex situ conservation) แตในการอนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อ        
พันธุขาวพื้นเมืองนั้น จําเปนตองคํานึงถึงการถายทอดแลกเปลี่ยนพันธุกรรมขาวในพื้นที่น้ี ที่ไดเกิด
ขึ้นมาตลอดประวัติศาสตรการทํานา 
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- มีการนําเขายีนจากตางถ่ินตั้งแตมีการอพยพยายถิ่นของกลุมคนปลูกและกินขาวชาติ
พันธุตางๆเขามาในพื้นที่ประเทศไทยปจจุบัน  

- มีการนําเขายีนขาวจากตางถ่ินสูประเทศไทยเปนจํานวนมากเกิดขึ้นเมื่อมีความรวมมือ
กับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ มีพันธุขาวลูกผสมที่พอแมมาจากหลายแหลงถูกสงไป
ทดลองตามศูนยและสถานีทดลองขาวทั่วประเทศตั้งแต พ.ศ. 2503  

- การกระจายของยีนขาวจากตางถ่ินสูทองนาในประเทศเริ่มจากการนําพันธุขาว กข 1  
ซึ่งเปนลูกผสมขาวพื้นเมืองไทยพันธุเหลืองทอง กับ IR8 (ซึ่งเปนลูกผสมขาวจีนกับ
อินโดนีเซีย) ออกแนะนําแกเกษตรกรผูทํานาในเขตุชลประทานทั่วประเทศใน        
พ.ศ. 2512 และ 

- จากนั้นจนถึงในปจจุบันมีการนําขาวพันธุปรับปรุงออกแนะนําแกเกษตรกรอีกนับ 30 
พันธุ ซึ่งทุกๆพันธุไดรับการผสมพันธุ เ พ่ือถายทอดยีนสําคัญที่ตองการมาจาก
ตางประเทศ   

- ขาวหอมพันธุปทุมธานี 1 มีสายเลือดของขาวปา Oryza nivara ที่เปนแหลงของยีน
ตานทานโรคจู   

- ในการผสมพันธุขาวเพื่อลักษณะเฉพาะบางลักษณะ เชนยีนไมไวแสง ยีนตนเตี้ย 
(เพ่ือใหขาวไมลม) ยีนตานทานโรคและแมลง ไมอาจหลีกเลี่ยงใหยีนอื่นปะปนเขามาได   

- การนําเขายีนยังคงดําเนินไปอยูอยางตอเนื่อง โดยมียีนแปลกๆมีความตางเหลาหางไกล
ในทางพันธุกรรมจากขาวในทองถ่ินมากขึ้น ดวยเทคโนโลยีชีวภาพที่กาวหนาไปมากทํา
ใหสามารถผสมพันธุระหวางขาวปลูกกับขาวชนิดอื่นที่มีพันธุกรรมหางไกลกันไดงายขึ้น 
เชน 

(ก) ขาวลูกผสม (Hybrid rice) ที่มียีนที่ทําใหเกสรตัวผูเปนหมัน (cytoplasmic 
male sterility)  

(ข) ยีนจากขาวอาฟริกา (Oryza glaberrima)  
(ค) ยีนจากขาวปาตาง species (Wide crosses) 

การผสมขามแลกเปลี่ยนยีนระหวางพืชปาและพืชปลูกน้ีนาจะมีบทบาทสําคัญในวิวัฒนาการ
ของเชื้อพันธุพืชเกษตรพื้นเมืองมาแตในอดีตกวาหมื่นปตั้งแตเริ่มมีการเพาะปลูก และสวนใหญมี
ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายต่ํา เม่ือผลการแลกเปลี่ยนยีนนี้มีศักยภาพในการเจริญพันธุต่ําและไม
พบผลกระทบในทางลบ ดังไดกลาวมาแลวขางตน แตทวาการผสมขามแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวปา
และขาวปลูกที่ไดพบในประเทศไทย ไดลูกผสมที่แข็งแรงมีอัตราการเจริญพันธุสูงมาก ประกอบกับ
รุกระบาดลงนาของลูกผสมที่กลายเปนขาววัชพืชรายแรง แสดงใหเห็นวา 
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1. ผลกระทบจากลักษณะพิเศษที่ถายทอดไปใหแกลูกผสมอาจกลายเปนปญหารายแรงได ไมวา
ลักษณะนั้นจะเปนลักษณะที่มีอยูในธรรมชาติ หรือมาจากจีเอ็มโอ  

2. แตลักษณะที่เปนจีเอ็มโอมีความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่ง จากผลกระทบพิเศษเนื่องจากยีนตางเหลา  
- ตอธุรกิจ (โปรตีนคนในเบียร หรืออาหาร) และ 
- ตอสภาพแวดลอม 

 

7. ขีดความสามารถดานจีเอ็มโอของไทย – ขอบกพรองทางนโยบาย 
เทคโนโลยีจีเอ็มโอเปรียบไดเหมือนไฟ คือใหไดทั้งคุณและโทษ ขีดความสามารถทาง

วิชาการดานจีเอ็มโอของไทยและประเทศทั้งหลายที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ในปจจุบัน เทียบได
กับเด็กที่เพ่ิงคนพบไมขีด จุดไมขีดเปน และกอไฟเปน อาจจะไดฟงมาบางวาไฟน้ีมีอันตราย บางคน
อาจถูกไฟไหมมือ แตยังรับรูไดไมชัดเจนวาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีอยางไรบาง และจะปองกัน
อยางไรจึงไมใหไฟไหมเส้ือผา และลุกลามไหมบาน ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมามีการลงทุน เพ่ือสราง
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยในระดับสูงกวาสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  มีการตั้งหนวยงานระดับชาติ ตั้งแตศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ศูนยไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยพันธุวศิวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตร ในมหาวิทยาลัย รัฐบาลไดสนับสนุนและลงทุนของ
ใหมีการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ การใหทุนสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาลรวมทั้ง
การใหทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา มีการเนนใหทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพมากเปนพิเศษ  ทั้งหมดนี้ยังไดรับการสนับสนุนในระดับนานาชาติ มี
เครือขายไบโอเทคทางเกษตรสนับสนุนโดยธนาคารแหงอาเซีย เครือขายไบโอเทคพืชอาหารสําคัญ
ของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร แตสังเกตุไดวาการลงทุนทั้งหมดนี้ลวนพุงเปาไปที่เทคโนโลยีชีวภาพ และ 
พันธุวิศวกรรม (Biotechnology และ Genetic Engineering) เพ่ือมุงใชประโยชนในการเพาะปลูก 
และการตลาด โครงการวิจัยตางๆมีเปาหมายในการสรางพันธุพืชใหดีกวาที่มีอยูเดิม เพ่ือทนโรค ทน
แมลงศัตรู ทนแลง ทนน้ําทวม มีคุณภาพเมล็ดที่ดีขึ้น ฯลฯ ขีดความสามารถทางวิชาการในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ และ พันธุวิศวกรรม นับวาอยูในขั้นสูงไมแพประเทศที่พัฒนาแลว  
อาทิเชน 

• ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
- มีหนวยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมดานพืช ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการเครือขายของศูนย    

ไบโอเทค ในระยะเกือบ 10 ป ใชงบราว 60 ลานบาท จนถึงขณะนี้วิจัยและพัฒนา        
พืชจีเอ็มโอหลายชนิด เชน พริก มะเขือเทศ มะละกอ เพ่ือใหมีความตานทานตอโรคที่
เกิดจากเชื้อไวรัส และยังมี ถ่ัวฝกยาว ฝาย เ พ่ือใหตานทานตอแมลงศัตรู พืช             
ขาวหอมมะลิ เพ่ือใหตานทานโรคจูและเพิ่มความทนดินเค็ม  
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- กลวยไม ที่เปลี่ยนการแสดงออกของสีดอก 
• ม.มหิดล มีโครงการวิจัยเพื่อสรางพันธุมะละกอตานทานโรคจุดดางวงแหวนที่เกิดจากเชื้อไวรัส   
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช สรางพันธุสับปะรดทนทานสารเคมีกําจัดวัชพืช   
• ม แมโจ รวมมือกับบริษัทเอกชนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดจีเอ็มโอ 
• กรมวิชาการเกษตร มีงานวิจัยพัฒนาพันธุ รวม 9 ชนิด รวมทั้ง มะละกอ, สับปะรด, กลวยไม   
• มีการตื่นตัวในกลุมนักวิชาการและนักปรับปรุงพันธุที่จะนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชปรับปรุง

พันธุพืชหลากหลายชนิด ทั้งพืชไร (ขาวหอมมะลิ มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวเหลือง) พืชผัก    
(พริก มะเขือ ถ่ัว) ไมผล (มะมวง มะละกอ สับปะรด กลวย) กลวยไม ตนไม (ตนสัก ยูคาลิปตัส)   

 

โครงการวิจัยในหนวยงานและเครือขายทั้งหมดที่กลาวมานี้ รวมทั้งวิทยานิพนธของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  มีนอยโครงการที่พุงเปาไปในเรื่องของความปลอดภัย
จากจีเอ็มโอ หรือที่เรียกวาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) ซึ่งเปนประเด็นในการใช
เทคโนโลยีชีวภาพที่นานาประเทศใหความสําคัญ  พิธีการคารทาเฮนา (Cartagena Protocol on 
Biosafety, CPB) ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกจีเอ็มโอที่มีชีวิตเพื่อใชเปน
อาหาร อาหารสัตว หรือแปรรูป (LMO-FFP, Living Modified Organisms intended for direct use as food or 
feed or processing) ที่ไดมีการรับรองแลวโดย 130 ประเทศ ดังน้ันแมประเทศไทยยังไมไดทําการรับรอง 
CPB เงื่อนไขกฎเกณฑเหลานี้ก็จะมีผลตอการคาและการสงออกโดยเฉพาะผลิตผลการเกษตรของ
ประเทศอยางแนนอน หลักการสําคัญของ CPB คือ Precautionary Principal ซึ่งอนุญาตใหมีการ
ปฏิเสธการนําเขาส่ิงมีชีวิตที่เปนจีเอ็มโอไดหากมีเหตุสมควรวาอาจเกิดอันตรายถึงแมจะยังไมมี
หลักฐานวาเกิดอันตรายจริงการตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติถือไดวาเปน
กาวสําคัญของประเทศไทยในการจัดการจีเอ็มโอ แตการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทดแทนคณะที่ได
ส้ินสุดสภาพลงเมื่อปลายป 2547 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงผลกระทบของจีเอ็มโอตามแนว CPB ซึ่ง
มีขอบเขตครอบคลุมถึงความปลอดภัย สุขภาพ และอาหารของประชากรมนุษย ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ (ดิน นํ้า ปา พืชพรรณ wildlife จุลลินทรีย) และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือพิจารณาถึง  

- การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีจีเอ็มโอทั่วโลก  
- การแพรกระจายเขามาในประเทศของเทคโนโลยีและผลิตผลจีเอ็มโอ และ  
- การลงทุนในการศึกษาและวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพของภาครัฐ 
- การขาดความบูรณาการในการติดตามดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการขาด

ความเขมแข็งในทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีตองความสามารถในหลายดานนอกเหนือไปทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เปนจุดออนที่นาเปนหวงมากและทําใหระบบ        
การเพาะปลูกสุขภาพคนไทย ทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดลอม ตองตกอยูในภาวะเสี่ยงตอ 
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- อันตรายจากผลิตผลและเทคโนโลยีพืชจีเอ็มโอที่แพรกระจายเขามาจากตางประเทศ 
- อันตรายจากผลิตผลและเทคโนโลยีพืชจีเอ็มโอที่ไดลงทุนสรางในประเทศ 
- การสูญเสียโอกาสรักษาขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จากการใชเทคโนโลยี

จีเอ็มโอทั้งที่สรางเองหรือถายทอดนําเขามาจากตางประเทศ 

นอกจากนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน ประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เปนเรื่อง
ซับซอน มีหลายเงื่อนไข แตยังขาดแคลนความเขาใจพื้นฐานที่เกี่ยวของในหลายๆทาง  ความปลอดภัยหรือ
อันตรายตอพืชพันธุปาและวัชพืชที่มีพันธุกรรมใกลชิดกับพืชปลูกสําคัญ ถือเปนเรื่องของแตละพืช
และระบบการจัดการ ไมใชคุณสมบัติโดยเหมารวมของทั้งเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพืชพรรณ
และสิ่งแวดลอมในประเทศที่ไมเหมือนใคร และเปนขอไดเปรียบเชิงการคา จําเปนตองมีการ
พิจารณาอยางจําเพาะเจาะจงสําหรับแตละกรณี เปนเรื่องเฉพาะของแตละทองถ่ิน แตละประเทศจะ
ใหความสําคัญตอประชากรพืชปาของพืชสําคัญของตนเองเทานั้น การอางอิงผลงานจากตางประเทศ
จึงจําเปนตองทําดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง  

เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีประชากรพืชปาของถั่วเหลือง ขาวโพด และขาว อยูเลย 
ขออางจากนักวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่วามีโอกาสเปนศูนย ที่แหลงพันธุกรรมใน
ประชากรพืชปา ของถ่ัวเหลือง ขาวโพด หรือแมกระทั่งขาว จะถูกทําลายดวยการผสมขามเหลาจาก
พืชจีเอ็มโอ ก็นับวาจริงอยูแตเฉพาะในประเทศของเขาเทานั้น  สําหรับในประเทศไทยคงมีความ
ปลอดภัยจากผลกระทบดังกลาวเชนเดียวกันในกรณีของถ่ัวเหลืองและขาวโพด เพราะเราไมมี
ประชากรพืชปาของขาวโพด และถั่วเหลือง อยูในธรรมชาติ แตจะนิ่งนอนใจไมไดเลยสําหรับขาว    
ถ่ัวในกลุมถ่ัวเขียว (Vigna spp.) แตง (Cucurbits) และพืชอื่นอีกหลายชนิด ที่มีศูนยกลางความ
หลากหลาย และประชากรพืชปาที่มีพันธุกรรมใกลเคียงกันอยูในประเทศไทย หลายคนอาจเปนหวง
แหลงพันธุกรรมของหลายพืช ที่แมอาจมิใชพืชเศรษฐกิจ แตอาจมีความสําคัญเฉพาะถิ่น เชน 
ขาวโพดขาวเหนียว และผักกาดตางๆ (Cruciferae) 

การเลือกที่จะบริโภคอาหารที่มาจากพืชจีเอ็มโอหรือไม เปนสิทธิมนุษยชนสวนบุคคลของแต
ละคนตามรัฐธรรมนูญ  แตการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐก็ดี การดําเนินการของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติก็ดี ตองคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ซึ่ง
หมายถึงผลกระทบตอคนสวนใหญและตอทรัพยากรที่เปนมรดกของคนรุนหลัง และควรตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของขอมูลองคความรูที่ยืนยันได ไมสมควรเปนอยางยิ่งที่นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพใน
ระดับชาติจะตั้งอยูบนพื้นฐานของความกลัวส่ิงที่ไมรู  ขอมูลองคความรูเรื่องอันตรายและความ
ปลอดภัยจากพืชจีเอ็มโอน้ี สวนหน่ึงสามารถถายทอดมาใชไดจากนอกประเทศโดยไมตองลงทุน
มากมาย แตระบบการเพาะปลูกประเทศไทยมีเอกลักษณหลายอยางที่เปนขอไดเปรียบในเชิงการ
ผลิตและสงออกพืชผล และวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยก็แตกตางไปประเทศตะวันตกที่เปน
แหลงขอมูลและองคความรูสากลสวนใหญ ซึ่งหมายความวาหลายๆปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหา
เฉพาะถิ่น ไมอาจหวังไดคําตอบจากนอกประเทศได  
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ประเทศไทยนับวามีระบบการเตือนภัยจีเอ็มโอที่ไดผลในระดับหนึ่ง ดังเห็นไดจากการยับยั้ง
กระบวนการวิจัยและสงเสริมของรัฐ ในขณะที่ยังขาดขอมูลเรื่องความปลอดภัยตอสภาพแวดลอม
และสุขภาพของผูบริโภค ในกรณีฝายบีทีและมะละกอจีเอ็มโอ ดวยการรณรงคขององคกรเอกชน 
(NGO) ซึ่งมีเครือขายกลุมตอตานจีเอ็มโอกลุมตางๆในประเทศ อาทิ สหพันธองคกรผูบริโภค 
องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย และเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก มีการ
สนับสนุนจากองคกรเอกชนนานาชาติ บางองคกรมีสํานักงานสาขาอยูในประเทศไทย เชน กรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ฝายรณรงคดานพันธุวิศวกรรม ที่ใหการสนับสนุนในดานวิชาการ เชนการ
ตรวจหาหลักฐานยีนจีเอ็มโอในพืชจากแปลงเกษตรกรในหองปฏิบัติการตางประเทศ แตองคเอกชน
ตางๆจากทั้งในและนอกประเทศ ที่มารวมตัวกันตอตานพืชจีเอ็มโอ มีเปาหมายตางๆนานา บาง
สงเสริมใหเกษตรกรปฏิเสธระบบการตลาด บางปฏิเสธวิทยาการแผนใหมโดยสิ้นเชิง และสงเสริม
การอนุรักษระบบการผลิตและเชื้อพันธุพืชดั้งเดิม และบางมีนโยบายหลักคือการปฏิเสธและตอตาน
พืชจีเอ็มโอในอาหารหรือในการเพาะปลูก (“Say no to genetic engineering” Greenpeace, 2005)  และมี
นอยรายที่มีเปาหมายคือผลประโยชนตอประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว  การพึ่งพาขอมูลจาก
องคกรเอกชนที่มีนโยบายปฏิเสธคัดคานการใชเทคโนโลยีจีเอ็มโอเพียงฝายเดียว นับวาไมพอเพียง
สําหรับการตัดสินใจในระดับนโยบายรัฐที่มีผลประโยชนของชาติโดยรวมเปนเปาหมาย และเปนการเสี่ยง
ตอการสูญเสียโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและความสามารถแขงขันของประเทศ  

ในแผนงานวิจัยของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
ดานจีเอ็มโอของประเทศ (Tanticharoen 2000; Tanticharoen et al 2001; Biotec 2005a) มีแต
เนนผลไดจากเทคโนโลยีชีวภาพและการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชน และแมจะมีการ
กลาวถึงการพัฒนานโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biotec 2005b) แตไมมี
ที่ใดที่กลาวถึงความจําเปนหรือแผนวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่จําเปนตอการใชประโยชนจากพืช
จีเอ็มโออยางปลอดภัย กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ พ.ศ. 2547-2552 
โดยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (2547) มีเปาหมายระดับชาติ 6 เปาหมาย ไดแก 

1. ธุรกิจชีวภาพสมัยใหมเกิดและพัฒนา 
2. ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหประเทศไทยเปนครัวของโลก 
3. ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเซีย 
4. ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมละผลิตพลังงานสะอาด 
5. ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ 

เปาหมายระดับชาติทั้ง 6 ขอนี้ ลวนแตมุงใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพทั้งส้ิน แมแตใน
ขอ 4 ซึ่งบงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม ก็มิไดสวนใดในรายละเอียดและกลยุทธสําคัญที่ชี้ถึงโอกาสเกิด
อันตรายจากพืชจีเอ็มโอ และความจําเปนในการเฝาระวังติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับแหลง
พันธุกรรมของพืชสําคัญในทองถ่ิน และสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ และหาแนวทางปองกัน เพราะผลกระทบ
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ในทางลบจากพืชจีเอ็มโอ อาจมีผลเสียหายตอเปาหมายการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต
ขอ 1 ถึง 5 และ ในขอ 6 หากเกิดความบกพรองขาดแคลนกําลังคนในสาขาวิชาที่จําเปน  

โดยเฉพาะเปาหมายการเพาะบมและพัฒนาธุรกิจชีวภาพ นับวาเปนโอกาสทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศไทย ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาและฮอรโมนจากพืช สัตว และ     
จุลินทรีย หลังจากประสบอุปสรรคจากกฏระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เขมงวดในสหรัฐฯ 
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มมองหาโอกาสการผลิตในประเทศที่กําลังพัฒนา เชนเวนเทรยีไบโอไซนส 
จากแคลิฟอรเนีย กําลังพิจารณาที่จะยายฐานการผลิตไปอาฟริกาใตและปวโตริโก ความพยายามที่
จะแยกพืชจีเอ็มโอเพื่อผลิตยาออกจากพืชอาหาร ทําใหประเทศไทยมีขอไดเปรียบในการผลิตยาจาก 
พืชจีเอ็มโอที่มีการผลิตเพื่ออาหารเชิงการคาในประเทศนอยมากหรือไมมีเลย เชน ขาวสาลี         
ขาวบารเลย ขาวโอต ขาวทริติคาเลย ตลอดจนพืชเมืองหนาวอื่นๆ แตการขาดองคความรูพ้ืนฐานที่
จะชวยในการเฝาระวังอันตรายอันเกิดจากผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากพืช (และสัตว) จีเอ็มโอ 
ที่เปนโรงงานเภสัชกรรมเหลานี้ ถือวาเปนขอจํากัดสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว 

จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมีการลงทุนสรางองคความรู และหาขอมูลเรื่องผลกระทบ
จากพืชจีเอ็มโอเฉพาะของเราเอง นอกจากเรื่องขาวที่จะไดนําเสนอในลําดับตอไป ประเด็นความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ หรือไบโอเซฟตี้ น้ีสมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการใสใจกับทุกพืชที่เปนพืชจีเอ็มโอ 
ทั้งที่กําลังมีโครงการตัดแตงพันธุกรรมอยู ที่มีศักยภาพในทางอุตสาหกรรมทางยา และพืชที่มีโอกาส
เล็ดลอดเขามาสูระบบนิเวศอยางผิดกฎหมาย นอกจากประเทศตะวันตก ประเทศเพื่อนบานยักษ
ใหญ 2 ประเทศ คือจีนและอินเดียมีการทุมลงทุนปรับปรุงพันธุพืชจีเอ็มโอมหาศาล มีพืชสําคัญ
คลายคลึงกับไทยมากมาย การถายยีนจีเอ็มโอ เชน ยีนทนโรคสําคัญ ยีนที่ใหคุณสมบัติลักษณะเพื่อ
การตลาดและการบริโภคตางๆ จากขาว ขาวโพด ถ่ัว พริก มะเขือ แตง มาสูพันธุที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในประเทศสามารถทําไดงายๆโดยการนํามาผสมเกสรกับพันธุทองถ่ิน ที่เกษตรกรหรือ
ใครๆก็สามารถทําได  

นอกจากขาวที่มีความสําคัญในอันดับหนึ่ง ยังมีฝายบีที และมะละกอจีเอ็มโอ ที่ไดหลุดออก
ไปสูแปลงเกษตรกรแลว เพราะผลประโยชนที่ชัดเจนของการตัดแตงพันธุกรรม ถ่ัวเหลืองคอนโลก
เปนจีเอ็มโอไปแลว (และขาวโพดจีเอ็มโอที่เริ่มนําเขาแลวเชนเดียวกัน แตยังนับวานอยกวาถ่ัวเหลือง) 

- ฝายที่ทนตอการทําลายของแมลงศัตรู จากยีนที่ถายทอดมากจากแบคทีเรียBacillus thuringiensis 
(Bt) ชวยลดตนทุนการพนยาฆาแมลง และผลกระทบจากการใชยาฆาแมลงตอสุขภาพของ
เกษตรกรและคนงานปลูกฝาย 

- ไวรัสใบดางวงแหวนเปนโรครุนแรงมาก สามารถทําใหมะละกอเสียหายทั้งสวน จนเก็บ
ผลไมไดเลย มะละกอจีเอ็มโอตานทานโรคนี้ไดผลชัดเจน 
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- ประเทศไทยมีการนําเขาเมล็ดและกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอเพื่อใชประโยชนในอตุสาหกรรม
อาหารสัตว และอาหารสําหรับคนดวย เปนจํานวนมากและเปนเวลาหลายปแลว เพราะ
ประเทศผูสงออกถั่วเหลืองรายใหญ เชนสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา และบราซิล ลวนแต
ปลูกถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอกันหมดนาจะเปนกรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบและความ
ปลอดภัยของพืชจีเอ็มโอไดเปนอยางดี    

- ฝายบีทีที่ไดมีการปลูกในแปลงเกษตรกรมาแลวเปนเวลารวมสิบป นาจะวัดผลไดใน
ระดับหนึ่งวามีผลกระทบทําอันตรายสิ่งแวดลอมไปมากนอยเทาใด และ การที่ไมตองใช
ยาฆาแมลงมากมายใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยทางสุขภาพแก
เกษตรกรไปแลวเทาใด สวนหนึ่งอาจอาศัยขอมูลจากประเทศจีนและอินเดียที่ไดมี
การศึกษามาคอนขางมาก แตยังอาจตองมีการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
เฉพาะถิ่นของไทย 

- การเริ่มศึกษาผลกระทบของพืชจีเอ็มโอในประเทศ นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี แตยังขาด
การบูรณาการ การศึกษาเรื่องมะละกอจีเอ็มโอคงตองขยายออกไปจากการศึกษาทาง
ชีวภาพที่มะละกอโดยตรง ใหครอบคลุมส่ิงแวดลอม และระบบเศรษฐกิจ และการศึกษา
การนําเขาถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอคงตองขยายจากการศึกษาระบบการใชถ่ัวเหลืองในการทํา
นํ้ามัน การใชเปนอาหารสัตว ใหครอบคลุมการใชประโยชนแบบอื่น ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน ตั้งแต วัชพืช wildlife ไปจนถึงไรโซเบียมและจุลลินทรียดินอื่นๆ  

จากการลงทุนของรัฐและการสนับสนุนจากหนวยงานนานาชาติ ประเทศไทยนับวาประสบ
ความสําเร็จในการสรางขีดความสามารถในดานอณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมในระดับนาพอใจ 
สามารถผลิตบัณฑิตปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไดปละหลายรอยคน  
มีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีในประเทศนับไดหลายสิบแหง ที่สามารถทําการตรวจสอบหาหลักฐาน
ยีนจีเอ็มโอได ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพหลายศูนยมีความสามารถในทางพันธุวิศวกรรมตัดแตงยีน
สรางพืชจีเอ็มโอได ทั้งหมดนี้มีหลักฐานตรวจสอบไดในวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ และบทความตีพิมพในเรื่องที่เกี่ยวของในวารสารวิชาการชั้นนํานานาชาติ แตการเฝาระวัง
ประเมินผลกระทบและอันตรายจากพืชจีเอ็มโอตองการความสามารถทางวิชาการที่นอกเหนอืไปจาก
น้ีมากในหลายสาขาวิชา ความพรอมทางวิชาการเพื่อจัดการพืชจีเอ็มโอของประเทศไทยในปจจุบัน
นับวายังขาดสวนสําคัญคือ ขีดความสามารถในสาขาวิชาอื่น นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรม ที่จําเปนแตขาดการสนับสนุน การประเมินอันตรายและเฝาระวังผลกระทบจาก 
จีเอ็มโอ ยังตองการความชํานาญในสาขาตอไปนี้อยางนอยที่สุด 

- พิษวิทยาและชีวเคมี และพันธุศาสตร ในกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร 
- พันธุศาสตร ในทุกระดับไปจนถึงอณูพันธุศาสตร ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทาง

พันธุกรรม และกระบวนการวิวัฒนาการ การผาเหลา ในกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสภาพแวดลอมและแหลงพันธุกรรมของพืชอาหาร 
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- นิเวศวิทยาของประชากร (Population ecology) ในพืชปลูกและพืชปาที่มีพันธุกรรม
ใกลชิด สามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันได ไปจนถึงส่ิงมีชีวิตอื่นๆที่อยูรวมระบบนิเวศ 

ท่ีสําคัญคือการบูรณาการความรูในสาขาเหลานี้เขากับขีดความสามารถที่มีอยูทาง   
อณูชีววิทยา และทางสาขาอื่น ตั้งแต agronomy agroecology ตลอดจนเศรษฐศาสตร           
ในการสรางองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอ โดยเฉพาะตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมในประเทศไทย 

8. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อรองรับการกระจายเขามาใน

ประเทศของเทคโนโลยี พืช และผลิตภัณฑจีเอ็มโอ อยางหลีกเลี่ยงไมได มีความจําเปนตองมี 

1. การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ  
1.1 ที่มีบูรณาการสาขาอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ population ecology, พิษวิทยาและเคมีชีววิทยา 

ตลอดถึง agronomy agroecology และเศรษฐศาสตร เขากับความรูทางอณูชีววิทยา และ
พันธุวิศวกรรม 

1.2 เพ่ือสรางองคความรูเรื่องผลกระทบทั้งดานบวกและลบ ของพืชจีเอ็มโอ ตอผูผลิต 
ผูบริโภค และสภาพแวดลอมเฉพาะถิ่นของไทย โดยอาจหยิบยกเอาเรื่องเฉพาะหนามา
เปนจุดเริ่มตน 4 เรื่อง 

- ผลกระทบของขาวจีเอ็มตอแหลงพันธุกรรมรวม ขาวปลูก-ขาวปา และการทํานา 
- ผลกระทบจากการนําเขาเมล็ดและกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอ 
- ผลกระทบของมะละกอจีเอ็มโอตานทานไวรัสจุดดางวงแหวน รวมตั้งแตความ
ปลอดภัยจากการบริโภคผลมะละกอจีเอ็มโอ และผลกระทบตอแมลงและสัตวปา
ตางๆในธรรมชาติ 

2. ขอดีขอเสียทางเศรษฐกิจ ทางสุขภาพของเกษตรกร ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
จากฝายบีทีที่ไดหลุดออกไปสูแปลงเกษตรกรแลว 

3. การพัฒนาระบบกํากับดูแล เฝาระวัง ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากผลกระทบจีเอ็มโอ   
โดยการ 
2.1 นําองคความรูเฉพาะถิ่นจากขอ 1 มาใชประกอบกับ องคความรูจากฐานขอมูลรวมทั้ง

ระเบียบการสากล เชน Cartagena Protocol จาก Convention on Biological Diversity 
(CBD) และอีกสวนหนึ่งอาจไดมาจากการศึกษารูปแบบของระบบกํากับดูแลฯใน
ประเทศอื่น ที่มีความแตกตางในดานระดับการยอมรับ การใช การปลูกพืชจีเอ็มโอ 
ระดับความเขมงวดในการกํากับดูแล เฝาระวัง จีเอ็มโอ สภาพแวดลอมทางกายภาพ
และภูมิประเทศ ที่มีและไมมีทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําคัญ 
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2.2 ควรจะมีบูรณาการของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับชาติ และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีแหงชาติ หรือทางที่ดีนาจะไดรวมเปนกรรมการชุดเดียว ที่
สามารถประสานนโยบาย และอํานาจหนาที่ของกระทรวงและฝายตางๆที่เกี่ยวของ 
(กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฝายออกฎหมาย) มีที่ปรึกษาทางวิชาการที่
ประกอบดวยดวยนักวชิาการเฉพาะทางที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย 
เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือทําหนาที่ 

2.3 ใหขอมูลแกฝาย legislation กําหนดนโยบายและระเบียบการใชจีเอ็มโอ อาทิ 
- การทดลองและการผลิตพืชจีเอ็มโอ ซึ่งอาจแบงออกเปน 
- กลุมเส่ียงสูง เชน ขาวและพืชที่อาจมีปญหาผลกระทบตอแหลงพันธุกรรม พืช
สําคัญทางเศรษฐกิจ  

- กลุมเส่ียงนอยกวา และ 
- กลุมที่ยังขาดขอมูลเชนพืชจีเอ็มโอเพื่อการผลิตเภสัชกรรม  
- ขอบเขตการรับผิดชอบของเจาของเทคโนโลยี  
- ตออันตรายอันเกิดจากผลกระทบตอสุขภาพ   
- ตอทรัพยากรพันธุกรรม ตอสภาพแวดลอม รวมทั้งตอแปลงขางเคียงของ      
เพ่ือนบาน  

- ในการใหขอพิสูจนวามีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย มียีนตานทานสารปฏิชีวนะ
กลุ มต า งๆ   ตกคางรั่ ว ไหล  สารพิษ  สารกอภู มิแพ  และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม หรือไมเทาใด 

- ระดับต่ําสุดของสารพิษ สารพันธุกรรม (เชน ยีนตานทานสารปฏิชีวนะ        
กลุมตางๆ) ที่อนุญาตใหมีไดในอาหาร (องคการอาหารและยา) และพืช 

- ฯลฯ 
 

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะดานจีเอ็มโอ จะตองอาศัยความรูเหลานี้ในการประเมิน
สวนไดสวนเสีย ในการขับเคลื่อนนโยบายไมจําเปนตองจัดการกับทุกประเด็นไปพรอมๆกัน แตตองมี
องคความรูเพียงพอที่นํามาประกอบการพิจารณาผลไดผลเสีย ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายในลักษณะนี้
ยังนับวามีนอยมากในประเทศไทย พืชจีเอ็มโอนับวาเปนการเขาสู knowledge economy ซึ่งมีโอกาส
ใหประโยชนมหาศาล การดําเนินนโยบายสาธารณะที่ปราศจากองคความรูจึงเปนการเสี่ยงตอ
อันตรายเปนอยางยิ่ง 

 
 

 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 42

เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ.  2547.  กรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. 
26 หนา แหลงที่มา:  http://policy.biotec.or.th/page/policy1.htm  

จรรยา มณีโชติ.  2548.  ขาวหาง ขาวแดง ขาวดีด ภัยคุกคามของชาวนา.  กสิกร 77: 6-15. 

ธีระศักดิ์ สินธุเขียว.  2547.  การผสมพันธุขามชนิดระหวางขาวพันธุปลูกและขาวพันธุปา. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร). สาขาพืชไร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม . 

รณชิต จินดาหลวง.  2547.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ของ
เกษตรกร .วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร). สาขาพืชไร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อริยา เผาเครื่อง.  2547.  การประเมิณคาการสูญเสียกําไรของเกษตรกรจากการรุกระบาดของ
ขาววัชพืชในจังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

“NGO โวยรัฐหวยแตกทําลายพืชจีเอ็มโอไมไดผล.”   2548.  ผูจัดการออนไลน (1 มิถุนายน). 

Agbios 2001. ACS-OSOO1-4, ACS-OSOO2-5 (LLRICE06, LLRICE62) www.agbios.com 
BASF,2001.Available:  
http://www.corporate.basf.com/en/innovationen/preis/2001/ 
clearfield.htm?id=V00-94Mqc7E6-bcp1-f 

Bay A. 2005.  More on Anheuser-Busch/Ventria Case.  Capital Press Agriculture Weekly. 
Available:  http://www.organicconsumers.org/ge/ventria042505.cfm  

BBC News, 2005.  Scientists play down 'superweed'.  Available:  
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/4715221.stm 

Bing D J, Downey R K, Rakow G F W (1995) An evaluation of the potential of intergeneric 
gene transfer between Brassica napus and Sinapis arvensis. Plant Breeding 114, 
481–484. 

Biotec 2005a.  Available:  http://biotec.or.th 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 43

Biotec 2005b.  Available:  
http://policy.biotec.or.th/default.asp?idgroup=1393952779&sw=group  

BioTrek Wisconsin 2003.  Nebraska Crop Contamination Issue Briefing. Available :  
http://www.biotech.wisc.edu/Education/prodigene.html 

Brown, F B. 1957.  Natural cross pollination in rice in Malaya.  Malay Agric. J. 40: 264-
267. 

Bucchini L and Goldman L. 2002. Starlink corn: a risk analysis. Environmental Health 
Perspectives 110: 5-13. 

Burke J M, Gardner K A and Riesberg L H. 2002.  The potential for gene flow between 
cultivated and wild sunflower (Helianthus annuus) in the United States.  American 
Journal of Botany 89: 1550-1552. 

Business Week 2005.  What’s so scary about rice?.  Available :  
http://www.businessweek.com /print/magazine (August 1, 2005) . 

CENEAR 2002. USDA Fines ProdiGene; Industry Reacts To Farm Interests. CENEAR Volume 
80, Number 50 (December 16) p. 12. Available:   
http://pubs.acs.org/cen/topstory/8050/ 8050notw9.html 

Chang, T.T. 1989.  Domestication and the spread of the cultivated rices.  P. 408-417.  In 
Harris, D.R. and Hillman, G.C. (eds.)  Foraging and Farming: the Evolution of Plant 
Exploitation.  Unwin-Hyman, London. 

Chen L J, Lee D S, Song Z P, Suh H S and L B. 2004.  Gene flow from cultivated rice (Oryza 
sativa) to its weedy and wild relatives.  Ann. Bot.  93: 67-73. 

Chen Y and Nelson R L. 2005.  Relationship between origin and genetic diversity in Chinese 
soybean germplasm.  Crop Science 45: 1645-1652. 

Chitrakorn, S.  1995.  Charaterization, evaluation and utilization of wild rice germplasm in 
Thailand.  Pathum Thani Rice Research Center, Thailand Rice Research Institute, 
Bangkok. 

 

 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 44

Consumer Union 2005.  Comments on USDA Animal Plant Health Inspection Service 
(APHIS) Environmental Assessment for Field Test of Permit of Ventria Bioscience rice 
genetically engineered to express human lactoferrin USDA/APHIS Docket No. 05-
006-1. Available: 
http://www.consumersunion.org/pub/core_food_safety/002090.html  

Cornell News, 1999.  Toxic pollen from widely planted, genetically modified corn can kill 
monarch butterflies.  Available:  
http://www.news.cornell.edu/releases/May99/butterflies.bpf.html  

CSIRO 2004.  CSIRO Rice trial. Available:  www.ogtr.gov.au/rtf/ir/dir052notific.rtf 

FESC & SSC, 2003.  Farmscale Evaluations Research Consortium and the Scientific Steering 
Committee.  Available:  http://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/index.htm.  
The Royal Society website: http://www.pubs.royalsoc.ac.uk/.     

Ferrero A.  2003. Weedy rice, biological features and control.  In FAO Plant Production and 
Protection Papers, Ed. R. Labrada.    Available: 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/ 
DOCREP/006/Y5031E/y5031e09.htm  

Greenpeace 2005a.  http://www.greenpeace.org/international/campaigns/genetic-
engineering 

Greenpeace 2005b.  Scandal: Greenpeace discovers illegal GE rice in China.  April 13, 
2005 .  Available:  http://www.greenpeace.org/china/en/news/scandal-
greenpeace-ex 

International Academy of Life Sciences, 2005.  Comment on PMP rice report.  Available:  
www.plantpharma.org/ials/index  

ISAAA, 2005.  ISAAA Briefs 32-2004: Preview: Global Status of Commercialized 
Biotech/GM Crops: 2004.  Available:  http://www.isaaa.org/ 

James C.  2004.  Dominant biotech crops.  The International Service for the Acquisition of 
Agri-biotechApplications. 
http://www.isaaa.org/kc/CBTNews/press_release/briefs32/figures/ 
dominantcrops.jpg 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 45

Leverich W J and Bashir A. 2005.  Estimating fitnesses of GM cultivated rice, Oryza 
rufipogon, and their F1 hybrids.  Presented at an international symposium on 
Diversity, Management, Protection and Utilization of Local Rice Germplasm, 1-2 
August 2005, Chiang Mai, Thailand. 

Losey J E, Reyor L S and Carter H A. 1999.  Transgenic pollen harms monarch larvae.  
Nature 399, 214.  

Lu B R and Snow A A.  2005.  Gene flow from genetically modified rice and its environmental 
consequences.  BioScience 55: 669-678. 

Maneechote C, Jamjod S, Rerkasem B and Rerkasem K. 2005.  Invasion of weedy rice in 
the Central Plain of Thailand.  Presented at an international symposium on Diversity, 
Management, Protection and Utilization of Local Rice Germplasm, 1-2 August 2005, 
Chiang Mai, Thailand. 

Mason I. 2000.  Rice growing and irrigation practices.  Australian Nuffield Farming 
Scholarship.  Available :  www.nuffield.com.au/report_f/2000/mason.pdf 

Mellon M and Rissler, J.  2005.  Environmental Effects of Genetically Modified Food Crops 
Recent Experiences.  Available:  http://www.ucsusa.org  (Based on ‘Genetically 
Modified Foods—the American Experience’, conference paper sponsored by the Royal 
Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, June 12-13, 2003.)   

Messeguer J, Fogher C, Guiderdoni E, Marfa V, Catala M M, Baldi G and Mele E.  2001. 
Field assessments of gene flow from transgenic to cultivated rice (Oryza sativa L.) 
using a herbicide resistance gene as tracer marker Theor. Appl. Genet. 103:1151–
1159 

Messeguer J, Marfa V, Catala M M, Guiderdoni E and Mele E.  2004.  A field study of 
pollen-mediated gene flow from Mediterranean GM rice to conventional rice and the 
red rice weed.  Molecular Breeding 13: 103–112, 2004. 103 

Morishima, H., S. Sano and H.I. Oka.  1980.  Observations on Wild and Cultivated Rices and 
Companian Weeds in the Hilly Area of Nepal, India and Thailand.  Report of a Study 
Tour in Tropical Asia, 1979.  Mishima, Japan: National Institute of Genetics 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 46

Moyes C L, Lilley J M, Casais C A, Cole S G, Haeger P D and Dale P J.  2002.  Barriers to 
gene flow from oilseed rape (Brassica napus) into populations of Sinapis arvensis 
Molecular Ecology 11: 103-112. 

Nassar N M A. 2003.  Gene flow between cassava, Manihot esculenta Crantz, and wild 
relatives. Genetic and Molecular Research. Available :  
http://www.funpecrp.com.br/gmr/year2003/ vol4-2/gmr0047_full_text.htm 

New Scientist 2002.  GM crop mishaps unite friends and foes.  New Scientist 18 November 
2002.  Available :  http://newscientist.com  

Niruntrayakul S.  2004.  Gene flow between wild and cultivated rice.  Paper presented at RGJ 
Congress V, Pattaya. 

Oka, H.I. 1988.  Origin of Cultivated Rice.  Japan Scientific Society Press and Elsevier. 

OSP, European Food Safety Authority, 2004.  Opinion of the Scientific Panel on Genetically 
Modified Organisms on the use of antibiotic resistance genes as marker genes in 
genetically modified plants.  (Question N° EFSA-Q-2003-109).  Opinion adopted 
on 2 April 2004.  The EFSA Journal 48, 1-18.  Available :  
http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/384_en.html 

Pearson, H. 2002. Milk in rice could curdle. Nature,April 26, 2002.   Available : 
http://www.nature.com/news/2002/020422/full/020422-19.html 

Powles S B and Holtum J A M. 2005.  Herbicide Resistant Weeds In Australia.  Available :  
http://www.regional.org.au  

Reano, R. and Pham, J.L.  1998.  Does cross-pollination occur during seed regeneration at 
the International Rice Genebank? Int. Rice Res. Note 23:5-6 

Rerkasem, B. and K. Rerkasem 1984.  The agroecological niche and farmer selection of rice 
varieties in the Chiangmai Valley, Thailand. p. 303-311.  In: A.T. Rambo and P.E. 
Sajise (eds.), An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in 
Southeast Asia.  Los Banos: University of the Philippines at Los Banos. 

Rerkasem K, Stern W R and Goodchild N A.  1980. Associated growth of wheat and annual 
ryegrass. 1. Effect of varying total density and proportion in mixtures of wheat and 
annual ryegrass.  Aust. J. Agric. Res. 31: 649-658 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 47

Rerkasem K, Stern W R and Goodchild N A.  1980.  Associated growth of wheat and annual 
ryegrass. 2. Effect of varying the time of ryegrass germination in stands of wheat.  
Aust. J. Agric. Res. 31: 659-672 

Rerkasem K, Stern W R and Goodchild N A.  1980. Associated growth of wheat and annual 
ryegrass. III. Effects of early competition on wheat. Aust. J. Agric. Res. 31:1057-
1067.  

Samanwong S, Tanasinchayakul S, Tantakom S and Chitrakorn S.  2005.  Resistance of wild 
rice (Oryza spp) from Thailand to brown plant hopper (Nilaparvta lugens Stal). 
Presented at an international symposium on Diversity, Management, Protection and 
Utilization of Local Rice Germplasm, 1-2 August 2005, Chiang Mai, Thailand. 

Snow A A, Kristen L U and Culley T M.  2001.  Fitness of hybrids between weedy and 
cultivated radish: implications for weed evolution. Ecological Applications 11: 934–
943 

Strategy Unit, 2005. Field Work: weighing up the costs and benefits of GM crops- July 
2003. Available:  http://www.strategy.gov.uk/downloads/su/gm/01.htm#05 

Tanticharoen M, Valyasevi R, Donavanik J and Thanapaisal T.  2001.  Recent major 
developments of science and technology in Thailand: biotechnology.  Available: 
www.us-asean.org/ life_sciences/RECENT_MAJOR_DEVELOPMENTS.doc 

Tanticharoen M.  2000. Thailand: biotechnology for farm products and agro-industries, 
Consultative Group on International Agricultural Research, Washington, D.C.  
Available: www.us-asean.org/life _sciences/ RECENT_MAJOR_DEVELOPMENTS.doc 

Taylor M and J Tick. 2003. Post-Market Oversight of Biotech Foods: Is the Market 
Prepared? Washington, D.C.: Pew Initiative on Food and Biotechnology, 128 pp. 

United Nations 1992. Convention on Biological Diversity. Rio de Janiero, Brazil: United 
Nations Conference on the Environment and Development. 

USDA 2004. Available:   www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/03_36501r_ndd.pdf 

USDA ARS, 2005.  Butterflies and Bt Corn.  United States Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service.  Available:  
http://www.ars.usda.gov/sites/monarch/index.htm 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 48

Wang X W, Kaga A, Toomooka N and Vaughan D A.  2004.  The development of SSR 
markers by a new method in plants and their application to gene flow studies in azuki 
bean [Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi].  Theor. Appl. Genet. 109: 352-360. 

Watabe, T. 1967.  Glutinous Rice in Northern Thailand.  Reports on Research in Southeast 
Asia.  Natural Science Series N2.  The Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto 
University 

 

 
 


