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เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมสําหรับประเทศไทย1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ผศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร2
สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม (living modified organisms - LMOs) หรือที่มักเรียกกันทั่วไป
จีเอ็มโอ (GMOs- genetically modified organisms) เปนสิ่งมีชีวิตที่ถูกปรับแตงพันธุกรรมโดยใช
เทคนิคตัดตอยีน (recombinant DNA technology) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติตามที่ตองการ GMO ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมดานเภสัชกรรมเพื่อ
ผลิตฮอรโมน ยา และวัคซีนมากวา 25 ปแลว แตเมื่อมีการพัฒนาพืช GMO เพื่อใชในการเกษตรเพื่อ
เปนอาหาร ก็กอใหเกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มาจาก GMO และผลกระทบ
ตอระบบนิเวศที่อาจเกิดจากการปลอยพืช GMO ออกสูสิ่งแวดลอม แมคําวา GMO จะครอบคลุมถึง
สิ่งมีชีวิตทุกประเภทตั้งแตแบคทีเรีย ไวรัส พืชและสัตว แตการตอตานและการกีดกันสินคาที่เปน
GMO ที่เปนประเด็นปญหาหลักในขณะนี้สวนใหญเกี่ยวของกับการอนุญาตใหทดลองและเพาะปลูก
พืช GMO รวมทั้งการควบคุมสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มี GMO เปนสวนประกอบ สําหรับ
การผลิตสัตว GMO นั้นสวนใหญยังอยูในขั้นการทดลอง ความเปนไปไดที่จะผลิตสัตว GMO ในเชิง
พาณิชยยังคงจํากัดอยูในเรื่องของการใชสัตวแปลงพันธุเพื่อใชในการผลิตทางอุตสาหกรรมและเภสัช
กรรม การนําเสนอขอมูลและขอเสนอแนะในรายงานนี้จึงเกี่ยวของกับพืช GMO และอาหารที่มาจาก
GMO โดยจะพิจารณาสถานภาพของปญหา ขอถกเถียงเกี่ยวกับการยอมรับพืชและผลิตภัณฑที่มาจาก GMO
ขอพิพาททางการคาที่เกิดจากมาตรการควบคุมการนําเขา และผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนารวมทั้ง
ประเทศไทยจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุพืช GMO เพื่อประมวล
ขอมูลในภาพรวมสําหรับเสนอแนะแนวนโยบายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

1

2

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2

สถานภาพของการปลูกพืช GMO

การปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชยไดเริ่มมีมาตั้งแต พ.ศ. 2539 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
นับจากนั้นมาเปนเวลาหนึ่งทศวรรษ พื้นที่ปลูกพืช GMO ไดขยายออกไปอยางรวดเร็วในหลายประเทศจาก
1.7 ลานเฮคแตร (10.63 ลานไร) ในป 2539 ไปเปน 90 ลานเฮคแตร (562.5 ลานไร) ในป พ.ศ. 2548
ซึ่งถือเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นกวา 50 เทาจากเมื่อมีการปลูกครั้งแรก3 อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาการปลูก
พืช GMO เกือบทั้งหมดจะอยูใน 6 ประเทศ เรียงตามลําดับของพื้นที่เพาะปลูก ไดแก สหรัฐอเมริกา
อารเจนตินา แคนาดา บราซิล จีน และแอฟริกาใต คิดเปนพื้นที่รวมกันประมาณรอยละ 99 ของพื้นที่
เพาะปลูกพืชแปลงพันธุ (transgenic crops) หรือพืช GMO ทั้งหมดของโลก โดยจํากัดอยูในพืช 4 ประเภท
คือ ขาวโพด ถั่วเหลือง คาโนลา หรือ rapeseed และฝาย เฉพาะสหรัฐอเมริกามีพื้นที่เพาะปลูกมากกวา
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืช GMO ทั้งหมดของโลก พืช GMO 3 ประเภทที่ปลูกมากที่สุดในสหรัฐฯ คือ
ขาวโพด ถั่วเหลือง และฝาย พืช GMO อื่นๆที่เพาะปลูก ไดแก คาโนลา สควอช และมะละกอ การ
เพาะปลูกพืช GMO หลายประเภทมีมากกวาครึ่งหนึ่งของพืชที่มาจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีปรกติ
เชน ใน พ.ศ. 2547 มีการเพาะปลูกถั่วเหลือง ฝาย และมะละกอ ที่เปนพืช GMO คิดเปนรอยละ 85
รอยละ 76 และมากกวารอยละ 50 ของพืชทั้งหมดในแตละประเภทที่ปลูกในประเทศ ตามลําดับ
การเพาะปลูกมะละกอ GMO ทั้งหมดอยูในรัฐฮาวาย นอกจากนี้ ยังมีพืช GMO ที่อนุญาตใหปลูกในเชิง
พาณิชยแลว ไดแก sugar beets มันฝรั่ง และขาวโพดหวาน แตเกษตรกรยังมิไดนํามาเพาะปลูกอยาง
กวางขวางดังพืชที่กลาวมาขางตน4
ลักษณะที่ตองการของพืชแปลงพันธุที่เพาะปลูกในปจจุบันสวนใหญยังคงจํากัดอยูใน 2
ลักษณะ คือ (1) คุณสมบัติในการตานทานแมลงศัตรูพืช (insect resistance) หรือ (2) ทนทาน
ตอสารเคมีกําจัดวัชพืช (herbicide tolerance) หรือ มีคุณสมบัติทั้งสองอยาง การลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาพืช GMO ยังคงอยูในภาคเอกชนที่มีผลประโยชนจากการคาเมล็ดพันธุเปนหลั ก
ยกเวนในประเทศจีนซึ่งหนวยงานวิจัยของรัฐมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการปลูกพืช
GMO จึงอาจกลาวไดวา การปลูกพืช GMO ในปจจุบันยังคงเนนประเภทของพืชและสายพันธุที่ให
ลักษณะตามความตองการของตลาดและความคุมคาในเชิงพาณิชย และยังมิไดใหความสําคัญแก
การพัฒนาพันธุพืช GMO ที่เปนพืชอาหารหลัก เชน ขาว ขาวสาลี ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วแระ ถั่วมะฮะ
และถั่วลิสง ซึ่งมีความสําคัญตอการแกไขปญหาดานอาหารของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่ยากจน5

3
4

5

C. James, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2005, ISAAA Briefs No. 34, Ithaca, New York, 2005.
Factsheet: Genetically Modified Crops in the United States, Pew Initiative on Food and Biotechnology,
http://pewagbiotech.org/resources/factsheets/display.php3?FactsheetID=2
FAO, The State of Food and Agriculture 2003-2004, http://www.fao.org//docrep/006
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จากการสํารวจของ FAO เมื่อ พ.ศ. 2548 พบวา รอยละ 75 ของพื้นที่เพาะปลูกพืช GMO
ทั้งหมดมีที่ตั้งอยูในประเทศอุตสาหกรรม และมีประเทศกําลังพัฒนาเพียง 7 ประเทศที่เปดใหมีการ
ปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิยได ยกเวนกรณีของอารเจนตินาและจีน ประเทศเหลานี้สวนใหญมีพื้นที่
เพาะปลูกพืช GMO นอยกวา 100,000 เฮคแตร (625,000 ไร) พืช GMO ที่ปลูกยังคงไดแกถั่วเหลือง
และฝายเปนหลัก และลักษณะที่ตองการของพืชไดแกความทนทานสารเคมีกําจัดวัชพืชและความ
ตานทานแมลงศัตรูพืช มีเพียงประเทศจีนเทานั้นที่ใชพันธุพืช GMO ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆทั้งหมดตองอาศัยพันธุพืช GMO ที่มาจากประเทศพัฒนาแลว6 โดยสรุป
FAO มีความเห็นวาพืช GMO ที่เพาะปลูกอยางแพรหลายในปจจุบัน ยังคงจํากัดแคบอยูในประเภท
ของพืชไมกี่ชนิดและลักษณะที่ตองการเพียงสองประการดังกลาวมาแลว7

2.

ขอถกเถียงเกี่ยวกับพืช GMO

การพัฒนาและปลูกพืช GMO ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาไดกอใหเกิดการถกเถียงทั้งที่
เห็ น ด ว ยและไม เห็ น ด ว ยกั บ พื ช
GMO กลุ ม สํ า คั ญ ที่ เ ห็ นด ว ย ได แ ก นั กวิ ท ยาศาสตร ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพที่มองวาพืช GMO เปนหนทางใหมในการแกไขปญหาดานความขาดแคลนอาหาร
และทุพพลโภชนาการของประชากรโลก ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศยากจน และภาคอุตสาหกรรมและ
บรรษัทคาเมล็ดพันธุที่ตองการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุ GMO เพื่อเพิ่มพูนผลกําไรของตน ในสวนที่ไม
เห็ น ด ว ย ได แ ก สาธารณชนส ว นหนึ่ ง และองค ก รเอกชนด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ม ไ ว ว างใจในความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีใหมนี้ โดยตั้งขอสงสัยเรื่องความปลอดภัยของพืชและอาหารที่เปน GMO
เชน เชื่อวากระบวนการพันธุวิศวกรรมอาจกอใหเกิดสาร allergens ที่ทําใหเกิดอาการแพหรือ
สารพิ ษ ในอาหารซึ่ ง จะมี ผ ลต อ สุ ข ภาพในระยะยาว เกรงว า การบริ โ ภคถั่ ว หลื อ ง GMO พั น ธุ
“Roundup Ready” มีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนเอสโตรเจนซึ่งเปนสาเหตุของมะเร็ง
เตานมในสตรี หรือมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากเครื่องหมายยีนที่มีความตานทาน
สารปฏิชีวนะ (antibiotic resistance marker genes) ที่ใชในกระบวนการพันธุวิศวกรรมและสราง
พืช GMO วาจะหลุดไปสูประชากรจุลินทรียในธรรมชาติ เปนตน ในกรณีของมะละกอ GMO ที่เปน
ขาวเมื่อสองปมานี้ ก็มีความกลัววามะละกอ GMO อาจมีปริมาณของสารเบนซิลไอโซไธโอไซยาเนท
(benzyl isothiocynate –BITC) ซึ่งปรกติมีในยางมะละกอดิบเพิ่มมากขึ้นและอาจเพิ่มความเสี่ยงของ
การแทงบุตร นอกจากนี้ยังมีความกลัววามะละกอ GMO อาจมียีนตานทานสารปฏิชีวนะประเภทเจน
ตามัยซินและเตตราซัยคลินซึ่งสามารถถายทอดสูแบคทีเรียที่อยูในระบบยอยอาหารของมนุษยได8
ในดานเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการใชพืช GMO ยังถูกมองวาเปนสวนหนึ่ง

6
7
8

L.O. Fresco, Spotlight/2005: Genetically modified crops, FAO Agriculture 21 Magazine, http://www.fao.org/ag/magazine/0111sp.htm
เพิ่งอาง
Michael Hansen, “Potential Human Health Effects of Genetically Engineered /Genetically Modified (GE/GM) Papayas in
Thailand” May 2, 2005. http://www.biothai.net
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ของการแสวงประโยชนโดยประเทศพัฒนาแลวจากระบบการคาเสรีในโลกยุคโลกาภิวัฒน ทําให
ประเทศกําลังพัฒนาตองพึ่งพาและจายเงินมากขึ้นสําหรับเมล็ดพันธุพืชและเทคโนโลยีของประเทศ
พัฒนาแลวที่ไดรับความคุมครองภายใตระบบทรัพยสินทางปญญา
ตัวอยางของกลุมที่เห็นดวยกับการพัฒนาพืช GMO เชน ความเห็นของราชสมาคม (The
Royal Society) ซึ่งเปนองคกรที่มีชื่อเสียงดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
อังกฤษ โดยไดตีพิมพรายงานหลายฉบับในชวงทศวรรษที่ผานมาเพื่อเปดใหมีการถกเถียงเกี่ยวกับ
ประโยชนและความเสี่ยงที่เกิดจากพืช GMO อยางกวางขวาง9 ราชสมาคมมีความเห็นวา พืชตัดแตง
พันธุกรรม (GM plants) มีศักยภาพในการสรางประโยชนดานเกษตรกรรม การรักษาคุณภาพ
อาหาร และการเพิ่มสารอาหารเพื่อสรางเสริมสุขภาพ ไมมีเหตุผลใดที่ทําใหตั้งขอสงสัยไดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของอาหารที่ทําจากสวนประกอบที่เปน GMO หรือทําใหเชื่อไดวาการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมทําใหอาหารเหลานั้นปลอดภัยนอยกวาอาหารที่มาจากพืชที่มาจากการปรับปรุงพันธุ
โดยวิ ธี ป รกติ แ ต อ ย า งใด นอกจากนี้ ยั ง ไม มี ห ลั ก ฐานใดๆที่ แ สดงว า อาหารที่ ทํ า จากพื ช ตั ด แต ง
พันธุกรรมจะกอใหเกิดความเสี่ยงจากการแพมากไปกวาอาหารทั่วไป การบริโภค DNA ของมนุษย
จากแหลงอาหารที่หลากหลายมีมานานแลว จึงไมมีเหตุผลวาการรับ DNA จากพืชตัดแตงพันธุกรรม
จะกอใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไดอยางไร10
แมวายังไมมีหลักฐานที่ยืนยันไดแนนอนวา การบริโภคอาหารและพืชที่มี GMO จะกอใหเกิด
ความเสี่ยงหรือไม แตก็มีเสียงคัดคานการอนุญาตใหปลูกพืช GMO หรืออนุญาตใหคาสินคาที่มี
GMO เปนสวนประกอบโดยเสรี รวมทั้งเรียกรองใหมีการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของ
สินคา GMO อยางรอบคอบเสียกอนที่จะอนุญาตใหวางตลาดได เหตุผลของฝายที่ไมเห็นดวยกับการ
สงเสริมใหพัฒนาพืช GMO มีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความเชื่อและระดับของความรูสึกตอตาน ใน
ระดับทั่วไป มีคนไมเห็นดวยกับการแทรกแซงธรรมชาติและตองการใหหามการผลิตหรือการปลูกพืช
GMO โดยสิ้ น เชิ ง ในขณะที่ บ างคนมี ค วามเห็ น ว า การบั ง คั บ ให ติ ด ฉลากสิ น ค า ที่ มี GMO เป น
สวนประกอบนาจะเปนการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีความหวงใยเกี่ยวกับการ
แพรกระจายของพันธุพืช GMO โดยการผสมขามพันธุกับพันธุพืชทองถิ่นเชน การผสมเกสรโดยการ
นําพาของแมลงและสัตวหรือถูกพัดพาโดยลม ไปไดระยะไกล ในขณะที่ฝายสนับสนุนพืช GMO มอง
วาการผสมขามพันธุเปนเรื่องปรกติธรรมดาแมแตระหวางพืชปรับปรุงพันธุที่มิใช GMO กับพืชสาย
พันธุอื่นและพืชพื้นเมือง หากมีการจัดการที่ดี การผสมขามพันธุระหวางพืช GMO กับพืชอื่นๆก็มิได
เพิ่มความเสี่ยงตอระบบนิเวศ เชน หากพืช GMO ที่ตานทานแมลงศัตรูพืชผสมขามพันธุกับพืชปาก็
จะไมกอใหเกิดผลกระทบ เวนแตบริเวณนั้นเปนพื้นที่เกษตรที่เกษตรกรใชยากําจัดศัตรูพืชชนิดนั้น

9
10

รายงานและขอมูลตางๆสามารถดูไดจาก http://www.royalsoc.ac.uk/gmplants/
Genetically modified plants for food use and human health – an update, the Royal Society, February 2002.
http://www.royalsoc.ac.uk/templates/statements/StatementDetails.cfm?statementid=165
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อยู ซึ่งในกรณีดังกลาวก็สามารถจัดการความเสี่ยงไดโดยการหมุนเวียนชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช
เปนตน11
โดยภาพรวมแลว ความไมเห็นดวยกับการเพาะปลูกพืช GMO ยังคงมีลักษณะเหมารวม
มากกวาที่จะพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพืช GMO แตละประเภท ซึ่งผลกระทบอาจแตกตาง
กันไปในแตละระบบนิ เวศ นอกจากนี้ดูเหมือนกลุมตอตานพืช GMO โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมยังมิไดใหความสนใจเทาที่ควรแกประเด็นเรื่องการพัฒนาพันธุพืช GMO เพื่อ
แกไขปญหาความขาดแคลนอาหารและภาวะทุพพลโภชนาการในประเทศที่ยากจน องคกรพัฒนา
เอกชนดานสิ่งแวดลอมบางสวนมีความเห็นวา ภาวะทุพพลโภชนาการและการขาดแคลนอาหารซึ่ง
ประชากรที่ยากจนประสบอยูมีสาเหตุมาจากความไมสามารถเขาถึงอาหารมากกวาการขาดแคลน
อาหารในโลกอยางแทจริง
การตอตานพืช GMO และอาหารที่มี GMO เปนสวนประกอบมีคอนขางสูงในสหภาพยุโรป
ในขณะที่บางประเทศเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อารเจนตินา จีน และอินเดีย มีนโยบายที่คอนขาง
เป ด กว า งในการรั บ พื ช GMO ในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ฎเกณฑ ส ากลที่ ใ ช บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนด
มาตรฐานพืช GMO หรือผลิตภัณฑที่มี GMO เปนสวนประกอบ มีเพียง Codex Alimentarius ซึ่งเปน
แนวปฏิบตั ิที่กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุมครองสุขภาพของผูบ ริโภค และความ
ตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) และความตกลง
วาดวยอุปสรรคทางเทคนิคดานการคา (TBT Agreement) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความตกลงจัดตั้ง
องค การการคาโลก และวางกติ กาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการดา นสุขอนามัยและขอกําหนด
เกี่ยวกับการนําเขาสินคาของรัฐสมาชิกเพื่อปองกันมิใหมีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติทางการคา ใน
ด า นการเคลื่ อ นย า ยสิ่ ง มี ชี วิ ต ตั ด แต ง พั น ธุ ก รรมข า มแดน ก็ มี พิ ธี ส ารคาร ต าเฮนาว า ด ว ยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการแจงใหทราบลวงหนาและการประเมินความ
เสี่ยงในกรณีที่มีการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป

11

FAO, The State of Food and Agriculture 2003-2004. อางแลว
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มาตรการควบคุมการคาพืชและผลิตภัณฑที่มาจาก GMO ในสหภาพยุโรป

ในขณะที่การคาพืช GMO และผลิตภัณฑอาหารที่มาจาก GMO ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา
อารเจนตินาและอีกหลายประเทศมิไดกอใหเกิดความกังวลหรือการตอตานมากมายจากสาธารณชน
ผูบริโภคในยุโรปกลับมีความตื่นตัวเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และรูสึกไมไววางใจพืช
และผลิตภัณฑอาหารที่มาจาก GMO ในปจจุบันแมจะมีการอนุญาตใหวางจําหนายสินคา GMO ได
โดยติดฉลาก แตก็ปรากฏวามีอาหาร GMO วางจําหนายนอยมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดของ
สหภาพยุโรปยังไมยอมรับสินคาที่มาจาก GMO ประสบการณในอดีตจากการระบาดของโรควัวบา
และ BSE12 ทําใหผูบริโภคเรียนรูวา ไมสามารถจะไววางใจวาอาหารปลอดภัยจริงๆแมจะมีการยืนยัน
จากหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแลวก็ตาม
กอน พ.ศ. 2541 สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายสองฉบับซึ่งเกี่ยวของกับ GMOs และอาหาร
ทั้งของคนและสัตวที่มาจาก GMO ไดแก
Directive 90/220/EC เปนระเบียบที่ออกมาใชบังคับเมื่อ พ.ศ. 2533 กําหนด
กระบวนการสําหรับการประเมินและการใหความเห็นชอบแก GMOs ซึ่งรวมทั้งพืชและเมล็ด
พันธุ GMO กอนที่จะใหปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอม เชน การทดสอบในระดับไรนา (field trials)
หรือการนําไปเพาะปลูกเพื่อการคา ในชวงตั้งแตมีการประกาศใชระเบียบนี้จนถึง พ.ศ. 2541 มีพืช
ตัดแตงพันธุกรรมที่ไดรับความเห็นชอบทั้งหมด 14 รายการ และมีคําขออีก 13 รายการที่ไดผาน
การประเมินเบื้องตนแลว และกําลังรอการอนุมัติอยู ตอมาเมื่อมีกระแสตอตานพืชและอาหาร GMO
ในยุโรป ระเบียบนี้ถูกยกเลิกและแทนที่โดย Directive 2001/18/EC ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามระเบียบใหมที่ออกมา GMO และผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ GMO
จะตองผานการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมกอนที่จะอนุญาตใหปลดปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมหรือวางจําหนายได

12

Bovine spongiform encephalopathy หรือ BSE คือเชื้อโรควัวบา (“mad cow disease”) ซึ่งเปนโรคติดตอทําลายสมองในวัว
สาเหตุของโรคไมแนชัด ถูกคนพบในประเทศอังกฤษครั้งแรกในชวงทศวรรษ 1990’s กอนที่จะพบในประเทศอื่นตอมา ในระยะ
ตน หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารของอังกฤษยืนยันวา BSE ไมกอใหเกิดอันตรายตอคนและไมสามารถถายทอดสูคนที่กิน
เนื้อวัวที่เปนโรคนี้ได อยางไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1996 นักวิทยาศาสตรคนพบวามีความเกี่ยวพันระหวางโรคเซลสมองถูกทําลายของ
คน (Creutzfeldt-Jacob disease หรือ CJD) ซึ่งมีอาการรุนแรงถึงตายและไมมีทางรักษาใหหายไดกับการบริโภคเนื้อวัวที่ติดเชื้อ
โรควัวบา ในตอนแรก ทางการอังกฤษไมยอมรับผลงานวิจัยดังกลาว แตในที่สุดก็ตองยอมรับวามีความสัมพันธระหวางโรค CJD
และ BSE จริง ผลที่ตามมาก็คือ ทางการตองดําเนินมาตรการหลายอยางเพื่อคุมครองสุขภาพคนและสัตว รวมทั้งทําลายวัว 4.5
ลานตัวเพื่อปองกันการระบาดของโรค
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Regulation (EC) No.258/1997 (“Regulation on Novel Foods and Novel Food Ingredients)
เปนกฎหมายที่ออกมาใชบังคับเมื่อ พ.ศ. 2540 กําหนดใหผลิตภัณฑอาหารใหมที่มี GMO เปน
สวนประกอบ หรือที่ทํามาจาก GMOs ตองติดฉลาก นอกจากนี้ ยังกําหนดกระบวนการใหความ
เห็นชอบที่กระชับมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑอาหารที่ทํามาจาก GMO (“derived from GMOs”) แตไม
มี GMO เปนสวนประกอบ เชน น้ํามันที่กลั่นจากถั่วเหลือง หรือน้ําเชื่อมที่ทําจากขาวโพด อาหาร
เหลานี้สามารถวางจําหนายไดหากผูประกอบการสามารถแสดงขอมูลที่นาเชื่อถือทางวิทยาศาสตร
วาผลิตภัณฑของตนมีลักษณะอยางเดียวกัน (“substantially equivalent”) กับอาหารที่ไดรับ
อนุญาตใหวางจําหนายอยู โดยมีความเห็นสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบของรัฐใดรัฐหนึ่งที่
เปนรัฐสมาชิก
แมวาจะมีพืช และอาหารหลายรายการที่ ไดรับอนุญาตใหนํา เข า สหภาพยุโ รปไดภ ายใต
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว แตปรากฏวารัฐสมาชิกหลายรัฐยังคงหามนําเขาพืชและอาหารที่ไดรับ
อนุญาตเหลานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกําลังประสบปญหาในการกําหนด
นโยบายที่เปนเอกภาพเกี่ยวกับ GMO การตอตาน GMO และอาหาร GMO มีในหลายประเทศ เชน
ออสเตรีย ลักเซมเบอรก ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี และกรีซ หามการนําเขาพืช GMO หลายรายการ
ที่สหภาพยุโรปใหความเห็นชอบแลว ใน พ.ศ. 2541 รัฐสมาชิกที่ตอตานการนําเขาพืช GMO นําโดย
ฝรั่งเศสประกาศวาจะหามนําเขาพืช GMO จนกวาสหภาพยุโรปจะปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ติดฉลากและการประเมินความปลอดภัยของพืชและผลิตภัณฑ GMO ใหมีความเขมงวดมากขึ้น ผลก็
คือ สหภาพยุโรปมิไดใหความเห็นชอบแกการนําเขาพืช GMO แมแตรายการเดียวเปนระยะเวลา 6 ป
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2547 ซึ่งเทากับเปนมาตรการหามนําเขาพืช GMO โดยปริยาย
(de facto moratorium) ในระหวางที่สหภาพยุโรปกําลังจัดเตรียมกฎหมายในเรื่องนี้เพื่อใหเปนที่
ยอมรับแกรัฐสมาชิกมากขึ้น
กระแสตอตานพืชและผลิตภัณฑอาหาร GMO ไดกอใหเกิดความไมพอใจตอสหรัฐฯเปนอัน
มากเนื่องจากสหภาพยุโรปเปนตลาดสําคัญของสินคาเกษตรจากสหรัฐ อีกทั้งมาตรการหามนําเขาที่
นํามาใชอาจกลายเปนแบบอยางใหประเทศในภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาปฏิบัติ
ตามได ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอารเจนตินา ยื่นขอรองเรียน
ตอคณะกรรมการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO) กลาวหาวามาตรการหามนําเขาพืช
และผลิตภัณฑ GMO ของสหภาพยุโรปละเมิดความตกลงภายใต WTO ไดแก ความตกลงวาดวยการ
ใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary
Measures-SPS) และความตกลงว า ด ว ยอุ ป สรรคทางเทคนิ ค ด า นการค า
(Agreement on Technical Barriers to Trade-TBT) เนื่องจากภายใตความตกลงดังกลาว สหภาพ
ยุโรปไมสามารถกําหนดขอกีดกันทางการคาตอพืชและอาหารดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยโดย
ปราศจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตรได
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ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายใหมออกมาอีก 2
ฉบับเพื่อกําหนด
กระบวนการใหความเห็นชอบแกการนําเขาอาหารคนและอาหารสัตวที่เปน GMO ใน พ.ศ. 2546
ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา ไดแก
Regulation (EC) 1829/2003 on GM food and feed กําหนดกระบวนการใหความ
เห็นชอบแกอาหารคนและอาหารสัตวที่เปน GMO ใหมีความสะดวกและกระชับมากขึ้น ผูยื่นคําขอ
สามารถยื่นคําขอฉบับเดียวในการขออนุญาตใช GMO เพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อนําเขา เพื่อ
เพาะปลูก หรือเพื่อแปรรูป โดยยื่นคําขอในรัฐสมาชิกที่ตองการจําหนายผลิตภัณฑนั้น หลังจากนั้น
หนวยงานที่รับผิดชอบของสหภาพยุโรป คือองคการความปลอดภัยดานอาหารของยุโรป (the European
Food Safety Authority หรือ EFSA) จะประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑนั้น หลังจาก
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดรับรายงานการประเมินความเสี่ยงแลว ใหทําขอเสนอวาจะอนุญาต
หรือไมอนุญาตการนําเขาผลิตภัณฑ GMO นั้น หากคณะกรรมาธิการมีความเห็นแตกตางจาก EFSA
ก็ จ ะต อ งแสดงเหตุ ผ ลประกอบการวิ นิ จ ฉั ย ข อ เสนอของคณะกรรมาธิ ก ารจะถู ก นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการวาดวยหวงโซอาหารและสุขภาพสัตว (the committee on the Food Chain and
Animal Health) ซึ่งประกอบดวยรัฐสมาชิกเพื่อขอความเห็นชอบ หากคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงสามารถออกหนังสืออนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑนั้นได
หากคณะกรรมการไมใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมาธิการนําเสนอเรื่องใหที่ประชุมรัฐมนตรี
(Council of Ministers) ของประเทศสมาชิกเพื่อใหความเห็นชอบหรือปฏิเสธคําขอนั้น หากที่
ประชุมรัฐมนตรีไมดําเนินการหรือไมสามารถตกลงกันดวยเสียงขางมากได ใหคณะกรรมาธิการ
สามารถดําเนินการเองเพื่ออนุญาตหรือไมอนุญาตตอไป
Regulation 1830/2003 on traceability and labeling กําหนดใหอาหารคนและอาหาร
สัตวที่มี GMO เปนสวนประกอบหรือผลิตจาก GMO ตองติดฉลาก และผูประกอบการที่เพาะปลูก
เก็บรักษา ขนสง หรือแปรรูปผลิตภัณฑ GMO ตองวางระบบเพื่อใหสามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลิตภัณฑของตนไดตลอดเสนทางการคาผลิตภัณฑอาหารนั้น
ในสวนของมาตรการติดฉลาก ระเบียบนี้กําหนดใหตองติดฉลากผลิตภัณฑที่เปนอาหารคน
และอาหารสัตวซึ่งมี GMO เปนสวนประกอบหรือผลิตจาก GMO เพื่อแสดงวาเปนผลิตภัณฑที่มี GMO
หรือผลิตมาจาก GMO อะไร ผลิตภัณฑที่ตองติดฉลากรวมถึงผลิตภัณฑที่กลั่นมาจาก GMO เชน
น้ํามันถั่วเหลือง หรือน้ํามันขาวโพด ซึ่งกอนหนานี้สามารถวางจําหนายไดอยูแลวโดยไมตองติด
ฉลาก แมวาจะไมสามารถตรวจหาสารพันธุกรรม หรือโปรตีนในผลิตภัณฑเหลานี้ไดเลยก็ตาม กรณี
ข อ ยกเว นไม ต อ งติ ด ฉลากภายใต ร ะเบีย บนี้ ได แ ก กรณี ที่ มีส ารพั น ธุ กรรมปนเป อ นอยู อ ยา งไม
สามารถหลีกเลี่ยงได แตตองมีปริมาณไมเกิน รอยละ 0.9
ของสวนประกอบอาหารทั้งหมด
ผลิ ตภัณ ฑที่เปนเนื้ อสัต ว นม และไข แมวาจะมาจากสัต วที่กิ น อาหารสัต วที่มี GMO ก็ ตาม และ
ผลิตภัณฑเนยแข็งและเครื่องดื่มประเภทเบียรที่ทําจากเอ็นไซน ที่ผลิตมาจาก GMO
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สําหรับมาตรการเรื่องความสามารถตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ GMO ไดนั้น ระเบียบนี้
กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีระบบเพื่อใหสามารถติดตามไดวาผลิตภัณฑ GMO นั้นมาจาก
แหลงใด และไดแจกจายจําหนายใหแกใครบาง โดยผูประกอบการตองเก็บบันทึกขอมูลเหลานี้ไวเปน
เวลาอยางนอย 5 ป วัตถุประสงคของมาตรการนี้ก็คือ เพื่อเอื้ออํานวยใหเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑไดใน
กรณีที่เกิดความเสี่ยงซึ่งไมสามารถเล็งเห็นไดตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม สามารถติดตาม
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ รวมทั้งทําใหสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบความถูกตองของฉลากได
มาตรการเรื่องการติดฉลากและการตรวจสอบติดตามสินคา GMO ไดรับการวิพากษวิจารณ
จากรัฐบาลสหรัฐฯและผูประกอบการเปนอันมากวาเปนอีกมาตรการหนึ่งของการกีดกันทางการคา
เนื่องจากผูประกอบการตองเสียคาใชจายและเวลาในการแยกพืชที่เปน GMO ออกจากพืชไมเปน
GMO อยางไรก็ดี นับตั้งแตระเบียบทั้งสองฉบับนี้มีผลบังคับใช คณะกรรมาธิการยุโรปไดใหความ
เห็นชอบแกการนําเขาพืช และอาหาร GMO ไปแลวมากกวา 30 รายการ เชน ผลิตภัณฑขาวโพด
หวานบรรจุกระปองของบริษัทซินเจนตา (Syngenta) ขาวโพด GMO พันธุ Roundup Ready NK 603
ของบริษัทมอนซาโต (Monsanto) เพื่อเปนอาหารคนและสัตว แตไมอนุญาตใหเพาะปลูก และ ขาวโพด
GMO พันธุ MON 863 เพื่อใชเปนอาหารสัตว แตไมอนุญาตใหเพาะปลูกหรือนํามาแปรรูปเปน
อาหารคน เปนตน ในกรณีทั้งหมดเหลานี้ คณะกรรมาธิการยุโรปตัดสินใจอนุญาตหลังจากที่ที่
ประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกไมสามารถตกลงกันได แมวาพืชและผลิตภัณฑ GMO บางรายการจะ
ไดรับอนุ ญ าตใหนําเขาสหภาพยุโ รปได แ ลว แตรัฐ สมาชิกบางประเทศ เช น ออสเตรีย ฝรั่ง เศส
เยอรมันนี กรีซ และลักเซมเบอรกยังคงหามนําเขาพืช GMO ที่ไดรับอนุญาตเหลานั้น โดยอางเหตุผล
เรื่องการคุมครองสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 หลังจากพิจารณา
ขอมูลซึ่งรัฐสมาชิกเหลานี้นําเสนอแลว คณะกรรมาธิการยุโรปและ EFSA ไดเรียกรองใหรัฐสมาชิก
ยกเลิกมาตรการหามการนําเขาพืช GMO ที่ไดรับอนุญาตแลว แตก็ไมเปนผล ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการใหที่ประชุมรัฐมนตรีมีคําสั่งใหรัฐสมาชิกยกเลิกมาตรการหามการนําเขาก็ไมได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเชนกัน จึงอาจกลาวไดวา สหภาพยุโรปยังคงมีปญหาในการกําหนด
นโยบายที่เปนเอกภาพเกี่ยวกับการเปดรับพืชและผลิตภัณฑ GMO
เหตุการณทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวา รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปยังมีความเห็นที่แตกตางกันและ
คอนไปทางตอตานพืชและอาหาร GMO มาก จากการสํารวจความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับพืชและ
อาหาร GMO ใน ค.ศ. 2002 พบวา ประชาชนในรัฐสมาชิกสหภาพสวนใหญคัดคานการคาพืชและ
ผลิตภัณฑ GMO
โดยมองวาสินคาเหลานี้กอใหเกิดความเสี่ยงและไมมีประโยชนตอสังคม13

13

Eurobarometer 58.0 Europeans and Biotechnology in 2002.
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_177_en.pdf
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การสํารวจอีกครั้งใน พ.ศ. 2548 พบวาประชาชนในยุโรปยังคงมีความรูสึกตอตานพืชและผลิตภัณฑ
GMO แมจะมีการปรับกฎระเบียบใหมีความเขมงวดมากขึ้นแลวก็ตาม14
ลาสุด คณะกรรมการระงับขอพิพาทขององคการคาโลกไดมีวินิจฉัยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2549 วามาตรการไมอนุญาตใหนําเขาสินคา GMO หรือที่มี GMO เปนสวนประกอบใน
สหภาพยุโรปในชวงระหวาง พ.ศ. 2542 ถึง 2546 มีผลเปนการกําหนดมาตรการหามนําเขาโดย
ปริยายและขัดกับกฎระเบียบของการคาเสรี นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวามาตรการหามการนําเขาที่
ดํ า เนิ น อยู ใ นขณะนี้ ข องประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปบางประเทศ ได แ ก ออสเตรเลี ย ฝรั่ ง เศส
เยอรมันนี กรีซ อิตาลี และลักเซมเบอรก เปนมาตรการที่ไมชอบดวยกฎหมายและตองยกเลิก คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกสงสัญญาณชัดเจนวา รัฐสมาชิกของ
องคการการคาโลกไมอาจกําหนดมาตรการหามการนําเขาสินคา GMO โดยอางเหตุผลดานสุขภาพ
และสิ่ งแวดล อมที่ป ราศจากข อสนั บสนุนทางวิท ยาศาสตรอยางเพี ย งพอ จึ งอาจกล า วไดว า แนว
ทางการวิ นิ จ ฉั ย ขององค ก ารการคา โลกให ค วามสํา คั ญ แกเ รื่อ งการค า มากกวา เหตุ ผ ลทางด า น
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย ซึ่งถือวาขัดกับหลักการระวังไวกอน (precautionary principle) ที่
สนับสนุนใหสามารถดําเนินมาตรการปองกันไดแมวาจะยังไมมีขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรวาจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางชัดเจน หากเปนกรณีที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผลกระทบจะรุนแรงเกิน
กวาจะเยียวยาใหคืนดีได15 แนวทางวินิจฉัยดังกลาวยังอาจขัดกับหลักการของพิธีสารคารตาเฮนาวา
ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งยึดหลักการ precautionary principle และกําหนดไวอยางชัดเจนวา
การขาดขอมูลที่ชัดเจนทางวิทยาศาสตรจะไมเปนขอขัดขวางในการตัดสินใจของรัฐภาคีที่จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหนําเขาสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม
เปนที่คาดการณวาสหภาพยุโรปคงจะยื่นอุทธรณการตัดสินนี้ และเรื่องราวการตอตานพืช
และอาหาร GMO ในสหภาพยุโรปคงจะยังไมจบลงงาย คณะกรรมาธิการยุโรปยังคงมีปญหาในการ
กําหนดนโยบายที่เปนเอกภาพแมวาจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑดานการนําเขา GMO แลวก็ตาม
เนื่ อ งจากสหภาพยุ โ รปเป น หนึ่ ง ในตลาดสํ า คั ญ ของสิ น ค า เกษตรของไทย การยอมรั บ พื ช และ
ผลิตภัณฑ GMO ของผูบริโภคในยุโรปจึงเปนขอพิจารณาสําคัญสําหรับการกําหนดนโยบายเรื่องการ
ปลูกพืช GMO ของไทยดวย
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Special Eurobarometer 224, “Europeans, Science & Technology”, 2005.
http://Europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs_224_report_en.pdf
15
ดูการวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักการระวังไวกอนใน กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน ,
เ อกสารทางวิชาการ หมายเลข 25 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มีนาคม 2549. http://www.thaienviforum.net
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กฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคาและการควบคุม GMO

การควบคุมพืช GMO และผลิตภัณฑอาหารที่มี GMO เปนสวนประกอบ มีนัยสําคัญตอ
การคาระหวางประเทศ และในแงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในดานการคาระหวางประเทศ การ
กําหนดมาตรการเรื่องสุขอนามัยของรัฐเพื่อควบคุมการนําเขาพืชและอาหารอาจกลายเปนขออางใน
การกีดกันการคา จากการประเมินของ FAO ใน ค.ศ. 2003 การคาระหวางประเทศซึ่งผลิตผลและ
ผลิตภัณฑเกษตรกรรมมีมูลคามากกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐ สวนในเรื่องสิ่งแวดลอม นานา
ประเทศได ม องเห็ น ความจํ า เป น ของการควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนซึ่ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ตั ด แต ง
พันธุกรรม ในสวนนี้ จะไดพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาพืชและอาหาร GMO และการ
เคลื่อนยาย GMO
1. Codex Alimentarius ประกอบดวยมาตรฐาน (standards) ขอปฏิบัติ (codes of practice) แนว
ปฏิบัติ (guidelines) และขอเสนอแนะตางๆ (recommendations) ที่จัดทําขึ้นโดย Codex Alimentarius
Commission ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นรวมกันระหวาง FAO และ WHO ตั้งแต พ.ศ. 2506โดยมีหนาที่
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุมครองสุขภาพของผูบริโภค และเพื่อใหนานา
ประเทศถือมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเดียวกัน (harmonization) ในการคาผลิตภัณฑอาหารและพืชใน
ระดับระหวางประเทศ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตาม Codex Alimentarius จึงมีสวนสําคัญในการ
เอื้ออํานวยใหการคาระหวางประเทศซึ่งพืชและอาหารเปนไปโดยสะดวก และชวยลดมาตรการกีดกัน
ทางการคาที่ปราศจากขอสนับสนุนทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางมาตรฐานที่กําหนดโดย Codex Alimentarius เชน ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหมีได
ของสารตกคาง (maximum residue limits – MRLs) ที่เปนยาฆาแมลง หรือยารักษาโรคของสัตว
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสวนผสมที่เติมลงในอาหาร (food additives) สารปนเปอน และสารพิษใน
อาหาร และมาตรฐานวาดวยการติดฉลากอาหารที่มีบรรจุภัณฑ เปนตน สําหรับแนวปฏิบัติ (Codex
codes of practice) ที่กําหนด เชน แนวปฏิบัติดานอนามัยของอาหาร ไดแก การผลิต การแปรรูป
การขนส ง และการเก็ บ รั ก ษาอาหาร เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ปลอดภั ย และเหมาะสมต อ การบริ โ ภค
นอกจากนี้ยังมีหลักการทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยของอาหาร (Codex General Principles of Food
Hygiene) ซึ่งกําหนดใหใชการวิเคราะหอันตรายและการควบคุม (Hazard Analysis and Critical
Control Point – HACCP) ในระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เปนตน ในปจจุบัน
มาตรฐานและแนวปฏิบัติตางๆของ Codex Alimentarius มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเปนอันมากเนื่องจาก
ถูกอางอิงในความตกลงดานการคาระหวางประเทศ เชน ความตกลงวาดวยการใชมาตรการดาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคดานการคา ภายใตความตก
ลงการจัดตั้งองคการการคาโลก นอกจากนี้ ยังเปนมาตรฐานที่ถูกอางอิงในขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรี
ตางๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี เชน NAFTA และ FTA ระหวางไทยกับออสเตรเลีย เปนตน
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ใน พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการของ Codex Alimentarius ไดจัดทําเอกสารที่สําคัญ 3
ฉบับเกี่ยวกับมาตรฐานของอาหารที่มาจาก GMO คือ
(1) หลั ก การว า ด ว ยการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งของอาหารที่ ผ ลิ ต จากเทคโนโลยี ชีว ภาพ
สมัยใหม (Principles for the risk analysis of foods derived from modern technology) ประกอบดวยหลักการประเมิน
ความเสี่ยง (risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (risk management) และการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
(risk communication)
การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย การประเมินความปลอดภัยของอาหาร โดย
พิจารณาวามีขอนากังวลเกี่ยวกับอันตราย ปญหาทางโภชนาการ หรือปญหาความ
ปลอดภัยอื่นๆอยูหรือไม และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือปญหาเหลานั้น
วามีมากนอยอยูในระดับใด ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบระหวางอาหารที่มาจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ กับอาหารอยางเดียวกันที่ผลิตโดยวิธีปรกติและถือวามีความ
ปลอดภั ย ว า มี ค วามเหมื อ นหรื อ ต า งกั น อย า งไรหากมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
(substantially equivalent) ก็อาจเปนตัวบงชี้ถึงความปลอดภัยไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ควรพิจารณาปจจัยตางๆประกอบการประเมินความเสี่ยง ไดแก ความ
เป น พิ ษ ความเป น ไปได ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด การแพ ผลที่ มี ต อ การเปลี่ ย นแปลง
องคประกอบหลักของอาหารและการเผาผลาญของอาหาร และเสถียรภาพของยีน
ที่ใสเขาไปและการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาที่เกี่ยวของกับการตัดแตงพันธุกรรม
เปนตน การประเมินความเสี่ยงจะตองกระทําเปนรายกรณี
การจัดการความเสี่ยง ประกอบดวยมาตรการที่ไดสัดสวนกับความเสี่ยง เชน การ
ติดฉลากอาหาร การกําหนดเงื่อนไขอนุญาตใหวางจําหนาย การติดตามตรวจสอบ
หลังจากการวางจําหนาย และการพัฒนาวิธีการเพื่อตรวจหาอาหารที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
การสื่ อ สารข อ มู ล ความเสี่ ย ง เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการประเมิ น และการ
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ประกอบดวยกระบวนการปรึกษาหารือกับผูมีสวน
ไดเสีย โดยเปนกระบวนการที่โปรงใส มีการรวบรวมขอมูลซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบได ตลอดจนควรเปดใหสาธารณชนเขาถึงรายงานการประเมินความ
เสี่ยงและขอตัดสินใจตางๆได
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(2) แนวปฏิบัติวา ดวยการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืชซึง่ ตัดแตงพันธุกรรม
(Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-DNA plants)
กําหนดวิธีปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืชตัดแตงพันธุกรรมใน
กรณีที่มีพันธุพืชอาหารใกลเคียงที่มิไดมาจากการตัดแตงพันธุกรรมและถือไดวามีความปลอดภัย
โดยใหเปรียบเทียบพืชตัดแตงพันธุกรรมกับพืชอาหารใกลเคียงนี้ เพื่อดูวามีลักษณะเหมือนกันและ
แตกตางกันอยางไรตามหลักที่เรียกกันวา substantial equivalence รวมทั้งพิจารณาผลที่เกิดขึ้นโดย
ไมตั้งใจจากการตัดแตงพันธุกรรม การเปรียบเทียบจะทําใหทราบไดวาอาหารที่ไดมาจากการตัด
แต งพั น ธุ ก รรมมี ค วามปลอดภั ย เหมื อ นกับ หรือ มี คุณ ค า ทางอาหารไม น อ ยกวา พื ช อาหารอย า ง
เดียวกันที่ไดมาจากปรับปรุงพันธุโดยกระบวนการปรกติหรือไม และใหประเมินความปลอดภัยของ
ความแตกตางที่พบ
(3) แนวปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใชสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่
ตัดแตงพันธุกรรม (Guideline for the conduct of food safety assessment of foods produced using
recombinant-DNA micro-organisms)
กําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่
ตัดแตงพันธุกรรม โดยยึดหลักการเดียวกันกับแนวปฏิบัติในขอ (2) นอกจากเปรียบเทียบระหวาง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตัดแตงพันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบเดียวกันที่มิไดตัดแตงพันธุกรรม
แลว ยังใหเปรียบเทียบระหวางอาหารที่ผลิตโดยใชสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งสองอยางนี้ดวย
นอกจากหลักการและแนวปฏิบัติทั้งสามเรื่องที่กลาวมาแลว ในขณะนี้ Codex Alimetarius
Commission กําลังอยูในระหวางจัดเตรียมรางแนวปฏิบัติวาดวยการติดฉลากอาหารที่ไดมาจาก
เทคนิคการตัดแตงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม (Draft guidelines for the labelling of foods
obtained through certain techniques of genetic modification/genetic engineering)
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2. ความตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures –SPS Agreement)
ในการเจรจาการคารอบอุรุกวัยไดมีการผนวกเอาเรื่องการเกษตรและอาหารเขามาเปนวาระ
หนึ่งของการเจรจาการคาเปนครั้งแรก ประเทศสมาชิกที่เขารวมเจรจาตระหนักถึงปญหาการกีดกัน
ทางการคาและการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการที่ประเทศตางๆกําหนดขึ้นโดยอางเหตุผล
เรื่องการคุมครองสุขภาพมนุษย พืชและสัตว จึงไดมีการจัดทําความตกลงสองฉบับ คือ SPS และ
TBT Agreements
ความตกลงวาดวยการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หรือ SPS Agreement
เปนหนึ่งในอีกหลายความตกลงที่ถือเปนสวนหนึ่งของความตกลงวาดวยการจัดตั้งองคการการคา
โลกเมื่อ พ.ศ. 2537 SPS Agreement กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางมาตรการดานสุขอนามัย
และสุขอนามัย พืชโดยประเทศสมาชิกเพื่อมิใหกลายเปนขออา งในการกีดกันทางการค า สวนที่
เกี่ยวของโดยตรง ไดแก
Article 2.2 “สมาชิกจะตองทําใหมั่นใจวามาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชจะถูกใช
เทาที่จําเปนเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพมนุษย สัตวหรือพืชเทานั้น และมาตรการดังกลาวจะตอง
อยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร (scientific principles) และจะตองไมใชมาตรการที่
ตั้งขึ้นโดยปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางพอเพียง” และ
Article 3.1 “เพื่อใหมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนไปในแนวเดียวกันอยาง
กวางขวางมากที่สุดเทาที่จะกระทําได สมาชิกจะตองกําหนดมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดย
ยึดมาตรฐาน แนวทาง หรือ ขอแนะนําระหวางประเทศ (international standards, guidelines or
recommendations) เทาที่มีอยู เวนแตเปนกรณีที่กําหนดไวเปนอยางอื่นตามความตกลงนี้
มาตรฐาน แนวทาง และขอแนะนําระหวางประเทศที่มีอยูขณะนี้ก็คือมาตรฐานของ Codex
ตามที่กลาวมาในตอนที่แลวนั่นเอง แมวา SPS Agreement จะยอมรับสิทธิของประเทศสมาชิกใน
การกําหนดมาตรการดวยเหตุผลดานการคุมครองสุขภาพ แตก็ไมอนุญาตใหกําหนดมาตรการได
ตามอําเภอใจโดยปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร หากมีขอรองเรียนจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทางการคาที่เกิดจากมาตรการเหลานี้ คณะกรรมการระงับขอพิพาท
ขององคการคาโลกยอมสามารถวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายของมาตรการดังกลาวได โดยอางอิง
ถึงมาตรฐานและแนวทางของ Codex
เพราะถือวาเปนมาตรฐานที่กําหนดบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและเปนมาตรฐานเทาที่มีอยูในขณะนี้ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันมากที่สุดของนานาประเทศ
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3. ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคดานการคา (Agreement on Technical Barriers to
Trade-TBT Agreement)
เป น อี ก หนึ่ ง ความตกลงภายใต ค วามตกลงจั ด ตั้ ง องค ก ารค า โลกที่ ต อ งการควบคุ ม มิ ใ ห
ประเทศสมาชิกกําหนดกฎระเบียบหรือมาตรฐานเกี่ยวกับสินคาที่กอใหเกิดอุปสรรคทางการคามาก
เกินความจําเปน เชน มาตรการเกี่ยวกับการติดฉลาก หรือขอกําหนดทางเทคนิคตางๆ Article 2.6
ของ TBT Agreement กําหนดวา
“เพื่อวัต ถุ ป ระสงคใ นการกํา หนดกฎเกณฑท างเทคนิค ให เ ป นไปในแนวทางเดี ย วกันให
กวางขวางมากที่สุดเทาที่จะทําได ประเทศสมาชิกจะมีสวนรวมอยางเต็มที่ตามกําลังทรัพยากรทีต่ นมี
ในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ สําหรับผลิตภัณฑที่ตนเองไดมีหรือคาดวาจะมีกฎระเบียบ
ทางเทคนิค (technical regulations) โดยใหดําเนินการผานองคกรระหวางประเทศที่เหมาะสมซึ่ง
เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ”
เปนที่เขาใจกันทั่วไปวา องคกรระหวางประเทศที่จะทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศก็คือ Codex Alimentarius Commission นั่นเอง
4. พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพภายใตอนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological
Diversity)
พิธีสารคารตาเฮนาเปนความตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นตาม Articles 19.3 และ
19.4 ของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทําพิธีสารเพื่อ
กําหนดกระบวนการสําหรับการเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
(living modified organisms หรือ LMOs) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของมนุษยจาก LMOs ซึ่งเปนผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพ การเจรจาจัดทําพิธีสารใชเวลา
ประมาณ 4 ป และเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 พิธีสารนี้เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
11 กันยายน พ.ศ. 2546 หลังจากที่มีรัฐภาคีครบ 50 รัฐผานพนไปแลว 90 วัน นับจนถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2549 พิธีสารนี้มีรัฐภาคีแลวทั้งสิ้น 132 รัฐ ประเทศไทยทําภาคยานุวัติเขาเปนภาคีของพิธีสารนี้
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และพิธีสารนี้เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
พิธีสารคารตาเฮนากําหนดกระบวนการที่ตองปฏิบัติสําหรับการสงออกและการนํา เข า
LMOs ที่มีเจตนาปลอยออกสูสิ่งแวดลอมโดยตรงของรัฐผูนําเขา (intentional introduction into the
environment of the Party of import) เชน การนําเมล็ดพันธุหรือสัตว GMO มาเพาะปลูกหรือ
เพาะพันธุ ซึ่งสามารถทําใหพันธุ GMO แพรกระจายออกไปสูสิ่งแวดลอมไดโดยตรง กระบวนการ
ประกอบดวยการจัดทําความตกลงลวงหนา (Advanced Informed Agreement หรือ AIA) กอนที่จะมี
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การสงออกและนําเขา LMOs รัฐผูสงออกจะตองแจงเปนหนังสือแกหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐผู
นําเขากอนที่จะสงออก การแจงตองทําเปนหนังสือโดยประกอบดวยสาระสําคัญตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวกที่ 1 (Annex I) ของพิธีสาร 15 รายการเปนอยางนอย เชน ชื่อและที่อยูซึ่งติดตอไดของผู
สงออกและผูนําเขา ชื่อและชนิดของ LMOs รวมทั้งระดับความปลอดภัยตามที่ถูกจําแนกไวในรัฐผู
สงออก วันที่ตั้งใจจะเคลื่อนยาย LMOs ขามแดน สถานการณจําแนกพันธุ ชื่อสามัญ จุดที่เก็บและ
รวบรวม วัตถุประสงคของการนํา LMOs ไปใช ปริมาณที่จะมีการเคลื่อนยาย วิธีการจัดการ เก็บ
รักษาและขนสงที่เหมาะสม และรายงานการประเมินความเสี่ยง (risk assessment report)
เมื่อไดรับแจง รัฐผูนําเขาตองรับทราบเปนหนังสือภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจง โดย
ตองแจงใหรัฐผูสงออกทราบวาตองการดําเนินการตอไปตามขั้นตอนของกฎหมายภายในของตน
หรือจะดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวใน Article 10 ของพิธีสาร ในกรณีที่ตองการ
ดําเนินการตามกระบวนการในพิธีสาร รัฐผูนําเขาตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่
กําหนดไวในภาคผนวก 3 ของพิธีสาร โดยอาจใหผูสงออกเปนผูออกคาใชจายในการประเมินความ
เสี่ยง และจะตองแจงใหรัฐผูสงออกทราบวาจะตองรอการใหความเห็นชอบเปนหนังสือจากรัฐผู
นําเขากอนดําเนินการเคลื่อนยาย LMOs มายังรัฐผูนําเขาหรือไม หากรัฐผูนําเขาแจงใหทราบวาตอง
รอการใหความเห็นชอบเปนหนังสือกอน รัฐผูนําเขามีเวลา 270 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากรัฐผูสงออก
เปนครั้งแรกในการตัดสินใจวาอยางใดอยางหนึ่ง คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

ใหความเห็นชอบการนําเขาLMOsโดยอาจกําหนดเงื่อนไขไดตามความเหมาะสม หรือ
หามการนําเขา หรือ
ขอขอมูลเพิ่มเติม
ขยายกําหนดระยะเวลาในการตัดสินใจออกไปเปนระยะเวลาตามทีก่ ําหนด

ทั้งนี้ การขาดขอมูลชัดเจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับผลกระทบของ LMOs จะไมมีผลเปนการ
หามมิใหรัฐผูนําเขาตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวมาแลวตามความเหมาะสม ซึ่งถือวาเปนการ
ยึดหลักการระวังไวกอน (precautionary principles) เปนที่นาสังเกตวา กระบวนการ AIA จะใช
บังคับเฉพาะสําหรับ LMOs ซึ่งมีเจตนาจะปลอยออกสูสิ่งแวดลอมของรัฐผูนําเขาเทานั้น จึงไมใช
บังคับถึง LMOs อื่นๆ ไดแก
(1) LMOs ที่เปนยารักษาโรคมนุษย (LMOs which are pharmaceuticals for humans)
ซึ่งอยูภายใตการความตกลงและความรับผิดชอบขององคการระหวางประเทศอื่นอยู
แลว (Article 5)
(2) LMOs ที่อยูในระหวางการเคลื่อนยายไปรัฐอื่น (Article 6.1)
(3) LMOs ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชภายใตสภาพแวดลอมที่ถูกจํากัดควบคุม (LMOs
destined for contained use) (Article 6.2)
(4) LMOs ที่นําไปใชเปนอาหารคน หรืออาหารสัตวโดยตรง หรือเพื่อนําไปใชในการแปร
รูป (LMOs intended for direct use as food or feed, or for processing) หรือมัก
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เรียกรวมๆกันวา LMO-FFPs แตรฐั ที่อนุญาตใหมีการใชหรือจําหนาย LMOs ประเภท
นี้ในประเทศของตนโดยที่อาจมีการเคลื่อนยาย LMOS เหลานี้ขา มแดนเพื่อนําไปใช
เปนอาหารคน อาหารสัตวหรือเพื่อการแปรรูป มีหนาที่ตอ งแจงใหรัฐภาคีอื่นๆทราบ
ถึงการอนุญาตดังกลาวภายใน 15 วันนับจากวันที่อนุญาต โดยใหแจงขอมูลผานกลไก
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House หรือ BCH)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาภายใตพิธีสารนี้ (Articles 7.1, 7.2 และ 11.1)
(5) LMOs ซึ่งทีป่ ระชุมรัฐภาคีไดมีมติแลววาไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบตอการอนุรักษ
และการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงตอสุขภาพมนุษย (Article 7.4)
อยางไรก็ตาม แมวากระบวนการ AIA จะไมใชบังคับกับการเคลื่อนยาย LMOs
ประเภทตางๆดังกลาวมาแลวขางตน แตรัฐภาคียังคงมีสิทธิในการกําหนดให LMOs ทุกประเภทตอง
ผานการประเมินความเสี่ยงกอนการอนุญาตนําเขา (Articles 5, 6.2 และ 11.6 (a)) นอกจากนี้
รัฐภาคียังมีหนาที่ตาม Article 18 ในการดําเนินมาตรการเพื่อให LMOs ที่เคลื่อนยายขามแดนไดรบั
การจัดการ บรรจุหีบหอ และขนสงอยางปลอดภัย โดยคํานึงถึงกฎระเบียบและมาตรฐานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ ในกรณีของ LMO-FFPs ในขอ (4) จะตองมีฉลากแสดงชัดเจนวาเปนผลิตภัณฑ
ที่ “อาจมีสวนประกอบ” (“may contain”) LMOs และไมใชผลิตภัณฑที่มีเจตนาปลอย LMOs ออกสู
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใหขอมูลสถานที่ติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมได หากเปน LMOs ที่เจตนานํามาใช
ภายใตสภาพควบคุมตามขอ (3) ใหแสดงขอมูลวาเปน LMOs และสิ่งที่ตองปฏิบัติในการจัดการ
เก็บรักษา ขนสงและใชอยางปลอดภัย สถานที่ติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งชื่อที่อยูของบุคคล
และสถาบันที่ LMOs สงถึง สําหรับ LMOs ที่มีเจตนาปลอยออกสูสิ่งแวดลอมและ LMOs อื่นๆภายใต
พิธีสารนี้ ใหแสดงขอมูลชัดเจนเกี่ยวกับ LMOs ซึ่งรวมถึงชนิด ลักษณะ และคุณสมบัติของ LMOs สิ่ง
ที่ ต อ งปฏิ บัติ ใ นการจั ด การ เก็ บ รั ก ษา ขนส ง และใช อ ย า งปลอดภัย สถานที่ติ ด ต อ เพื่ อ ขอข อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ และที่ อ ยู ข องผู นํ า เข า และผู ส ง ออก และคํ า ประกาศว า การเคลื่ อ นย า ยเป น ไปตาม
ขอกําหนดของพิธีสาร
นอกจากขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย LMOs ดังกลาวมาแลว พิธีสารยังจัดตั้ง
กลไกในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House
หรื อ BCH) เพื่ อ เอื้ อ อํ า นวยให มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งรั ฐ ภาคี ใ นด า นวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และกฎหมาย โดยระบบของ BCH จะเชื่อมถึงขอมูลตางๆของรัฐ และรัฐภาคีแตละรัฐมี
หนาที่จัดทําขอมูลขางสารที่สามารถเขาถึงไดผาน BCH ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตามที่
กําหนดใน Article 20.3
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พิ ธี ส ารคาร ต าเฮนาเป น ความตกลงระหว า งประเทศที่ คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มจากการ
เคลื่อนยาย LMOs มากที่สุดเทาที่มีอยูในขณะนี้ อยางไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการ AIA มีขอบเขต
ครอบคลุม LMOs คอนขางจํากัด ความเขมงวดในเรื่องการควบคุมการเคลื่อนยาย LMOs อื่นๆ เชน
พืชและอาหารที่มาจาก LMOs หรือ GMOs จึงขึ้นอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ ดังเชนที่
สหภาพยุโรปมีกฎเกณฑคอนขางเขมงวดในเรื่องนี้ดังกลาวมาแลว นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่รัฐ
ตองออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการใช GMOs และการทดลอง
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ GMOs ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่ตองมีความพรอมไมวาจะเปนภาคีพิธีสารคารตาเฮ
นาหรือไม ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายอยูแลวบางสวนที่ควบคุมเกี่ยวกับการนําเขาพืชและ
ผลิตภัณฑ GMO อีกทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต พ.ศ. 2544 ที่หามทดลองปลูกพืช GMO ในระดับไร
นา แต ยั ง ไม มี ก ฎหมายว า ด ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพที่ จ ะมาควบคุ ม การใช แ ละศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ยวกับ GMOs การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตใหทดลองปลูกพืช GMO และการ
จัดทํากฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพจึงเปนเรื่องเรงดวนสําหรับประเทศไทย

5.

ผลกระทบจากการคุ ม ครองทรั พ ย สิน ทางป ญ ญาต อ การพั ฒ นาและการ
เพาะปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชย

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพันธุพืช GMO และสิ่งมีชีวิตตัดแตง
พัน ธุ ก รรมมากที่ สุ ด คื อ กฎหมายสิ ท ธิ บั ต ร และกฎหมายคุ ม ครองพั นธุ พื ช ความตกลงทริ ป ส
(TRIPs Agreement) ซึ่งเปนความตกลงดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและเปนสวนหนึ่งของ
ความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกไดกําหนดใหรัฐภาคีตองใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
แกพันธุพืชใหม โดยจะเลือกใชกฎหมายสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system)
ก็ไ ด ประเทศไทยได เลือกวิ ธีการหลั งคือบัญญัติกฎหมายคุมครองสิท ธิของนักปรับปรุงพันธุพืช
(plant breeders’ right) ขึ้นมาเปนการเฉพาะ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
เนื่องจากเห็นวาวิธีการดังกลาวใหความคุมครองและการผูกขาดนอยกวาการใชกฎหมายสิทธิบัตร
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชมิไดหามการจดทะเบียนสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชในกรณีที่เปน
พืช GMO แตกําหนดเงื่อนไขวา พันธุพืชใหมที่เปนพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะตองผานการประเมิน
ความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพกอน ในปจจุบันยังไมปรากฏวา มีการจดทะเบียนรับรอง
สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช GMO แลวในประเทศไทย
อยางไรก็ดี ความหวงใยเกี่ยวกับการอนุญาตใหเพาะปลูกพืช GMO ไดกอใหเกิดขอถกเถียง
และขอพิจารณาเกี่ยวกับการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญานอกเหนือไปจากความกังวลเรื่องผลกระทบ
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เทาที่ผานมามีประเด็นที่เกี่ยวของในเรื่องนี้อยางนอย 3 ประการ คือ
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1. การอนุญาตใหปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชยถูกมองวาจะทําใหเกษตรกรตอง
พึ่งพาเมล็ดพันธุพืชที่ไดมีการจดทะเบียนและไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะมีผลให
เกษตรกรตองจายและมีตนทุนในการผลิตมากขึ้น ในขณะที่ผูไดรับประโยชนก็คือ บริษัทคาเมล็ด
พันธุซึ่งสวนใหญจะเปนบรรษัทขามชาติ การสงเสริมใหปลูกพืช GMO จึงอาจไมเหมาะสมกับ
ประเทศที่ยังมีเกษตรกรรายยอยเปนจํานวนมากดังเชนประเทศไทย ดวยเหตุนี้ กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาของไทยจึงไมควรขยายความคุมครองสิทธิบัตรใหแกสิ่งมีชีวิต เพราะจะเปนการสงเสริม
ใหมีก ารจดทะเบี ยนคุ ม ครองพืช และสั ต ว ที่ เป นสิ่ ง มี ชี วิต ตัด แต งพันธุ ก รรมในประเทศไทย และ
กอใหเกิดการผูกขาดเล็ดพันธุ GMO มากขึ้น
2. เนื่องจากศักยภาพดานเทคโนโลยีชีวภาพของไทยยังมีไมมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศพัฒนาแลว การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปนพืช GMO จึงจําเปนตองตอ
ยอดจากเทคโนโลยีและพันธุพืชที่พัฒนามาแลวระดับหนึ่งในประเทศพัฒนาแลว ซึ่งในกรณีสวนใหญ
เปนพันธุพืชที่ ได รับความคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในตา งประเทศ การนํา
เทคโนโลยีเหลานั้นมาใชจึงตองขออนุญาตจากเจาของสิทธิบัตร หรือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช
กอน ขอจํากัดนี้อาจทําใหประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยตองเสียคาใชจายในการไดมาซึ่ง
เทคโนโลยี ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเทคโนโลยีดานเกษตรกรรมในประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากพันธุพืช GMO ที่ตองการเกี่ยวของกับสิทธิบัตรหลายอันและเจาของตางกัน
3. การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสิ่งประดิษฐที่เปนสิ่งมีชีวิตรวมถึงพืชและ
สัตวที่ตัดแตงพันธุกรรมถูกมองวาเปนประเด็นสําคัญอันหนึ่งในการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรี
หรือ FTA (Free Trade Area Agreement) ระหวางไทยกับสหรัฐฯ โดยฝายหลังตองการผลักดันใหมี
การมีการแกไขกฎหมายไทยเพื่อเปดใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึง
สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ความตกลงระหว างประเทศที่ เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแ ก
สิ่งมีชีวิต
ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาแก
สิ่งมีชีวิตมี 2 ฉบับ ไดแก
(1) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ค.ศ. 1994 ซึ่งเปนหนึ่งใน
ความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกที่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยูด วย และ
(2) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (International Union for the Protectionof
New Varieties of Plants หรือ UPOV) เปนอนุสัญญาทีใ่ หความคุม ครองสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา
แกนักปรับปรุงพันธุพืชที่คิดคนหรือกอใหเกิดพันธุพืชใหมขึ้น อนุสัญญานี้จดั ทําขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ
ค.ศ. 1961 หลังจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ค.ศ. 1972, 1978 และ 1991 โดย
ไดเพิ่มความเขมงวดของการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชใหมากขึ้นตามลําดับ UPOV ฉบับ
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ปรับปรุงลาสุด ค.ศ. 1991 เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541)
ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 61 ประเทศ ประเทศไทยยังมิไดเขาเปนสมาชิกของอนุสัญญา UPOV แต
ความหวั่นเกรงขณะนี้ก็คือ การเขาเปนสมาชิกของ UPOV จะเปนเงื่อนไขหนึ่งในการเจรจาจัดทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรี หรือ FTA ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากเปนเชนนั้น ก็จะทําให
เนื่องจาก
UPOV
ประเทศไทยตองขยายความคุมครองใหแกพันธุพืชใหมเปนจํานวนมากขึ้น
กําหนดใหความคุมครองแกพันธุพืชใหมที่คดิ คนขึ้นทุกชนิด โดยไมตองรอใหมีการประกาศกอน อัน
เปนเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในปจจุบัน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแกสิ่งมีชีวิตตามความตกลง TRIPs
ความตกลง TRIPs ซึ่งเปนหนึ่งในความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวยกําหนดเกี่ยวกับการใหความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาแกสิ่งมีชีวิตไวในArticle
27 ซึ่งใหสิทธิแกรัฐภาคีในการกําหนดขอยกเวนการออกสิทธิบัตรใหแกสิ่งมีชีวิตได และในกรณีของ
พันธุพืช ก็สามารถใหความคุมครองโดยระบบกฎหมายเฉพาะที่มิใชสิทธิบัตรได สาระสําคัญของ
ขอยกเวนใน Article 27 สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
Article 27.2 สมาชิกอาจไมใหสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐที่อาจมีผลกระทบตอการคุมครอง
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี รวมทั้งตอการคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย
สั ต ว หรื อ พื ช หรื อ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ การไม ใ ห สิ ท ธิ บั ต รจะต อ งมิ ใ ช เ นื่ อ งจากมี ข อ ห า มตาม
กฎหมายภายในเทานั้น
Article 27.3 สมาชิกอาจไมออกสิทธิบัตรใหแกสิ่งตอไปนี้
(a) วิธีการวินิจฉัย อายุรกรรม และศัลยกรรมสําหรับการรักษามนุษยและสัตว
(b) พืชและสัตวที่มิใชจุลชีพ และกรรมวิธีทางชีววิทยาที่จําเปนในการผลิตพืชหรือสัตวที่มิใช
กรรมวิธีที่มิใชทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา (essentially biological processes for the
production of plants or animals other than non-biological and microbiological
processes)อยางไรก็ตาม สมาชิกจะตองใหความคุมครองแกพันธุพืช (plant varieties)
โดยสิทธิบัตร หรือโดยระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ (effective sui generis
system) หรื อ โดยวิ ธี ก ารทั้ ง สองแบบร ว มกั น ก็ ไ ด บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคนี้ จ ะได รั บ การ
พิจารณาทบทวนในอีก 4 ป หลังจากที่ความตกลงจัดตั้งองคการคาโลกมีผลใชบังคับ
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จากบทบัญญัติใน Article 27 ขางตน ทําใหรัฐสมาชิกสามารถยกเวนการออกสิทธิบัตรใหแก
สิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนพืชและสัตวที่มิใชจุลชีพได โดยอาจอางความจําเปนในการคุมครองชีวิต
สุขภาพหรือสิ่งแวดลอมตาม Article 27.2 หรือการยกเวนไมใหความคุมครองตาม Article 27.3 (b)
ในกรณีของพันธุพืชซึ่งรวมถึงพืช GMO รัฐสมาชิกก็สามารถคุมครองโดยใชระบบกฎหมายเฉพาะที่
ไมใชกฎหมายสิทธิบัตรได สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ซึ่งถือวาเปนกฎหมายเฉพาะดานการคุมครองพันธุพืช โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามสภาพ
เศรษฐกิจของสังคมไทย
แมวา Article 27.3 (b) จะกําหนดใหมีการทบทวนบทบัญญัติในวรรคนี้ในอีก 4 ป หลังจาก
ความตกลงจัดตั้งองคการคาโลกมีผลใชบังคับแลว แตการเจรจาในการทบทวนบทบัญญัติสวนนี้ก็ยัง
ไมบรรลุผล ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพสูง
ดังเชนสหรัฐอเมริก าหั นไปใช วิธีเ จรจาในระดับทวิ ภ าคีแ ทน โดยในการจัด ทํา ขอตกลง FTA กั บ
ประเทศตางๆจะมีเรื่องการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาซึ่งมักกําหนดใหรัฐคูคายกเวนการ
คุมครองไดเฉพาะตาม Article 27.2 และ 27.3 (a) เทานั้น ซึ่งหากประเทศไทยยอมรับเงื่อนไข
ดังกลาวเชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆ เชน สิงคโปรและชิลี ที่ไดทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯไปแลว ก็
จะมีผลใหตองแกไขกฎหมายสิทธิบัตรของไทยเพื่อใหความคุมครองที่กวางขวางมากขึ้นแกสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งพันธุพืช ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมิไดใหความคุมครองดวยระบบสิทธิบัตร
การใหความคุมครองพันธุพืชใหมภายใตอนุสัญญา UPOV
อนุสัญญา UPOV มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช (plant breeders’
rights หรือ PBRs) ที่คิดคนและปรับปรุงพันธุพืชใหมในการแสวงประโยชนทางการคาจากพันธุพืช
ใหม ข องตน โดยให สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วแก นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช ในการผลิ ต ส ว นขยายพั น ธุ เ พื่ อ
จําหนาย และเพื่อสงเสริมใหมีการวิจัยคิดคนพันธุพืชใหมซึ่งจะเปนประโยชนตอสังคม หลักการของ
UPOV เมื่อมีการจัดทําอนุสัญญานี้เมื่อ ค.ศ. 1961 ก็คือใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแกนัก
ปรับปรุงพันธุพืชโดยระบบที่แยกตางหากจากสิทธิบัตรซึ่งใหอํานาจการผูกขาดมากกวา
นับจนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549 UPOV มีรัฐสมาชิกทั้งสิ้น 61 ประเทศ แบงเปนสมาชิกของ
UPOV ฉบับ ค.ศ. 1991 จํานวน 34 ประเทศ ฉบับ ค.ศ. 1978 จํานวน 25 ประเทศ และ ฉบับ
ค.ศ. 1961/1972 จํานวน 2 ประเทศ ประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญา UPOV หากประสงค
จะเปนสมาชิกของอนุสัญญานี้ ก็ตองเขาเปนภาคีของ UPOV ฉบับ ค.ศ. 1991 เทานั้น เนื่องจาก
อนุสัญญา UPOV ฉบับ ค.ศ. 1978 ซึ่งเปนฉบับกอนหนานี้ไดปดรับสมาชิกแลวตั้งแตเดือนเมษายน
ค.ศ. 1998 เมื่อ UPOV ฉบับ ค.ศ. 1991 เริ่มมีผลใชบังคับ
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จากการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ความคุมครองพันธุพืชภายใตอนุสัญญา UPOV ไดเพิ่ม
ความคุมครองใหแกสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชใหเพิ่มมากขึ้นมาตามลําดับ โดยเฉพาะ UPOV ค.ศ.
1991 มีความแตกตางจากฉบับ ค.ศ. 1978 ในหลายประการ เนื่องจากการเขาเปนภาคีของ UPOV
อาจเปนเงื่อนไขอีกอันหนึ่งในการเจรจาขอตกลง FTA ระหวางไทยกับสหรัฐฯ จึงควรตองพิจารณา
สาระสําคัญของ UPOV ค.ศ. 1991 และความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคีของ
อนุสัญญาฉบับนี้
เชนเดียวกันกับ UPOV ฉบับกอนๆ UPOV ค.ศ. 1991 ใหความคุมครองแกพันธุพืชใหม
เพื่อใหสิทธิแกนักปรับปรุงพันธุในการผลิตเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุพืชอื่นๆแตเพียงผูเดียว โดย
มีกําหนดระยะเวลาของการคุมครอง หลังจากนั้นพันธุพืชดังกลาวจะตกเปนสมบัติสาธารณะ พันธุพืชที่จะไดรับ
ความคุมครองจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการคือ (1) เปนพันธุพืชใหม (novelty) (2) มีลักษณะประจําพันธุ
แตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด (distinctness) (3) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ (stability) และ (4) มี
ความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุ (uniformity)16 UPOV ค.ศ. 1991 มีความแตกตางจาก UPOV ฉบับกอนใน
สาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
(1) การคุมครองครอบคลุมพันธุพืชทุกชนิดที่เปนพันธุพืชใหม โดยไมตองรอใหมีการ
ประกาศชนิดของพันธุที่จะใหความคุมครองกอน (UPOV 1978 ใหสิทธิแกรัฐสมาชิกในการจํากัดชนิด
ของพันธุที่จะใหความคุมครองได ซึ่งเปนระบบที่ประเทศไทยใชอยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช
พ.ศ. 2542)
(2) อนุญาตใหรัฐสมาชิกสามารถใหความคุมครองพันธุพืชใหมทั้งโดยสิทธิบัตรและการ
คุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชควบคูกันไปได (UPOV 1978 กําหนดใหใชวิธีการคุมครองสิทธิของ
นักปรับปรุงพันธุพืชแตเพียงอยางเดียว โดยมีขอยกเวนใหเฉพาะสมาชิกใหมซึ่งอาจมีกฎหมายสิทธิบัตร
คุมครองพันธุพืชใหมอยูแลว อันไดแก สหรัฐอเมริกากรณีเดียว)
(3) ให สิ ท ธิ ผู ก ขาดแก นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ม ากขึ้ น โดยให มี สิ ท ธิ แ ต ผู เ ดี ย วในการใช ห รื อ
อนุญาตใหผูอื่นใชสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม (propagating material) เพื่อการผลิตหรือผลิตซ้ํา
(production or reproduction/multiplication) ขยายพันธุ เสนอขาย ขายหรือจําหนาย สงออก นําเขา หรือ
เก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงคตางๆดังกลาวมาแลว17 ความคุมครองนี้ขยายไปถึงพันธุพืชที่ไดมาจากพันธุพืช
ที่ไดจดทะเบียนคุมครองแลว (varieties which are essentially derived from the protected variety)หากพันธุ
พืชนั้นยังคงลักษณะสําคัญที่เกิดจากลักษณะพันธุกรรม (genotype) ของพันธุพืชที่ไดรับความคุมครองอยูแลว18

16

UPOV 1991 Articles 5-9.
UPOV 1991 Article 14.
18
UPOV 1991 Article 14 (5).
17
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(4) ขยายระยะเวลาใหความคุมครองแกสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ โดยกําหนดใหตอง
คุมครองเปนระยะเวลาอยางนอย 20 ป สําหรับพืชทั่วไป และอยางนอย 25 ปสําหรับไมยืนตน และ
องุน (UPOV 1978 กําหนดใหคุมครองอยางนอย 15 ปสําหรับพืชทั่วไป และ 18 ปสําหรับองุน
ตนไมปา ไมผล และไมประดับ)
(5) ปรั บ ปรุ ง นิ ย ามของพั น ธุ พื ช ใหม ว า หมายถึ ง พั น ธุ พื ช ที่ ยั ง มิ ไ ด มี ก ารจํ า หน า ย หรื อ
อนุญาตใหบุคคลอื่นนําไปใชประโยชนในทางการคา การพิจารณา “ความใหม”ของพันธุพืชจึงขึ้นอยู
กับมีการนําพันธุพืชนั้นไปใชประโยชนในทางการคาแลวหรือไม มิใชขึ้นอยูกับวาเปนพันธุพืชที่มีอยู
กอนแลวหรือไม จึงอาจเปนปญหาวาหากมีการนําพันธุพืชพื้นเมืองที่มีอยูแลวไปใชประโยชนในทาง
การคาก็อาจถือเปนพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองได
(6) ตัดทอนสิทธิพิเศษของเกษตรกร (farmer’s privilege) จากเดิมที่ UPOVค.ศ. 1978
เคยกําหนดบังคับใหเกษตรกรมีสิทธิใชสวนขยายพันธุที่เกิดจากสวนขยายพันธุที่ไดมาอยางถูกตอง
ตามกฎหมายเพื่อใชประโยชนในแปลงเพาะปลูกของตนเองตอไปได UPOV ค.ศ. 1991 ขยายสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุพืชใหรวมไปถึงผลผลิตของพันธุพืชคุมครอง (harvested material of the protected variety)
และการใหสิทธิดังกลาวแกเกษตรกรขึ้นอยูกับกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกวาจะคุมครองหรือไมก็ได
ที่กลาวมานี้เปนเพียงสาระสําคัญโดยยอบางสวนของ UPOV ค.ศ. 1991 ที่เห็นวาจะมี
ผลกระทบตอประเทศที่มีเกษตรกรรายยอยเปนจํานวนมากซึ่งคงไดรับประโยชนนอยจากการให
คุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางกวางขวางแกพันธุพืช กลุมที่นาจะไดรับประโยชนมากที่สุดคง
ไดแก อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อการคา แมเราจะยอมรับหลักการวาการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งจําเปนตอการคิดคนพันธุพืชใหมๆ แตการคุมครองมากเกินไป
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอยในประเทศกําลังพัฒนาที่
ตองพึ่งพาเมล็ดหรือสวนขยายพันธุพืชที่ไดรับการคุมครอง อีกทั้งอาจเปนการเปดโอกาสใหเอกชน
ต า งชาติ ส ามารถนํ า พั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งไปพั ฒ นาเพื่ อ ใช ป ระโยชน ท างการค า และขอจดทะเบี ย น
คุมครองไดงายขึ้น ในการเจรจาขอตกลง FTA กับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ประเทศไทยจึงไม
ควรยอมรับเงื่อนไขวาจะตองเขาเปนภาคีของ UPOV ฉบับ ค.ศ. 1991
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในเทคโนโลยีชีวภาพอยางเขมแข็งของประเทศพัฒนาแลว
ไมวาจะเปนเทคโนโลยีในการผลิตสัตวหรือพืช รวมทั้งสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม ยอมมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย เนื่องจากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้สวนใหญตองอาศัย
องคความรูที่มีการพัฒนามาแลวในระดับหนึ่งในประเทศพัฒนาแลว เชน การศึกษาวิจัยพันธุฝาย
GMO ที่ตานทานหนอนเจาะสมอฝาย หรือพันธุขาวโพดที่ตานทานหนอนเจาะลําตนขาวโพดหรือที่มี
ยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชราวดอั๊พ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนามะละกอ GMO ที่มียีนตานทานไวรัส
ใบดางวงแหวนของไทยก็กลาวกันวาตองอาศัยเทคโนโลยีที่บริษัทมอนซาโตทําสัญญาใหใชสิทธิ
ชั่วคราว19 หรืออีกตัวอยางหนึ่งที่กลาวถึงกันมากก็คือ การพัฒนาพันธุขาวสีทอง GMO (golden rice)
ที่เพิ่มวิตามินเอและธาตุเหล็กเพื่อแกปญหาภาวะทุพพลโภชนาการในประเทศกําลังพัฒนา พันธุขาว
นี้เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรและสถาบันวิจัยหลายแหงดวยการสนับสนุนเบื้องตนจาก
มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และตอมาไดมีความรวมมือกับบริษัทขนาดใหญในการผลิตเพื่อการคาจน
สําเร็จ ปรากฏวาในการพัฒนาพันธุขาวสีทองมีสิทธิบัตรเกี่ยวของอยูถึง 72 ฉบับ การนําเทคโนโลยี
ผลิตขาวนี้มาใชจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิบัตรเสียกอนซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากไมนอย แมวา
บริ ษั ท ซิ น เจนทาซึ่ ง เป น ผู ค วบคุ ม สิ ท ธิ บั ต รต า งๆของข า วสี ท องจะกํ า หนดนโยบายให นั ก วิ จั ย ใน
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถนําเอาขาวสีทองไปพัฒนาตอยอดไดโดยไมตองจายคาอนุญาตใหใช
สิทธิ ในขณะที่เกษตรกรรายใหญในประเทศอุตสาหกรรมจะตองจายคาอนุญาตใหใชสิทธิ แตก็ไมมี
หลักประกันวาประเทศกําลังพัฒนาจะไมตองจายในอนาคตสําหรับการนําขาวสีทองรุนที่ 2 ซึ่งบริษัท
กําลังวิจัยและพัฒนาอยูไปใช20
ดวยเหตุนี้ ความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแกพันธุพืช GMO หรือพันธุพืชอื่นใดซึ่งสวน
ใหญมีเอกชนในประเทศพัฒนาแลวเปนเจาของจึงถูกวิจารณวาเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัท
ขนาดใหญที่มีธุรกิจคาเมล็ดพันธุ ยิ่งใหความคุมครองแกชนิดพืชที่เปนพันธุพืชพื้นเมืองมากเทาไร ก็
จะยิ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ เกษตรกรมาก นอกจากนี้ การที่ ต อ งอาศั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ มี
สิ ท ธิ บั ต รอาจก อ ให เ กิ ด ภาระต อ งจ า ยค า อนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ใ ห แ ก บ ริ ษั ท ต า งชาติ ที่ เ ป น เจ า ของ
เทคโนโลยีไดในอนาคต (แมวาในปจจุบันเขาจะอนุญาตใหใชเทคโนโลยีโดยไมคิดมูลคาเนื่องจากยัง
อยูในขั้นของการศึกษาวิจัย) ภาระตนทุนที่สูงขึ้นหากตองการนําเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาตอยอด
เพื่ อ ให ไ ด พั น ธุ พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ ระบบนิ เ วศท อ งถิ่ น จึ ง อาจเป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตรของประเทศ และถึงแมหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนของไทย
จะแบกรับภาระนั้นได ภาระตนทุนที่สูงขึ้นในการพัฒนาพันธุพืชก็จะถูกผลักไปใหแกเกษตรกรผูเพาะปลูก
ในที่สุด
19

นิรมล ยุวนบุณย, “ขาวจีเอ็มโอ เพื่อไท หรือเพื่อใคร” แปลและเรียบเรียงจาก BB Rice and GE Approach for Malnutrition,
เอกสารวิจัยรวมของ GRAIN, PAN-Indonesia, MASIPAG และ BIOTHAI. http://www.biothai.net
20
เจษฎ โทณะวณิก, อางแลว หนา 25-26
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กฎหมายไทยกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสิ่งมีชีวิต

ในป จ จุ บัน กฎหมายสิ ท ธิบั ต รของไทยยั ง ไมใ ห ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ใ นสิ่ง ประดิษ ฐที่ เป น
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญกวาระดับจุลชีพ ไมวาจะเปนพืชหรือสัตว บทบัญญัติที่เกี่ยวของไดแก มาตรา 9
ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และ 2542 ซึ่งบัญญัติ
สิ่งประดิษฐที่ไมอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไว 5 ขอ คือ
(1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มอี ยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือ
สารสกัดจากสัตวหรือพืช
(2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอร
(4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว และ
(5) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน
ขอที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใหสิทธิบัตรแกสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมคือ
ขอ (1) และ ขอ (5) จะเห็นไดวากฎหมายไทยไมใหความคุมครองสิทธิบัตรแกสัตว พืช
หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช อยางไรก็ตาม หากเปนจุลชีพที่มนุษยประดิษฐขึ้นโดยมิไดมีอยูตาม
ธรรมชาติ ก็จัดเปนสิ่งประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได21 นอกจากนี้ การตีความขอ (1) ของกรม
ทรัพยสินทางปญญาจะไมรวมถึง เซล ยีน หรือสารพันธุกรรม เนื่องจากถือวาเซลหรือยีนเปนจุลชีพ
สวนสารพันธุกรรมนั้นมีลักษณะที่เปนกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ซึ่งถือวาเปนสารเคมี สิ่งเหลานี้
จึงไดรับการคุมครองสิทธิบัตรได22 ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน พืช GMO และสัตว
ที่มาจากการตัดแตงพันธุกรรมจึงไมเปนสิ่งประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได ในขณะที่กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาจะคุมครองสิ่งประดิษฐที่เปนสิ่งมีชีวิตในขอบเขตที่กวางกวา
ในปจจุบัน ประเทศเดียวที่มีกฎหมายสิทธิบัตรพันธุพืชคือสหรัฐอเมริกา การใหสิทธิบัตรพืช
มีในสหรัฐฯมาตั้งแตทศวรรษ 1930’s เมื่อมีการตรา Plant Patent Act ค.ศ. 1930 โดยใหความ
คุมครองแกพันธุพืชใหมที่ผลิตขึ้นโดยไมใชเพศ (ยกเวนกรณีใชหัวหรือรากของพืช) ตอมาไดมีการ
ตรากฎหมายที่เรียกวา Plant Variety Protection Act (PVPA) ค.ศ. 1970 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ.
1994 เพื่อคุมครองพันธุพืชใหมซึ่งผลิตขึ้นโดยใชเพศ หรือวิธีการใชเมล็ด และใหความคุมครองรวม
ไปถึงพันธุพืชที่ขยายพันธุมาจากหัวหรือราก (tuber-propagated) สวนประเทศตางๆในยุโรป เชน
อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส เนเธอร แ ลนด แ ละเดนมาร ก มิ ไ ด ใ ห ค วามคุ ม ครองแก พั น ธุ พื ช ใหม โ ดยระบบ
สิทธิบัตร แตคุมครองโดยการจดทะเบียนสิทธินักปรับปรุงพันธุพืชตามระบบของอนุสัญญาระหวาง
21
22

ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, สํานักพิมพวิญูชน, 2542, หนา 49
เจษฎ โทณะวณิก, “การกําหนดนโยบายดานทรัพยสินทางปญญา” ใน นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม เสนอ
ตอ โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, พ.ศ. 2548, หนา 14
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ประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม หรือ UPOV Convention ดังไดกลาวในรายละเอียดมาแลว
สําหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนดก็ใหความคุมครองโดยระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชเชนกัน
อยางไรก็ดี คณะกรรมการอุทธรณฝายเทคนิคของสํานักงานสิทธิบัตรยุโรปเคยวินิจฉัยวาหากสิ่งที่
ขอรับความคุมครองสิทธิบัตรเปนสวนที่ใชในการขยายพันธุ (propagating material)ซึ่งมิใช “พันธุ
พืช” แตเปนพืชที่เกิดจากการตัดแตงยีนโดยใชกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรมทําใหมีคุณสมบัติพิเศษใน
การตานทานวัชพืช ก็เปนสิ่งประดิษฐที่อาจขอรับสิทธิบัตรได23
สําหรับสัตวนั้น การใหสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐที่เปนสัตวในระดับที่สูงกวาจุลชีพกอใหเกิด
ปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมมากกวาการจดทะเบียนพันธุพืชตัดแตงพันธุกรรมเปนอันมาก
กฎหมายไทยยังไมใหความคุมครองแกสิ่งมีชีวิตในระดับที่สูงกวาจุลชีพ จึงตางจากกฎหมายของ
สหรัฐอเมริก าที่ใ หค วามคุ มครองสิท ธิบัต รแก สิ่งประดิษ ฐที่เปนสัต ว ขอถกเถียงเกี่ยวกับ การให
สิทธิบัตรแกสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวเห็นไดชัดเจนจากกรณีที่มหาวิทยาลัยฮารวารดไดรับสิทธิบัตรใน
oncomouse ซึ่งเปนหนูที่มีการตัดแตงพันธุกรรมใหมีตัวยีนที่กอใหเกิดมะเร็ง และไดรบั สิทธิบตั รเปน
ครั้งแรกในสหรัฐฯตั้งแต พ.ศ. 2531 ตอมามหาวิทยาลัยฮารวารดไดยื่นคําขอและไดรับสิทธิบัตรใน
อีกหลายประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย ญี่ปุน และประเทศตางๆในยุโรป การขอรับสิทธิบัตรในยุโรป
กระทําโดยยื่นคําขอตอสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office หรือ EPO) เปนครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2528 แตตองประสบความยุงยากมากเปนพิเศษเนื่องจากตองประสบกับเสียงคัดคานใน
แงศีลธรรมและความทุกขทรมานที่กอใหเกิดแกสัตว ใน พ.ศ. 2532 คณะกรรมการตรวจสอบคําขอ
(EPO Examining Division) มีความเห็นใหยกคําขอรับสิทธิบัตรดวยเหตุผลวา Article 53 (b) ของ
อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปกําหนดขอยกเวนในการออกสิทธิบัตรใหแกพันธุพืชหรือสัตว หรือกรรมวิธที ี่
จําเปนทางชีววิทยา ผูยื่นคําขอจึงยื่นอุทธรณ ตอมาคณะกรรมการอุทธรณ (Board of Appeal) มี
ความเห็นวาขอยกเวนตาม Article 53(b) หมายถึง “พันธุสัตว” จึงมิใชเปนการหามออกสิทธิบัตร
ใหแกสัตวทั่วไปซึ่งในกรณีนี้เปนหนูที่ไดมาจากการตัดแตงพันธุกรรม คณะกรรมการจึงสงคําขอให
คณะกรรมการตรวจสอบคําขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการออกสิทธิบัตรใหเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2535
โดยใหความคุมครองสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐที่เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมดที่มิใชมนุษย (nonhuman mammalians) ก็มีองคกรตางๆยื่นคําคัดคานถึง 17 องคกร ตอมามีการแกไขสิทธิบัตรให
แคบลงเปนความคุมครองสิทธิในสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวกัดแทะ (rodents) ก็ยังคงมีผูยื่นคําคัดคานอีก
6 ราย จนในที่สุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 มีการออกสิทธิบัตรใหครอบคลุมเฉพาะตัวสัตวที่
เป น หนู เ ท า นั้ น โดยให เ หตุ ผ ลว า ผลประโยชน ต อ มนุ ษ ย ที่ เ กิ ด จากการใช ห นู ใ นการทดลองทาง
การแพทยมีน้ําหนักมากกวาความทุกขทรมานที่กอใหเกิดแกสัตว รวมระยะเวลานับแตยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรจนถึงวันออกสิทธิบัตรใชเวลานานถึง 19 ป กอนที่สิทธิบัตรจะหมดอายุคุมครองในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2548 เพียง 1 ป
23

จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา, สํานักพิมพนิติธรรม,
กรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ 3, 2545, หนา 183-184.
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ในการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรเรื่องเดียวกันนี้ในประเทศแคนาดา ปรากฏวามหาวิทยาลัย
ฮารวารดก็ไดสิทธิบัตรเฉพาะในตัว oncogene หรือหนวยพันธุกรรมที่กอใหเกิดมะเร็ง และกรรมวิธี
ในการสราง oncomouse เทานั้น แตไมไดใหสิทธิบัตรในตัวหนู oncomouse โดยศาลฎีกาของ
แคนาดาไดมีคําพิพากษาเมื่อ พ.ศ. 2545 หลังจากการตอสูยืดเยื้อมาถึง 17 ปวากฎหมายสิทธิบัตร
ของแคนาดายังไมใหความคุมครองแกสิ่งมีชีวิตชั้นสูง การขยายความคุมครองจะกระทําไดก็แตโดย
รัฐสภาตรากฎหมายใหมออกมากอน24 โดยสรุปแลวก็คือ การออกสิทธิบัตรใหแกสิ่งประดิษฐที่เปนสัตวใน
ระดับสูงกวาจุลชีพยังอยูในขอบเขตที่จํากัดกวาการคุมครองพันธุพืชใหมมาก
การคุมครองพันธุพืชใหมและพืช GMO ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
แมวากฎหมายไทยจะมิไดใหความคุมครองแกพันธุพืชใหมโดยระบบสิทธิบัตร แตก็ใหความ
คุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 โดย
หลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการตรากฎหมายคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชซึ่ง
เปนระบบกฎหมายเฉพาะที่คิดวามีความเหมาะสมตอสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยความตกลง TRIPs อนุญาตใหใชวิธีนี้ไดแทนที่จะใชกฎหมายสิทธิบัตรดังกลาวมาแลว
พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามกฎหมายนี้ตองเปนพันธุพืชที่ยังไมมีการนําสวน
ขยายพั น ธุ ม าใช ป ระโยชน ไ ม ว า จะโดยการขายหรื อ จํ า หน า ยด ว ยประการใดทั้ ง ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุหรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งปกอนวัน
ยื่นขอจดทะเบียน และจะตองมีความแตกตางจากพันธุพืชอื่นที่ปรากฏอยูในวันยื่นขอจดทะเบียน
นอกจากนี้จะตองเปนพันธุพืชที่มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัญฐานวิทยา
สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอ
พันธุพืชนั้น มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงออกไดในทุกครั้งของการผลิตสวน
ขยายพันธุพืชนั้น และมีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด องคประกอบและ
ลักษณะตางๆของพันธุพืชที่จะขอรับความคุมครองตามกฎหมายไทยจึงเหมือนกับองคประกอบดาน
novelty, distinctness, uniformity และ stability ตามอนุสัญญา UPOV ดังกลาวมาแลว กฎหมายนี้
ใหความคุมครองแกสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของนักปรับปรุงพันธุพืช มาตรา 33 บัญญัตใิ หผทู รง
สิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาใน
ราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวซึ่งสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหม ลักษณะของความคุมครองแบบใหสิทธิผูกขาดจึงใกลเคียงกับอนุสัญญา
UPOV เชนกัน

24

เจษฎ โทณะวณิก, อางแลว, หนา 37.
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อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชมีความแตกตางจาก UPOV หลายประการ
ทั้งประเภทของพืชและระยะเวลาของการคุมครอง รวมทั้งการรับรองสิทธิพิเศษของเกษตรกรในการ
เก็บสวนขยายพันธุไวใชเพาะปลูกเอง25 มาตรา 31 บัญญัติระยะเวลาของการคุมครองโดบแบงพืช
ออกเปน 3 กลุมคือ (1) 12 ป สําหรับพืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป (2) 17 ป สําหรับพืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ
ไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป และ (3) 27 ป สําหรับพืชที่ใชประโยชน
จากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวา
สองป ระยะเวลาของการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุจึงขึ้นอยูกับชนิดของพันธุพืช และเปน
กําหนดระยะเวลาที่แตกตางจาก UPOV
ความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงพันธุพืชที่ไดมาจากการตัดแตงพันธุกรรม
แตมีเงื่อนไขวาพันธุพืชดังกลาวตองผานการประเมินความปลอดภัยกอน มาตรา 13 บัญญัติหามมิ
ใหจดทะเบียนพันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ
หรื อสวั สดิภ าพของประชาชน “พันธุพื ช ใหม ที่ไดจ ากการตัด ตอ พันธุก รรมสารพัน ธุก รรมจะจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมไดตอเมื่อผานการประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
สุ ข ภาพ หรื อ สวั สดิ ภ าพของประชาชนจากกรมวิ ช าการเกษตรหรื อหน ว ยงานหรื อ สถาบั น อื่ น ที่
คณะกรรมการกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ฉะนั้น หากเมื่อมีการ
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความปลอดภั ย ของพื ช GMO และ
สังคมไทยมีความพรอมที่จะเปดรับพืช GMO มากขึ้น พันธุพืชที่ไดมาจากการตัดแตงพันธุกรรมก็
สามารถขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
อยางไรก็ดี ความแตกตางที่สําคัญอีกประการหนึ่งระหวางพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช
กับ UPOV ค.ศ. 1991 ก็คือ พันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายไทยจะตองเปนชนิด
พืชที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
กําหนดใหเปนพันธุพืชใหมที่จะขอรับความคุมครองไดเทานั้น26 โดยหลักการก็คือ การออกประกาศ
ฯกํ า หนดชนิด พืช จะตองพิ จ ารณาทั้ง ความพรอมและศั ก ยภาพของนั กปรั บปรุ งพันธุพืช ไทยและ
ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดขึ้นแกเกษตรกร จึงตางจากการคุมครองภายใต UPOV ค.ศ. 1991 ที่ให
ความคุมครองพันธุพืชใหมทุกชนิดโดยไมตองรอใหประกาศ

25

มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติขอยกเวนในการใหสิทธิผูกขาดไว 6 ขอ ซึ่งรวมถึงขอ (4) “การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับ
พันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการประกาศให พัน ธุ พื ช ใหม นั้ นเป นพั นธุ พื ช ที่ ค วรส ง เสริม การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ให เ กษตรกรสามารถ
เพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา”
26
มาตรา 14 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
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นับจนถึงปจจุบัน (พฤษภาคม พ.ศ. 2549) ไดมีการออกประกาศกระทรวงฯเรื่อง กําหนด
ชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
แลว 4 ฉบับ และกําลังมีการเตรียมออกประกาศฯฉบับที่ 5 สําหรับชนิดพืชที่มีการประกาศใหขอรับ
ความคุมครองไดแลวมี 33 ชนิด ไดแก ขาว ออย มะมวง กลวยไมสกุลหวาย หญาแฝก โปยเซียน
หยก มะเขือเทศ พริกเผ็ดและพริกยักษหรือพริกหวาน แตงกวาและแตงราน แตงโม มะระ ผักบุงจีน
ผักคะนา ผักกาดกวางตุง ถั่วฝกยาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว สมโอ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย มะละกอ
มันสําปะหลัง ไมดอกสกุลขมิ้นมะนาวไทย สมเขียวหวาน นอยหนา มะขาม เงาะ กลวยไมสกุล
แวนดา และบัว จะเห็นไดวา แมจะยังไมไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญา UPOV ชนิดพืชที่จะไดรับความ
คุมครองเปนพันธุพืชใหมไดก็มีจํานวนมากชนิดและครอบคลุมพืชพื้นเมืองหลายชนิดของไทย ซึ่งคง
จะเพิ่มจํานวนชนิดตอไปอีกในอนาคต อยางไรก็ดี เนื่องจากพืช GMO ยังประสบปญหาเกี่ยวกับการ
ตอตานและการยอมรับจากผูบริโภค อีกทั้งยังไมมีการอนุญาตใหปลูกพืช GMOในเชิงพาณิชยใน
ประเทศไทย จึงยังไมการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช GMO เปนพันธุพืชใหมภายใตพระราชบัญญัติ
นี้ หากประเทศไทยเขาเปนภาคีของอนุสัญญา UPOV ในอนาคตไมวาจะโดยนโยบายที่เราสมัครใจ
เลือกเอง หรือโดยเงื่อนไขตามขอตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทํากับสหรัฐหรือกับประเทศอื่นใด ก็
จะตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา UPOV ไมวาจะ
เปนเรื่องระยะเวลาของการคุมครอง ขอบเขตของการคุมครอง และที่สําคัญคือการใหความคุมครอง
แกชนิดพืชโดยไมสามารถจํากัดไดดังเชนที่กระทําอยูภายใตกฎหมายปจจุบัน
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากชนิดพืชที่ไดออกประกาศไปแลว 33 ชนิดก็จะสังเกตเห็นได
วา ไดรวมเอาพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยไปแลวหลายชนิด เชน ขาว มะมวง กลวยไม ขาวโพด
ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย และมะละกอ ผลกระทบใหญที่จะเกิดจากการเขาเปนภาคีของ UPOV จึงนาจะอยู
ที่การขยายระยะเวลาของการคุมครองและการผูกขาดใหยาวขึ้น ตัวอยางที่เห็นชัดเจนก็คือ หาก
บริษัทตางชาติคิดคนพันธุพืชใหมที่พัฒนามาจากพันธุพืชพื้นเมืองของไทย เชน ขาวหอมมะลิ การ
เปนสมาชิก UPOV จะมีผลใหไทยตองใหความคุมครองแกพันธุพืชใหมนั้นนานอยางนอย 20 ป
แทนที่จะเปน 12 ปภายใตกฎหมายคุมครองพันธุพืชในปจจุบัน
ณ จุ ด นี้ ค งไม ส ามารถคาดการณ ผ ลการเจรจา FTA ระหว า งไทยกั บ สหรั ฐ ได รวมทั้ ง
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกสิ่งมีชีวิตทั้งที่
เปนพื ชและสัต ว แต จากการศึกษาเบื้องตนของนักวิชาการบางทานชี้ใหเห็นวา การขยายความ
คุมครองแกพันธุพืชตามกรอบของ UPOV จะกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศไทยจากการผูกขาด
การคาเมล็ดพันธุของบรรษัทขามชาติ และจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอการคุมครองพันธุพืช
พื้นเมืองของไทย27 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่เปนการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรโดยใชแบบจําลอง
27

จักรกฤษณ ควรพจน, “ทรัพยสินทางปญญาภายใตเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐฯ: ผลกระทบตอการเกษตรไทย ”, เอกสารประกอบการ
ประชุมโตะกลมเรื่อง “รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอยางไร?”, 27-28 เมษายน 2547,
เอกสารหมายเลข 9 ของโครงการจับกระแสองคการคาโลก
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ซึ่งชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยยังไมมีความพรอมที่จะเขาเปนภาคีของ UPOV และคงไมสามารถเก็บ
เกี่ยวประโยชนจากการคุมครองพันธุพืชใหมภายใต UPOV ไดมากนัก เนื่องจากยังมีสัดสวนของ
แรงงานภาคเกษตรอยูในระดับสูงถึงประมาณรอยละ 40 และมีสัดสวนการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาตอ GDP ต่ํามาก หากจะใหพรอม ประเทศไทยควรตองปรับสัดสวนแรงงานสาขาเกษตรของ
ประเทศใหเหลือรอยละ 10 และปรับสัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาใหอยูในระดับประมาณ
รอยละ 4.2 ของ GDP ในกรณีที่เขาเปนภาคีอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1991 ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเปนสิ่งที่
เปนไปไดยากในอนาคตอันใกล28
จากการทบทวนสถานการณและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวมานี้ จึงสรุปไดวา ประเทศไทย
ยังไมควรขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแกสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนพืชและสัตว และในการ
เจรจาข อ ตกลงการค า เสรี กั บ ประเทศคู ค า ประเทศไทยก็ ไ ม ค วรยอมรั บ เงื่ อ นไขให ข ยายความ
คุมครองดานทรัพยสินทางปญญาใหสิ่งมีชีวิต สําหรับความคุมครองแกพืช GMO นั้นสามารถกระทํา
ได อ ยู แ ล ว ภายใต ก รอบของกฎหมายป จ จุ บั น แต ป ระเด็ น อยู ที่ ข อ ถกเถี ย งเรื่ อ งผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพมากกวา รวมทั้งประเด็นเรื่องการประเมินความเสี่ยง และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่ประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอมกอนที่จะเปดรับเทคโนโลยีชีวภาพอยางเต็มที่ และ
เปดใหมีการเพาะปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชย

7.

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพืชตัดแตงพันธุกรรมตกแกใคร

แมจะมีขอกลาวหาวาผูไดประโยชนมากที่สุดจากการสงเสริมการคุมครองพันธุพืชซึ่งรวมถึง
พันธุพืช GMO ก็คือบริษัทอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ แตก็ยังไมมีขอมูลหรือผลการศึกษาที่ชี้ออกมาให
เห็นชัดเจนเชนนั้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกพืชแปลงพันธุหรือพืช GMO ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตใน
ปจจุบันก็ยังมีประเทศกําลังพัฒนาที่เพาะปลูกพืช GMO เปนบริเวณกวางเพียงไมกี่ประเทศ ไดแก จีน
อารเจนตินา แอฟริกาใต เม็กซิโก และอินเดีย ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นที่เพาะปลูกพืชแปลงพันธุในประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆแลวจะคิดเปนประมาณรอยละ 38 ของพื้นที่เพาะปลูกพืช GMO ทั้งหมดของโลก
เทาที่ผานมาการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพาะปลูกพืชแปลงพันธุสวนใหญยัง
จํากัดอยูเฉพาะในกรณีของการเพาะปลูกฝายพันธุตานทานแมลงศัตรูพืช (insect resistance cotton
หรือที่เรียกกันวา IR cotton หรือ Bt cotton29) จึงยังไมสามารถนํามาอธิบายผลกระทบจากการปลูก
พืชแปลงพันธุเปนการทั่วไปได ผลการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพาะปลูกฝาย
28

สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, ความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนสมาชิกของอนุสัญญา UPOV 1991, งานวิจัยยอยตาม
โครงการ FTA Digest ลําดับที่ 1, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 11
กรกฎาคม 2548
29
Bt cotton หรือฝายบีที เปนพืชตัดแตงพันธุกรรมที่เกิดจากการนํายีนของแบคทีเรียที่เรียกวา Bacillus thuringiensis (Bt) ใสเขาไป
ในตนฝาย เพื่อทําใหพืชนั้นผลิตสารโปรตีนที่เปนพิษตอแมงศัตรูพืชบางชนิด ในปจจุบันมีพันธุฝายบีทีมากกวา 35 พันธุจําหนาย
ในสหรัฐและมีการนําไปเพาะปลูกในประเทศตางๆ สวนใหญเปนพันธุฝายที่มียีนที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทมอนซาโต ยกเวนจีนที่มี
พันธุฝายบีทีที่พัฒนาขึ้นเองโดยสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรของจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences-CAAS)
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Bt แสดงใหเห็นวาผลประโยชนจากการเพาะปลูกฝาย Bt มิไดตกอยูกับเกษตรกรรายใหญและบริษัท
ผูคาเมล็ดพันธุเทานั้น แตกลับแสดงโดยภาพรวมวาการตัดสินใจเพาะปลูกพืชแปลงพันธุหรือไมของ
เกษตรกรขึ้นอยูกับผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ และในกรณีสวนใหญทั้งผูบริโภค บริษัทเจาของ
เทคโนโลยี และเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชแปลงพันธุตางไดรับประโยชนทุกฝาย และในบางกรณี
เกษตรกรรายยอ ยได รับ ประโยชนม ากกว า เกษตรรายใหญ อยา งไรก็ต าม ผลตอบแทนมีค วาม
แตกตางกันมากในแตละพื้นที่ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ เชน สมรรถภาพในการวิจัยดานเกษตรกรรมของ
ประเทศ ความเขมงวดของการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การยอมรับของตลาด และความ
เหมาะสมของชนิดพันธุตอลักษณะหรือระบบนิเวศของพื้นที30่
เปนที่นาสังเกตวา ประเทศจีนซึ่งมีเกษตรกรประมาณ 7.5 ลานคนเพาะปลูกพันธุฝายที่
ตานทานแมลงศัตรูพืชเปนกรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด เนื่องจากหนวยงานรัฐเปนผู
มีบทบาทหลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชแปลงพันธุและแจกจายเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรเอง
ทําใหเมล็ดพันธุมีราคาต่ํากวาประเทศอื่นมาก และเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกษตรกรายยอยไดผลผลิตตอพื้นที่สูงกวาเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ใหญกวา31 นอกจากนี้ การ
เพาะปลูกฝาย GMO ในประเทศจีนยังชวยลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนอยางมาก ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนทั้งการรักษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย32 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะปลูก
พันธุขาว GMO 2 พันธุที่กําลังอยูในระดับการทดลองระดับไรนาชี้ใหเห็นแนวโนมเชนเดียวกันกับ
การเพาะปลูกฝาย GMO33 ในประเทศอื่นๆ เชน อารเจนตินา การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการ
ปลู ก ฝ า ยพั น ธุ ต า นทานแมลงศั ต รู พื ช กั บ ถั่ ว เหลื อ งพั น ธุ ท นทานต อ สารเคมี กํ า จั ด วั ช พื ช พบว า
ผลตอบแทนจากการปลูกฝายต่ํากวาการปลูกถั่วเหลืองเนื่องจากบริษัทมอนซาโตที่เปนเจาของ
สิทธิบัตรเมล็ดพันธุขายเมล็ดพันธุฝายในราคาสูง ทําใหเกษตรกรไดกําไรต่ํา ในขณะที่เมล็ดพันธุถั่ว
เหลืองที่บริษัทยังมิไดจดสิทธิบัตรจะมีราคาต่ํากวา และมีเกษตรกรนิยมปลูกมากกวา34 การศึกษา
การเพาะปลู ก ฝ า ยพั น ธุ ต า นทานแมลงศั ต รู พื ช ในแอฟริ ก าใต พ บว า เกษตรกรรายย อ ยได รั บ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนที่นาพอใจและการเพาะปลูกฝาย GMO ชวยลดความจําเปนในการใช

30

Terri Raney, “Economic impact of transgenic crops in developing countries”, Current Opinion in Biotechnology, Vol.17,
Elsevier, 2006, pp.1-5.
31
C. Pray, J.Huang, R.Hu, and S. Rozelle, “Five years of BT cotton in China – the benefits continue”, Plant Journal, Vol.
31, 2002, pp.423-430.
32
J.Huang, R.Hu, C. Pray, F. Qiao, and S. Rozelle, “Biotechnology as an alternative to chemical pesticides: a case study of
BT cotton in China”, Agricultural Economics, Vol. 29, 2003, pp. 55-67.
33
J.Huang, R.Hu, S. Rozelle, and C. Pray, “Insect-resistant GM rice in farmers’ fields: assessing productivity and health
effects”, Science, Vol.308, 2005, pp.688-690.
34
M. Qaim, A. de Janvry, “Genetically modified crops, corporate pricing strategies, and farmers’ adoption: the case of BT
cotton in Argentina”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 85, 2003, pp.814-828.
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงเปนอันมาก35 ในอินเดีย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเพาะปลูกฝาย
GMO ใหผลตอบแทนสูง แตไมชัดเจนวาผลประโยชนตกอยูกับเกษตรกรผูเพาะปลูกมากนอย
เพียงใด36 สวนในเม็กซิโก การเพาะปลูกฝาย GMO ยังจํากัดอยูเฉพาะในรัฐเดียวซึ่งมีแมลงศัตรูพืช
ประเภทที่พันธุฝายมีความตานทาน37 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาพันธุพืชที่เหมาะสม
และตอบสนองตอปญหาและระบบนิเวศของแตละทองถิ่น
ประเด็นเรื่องการเพาะปลูกพืช GMO จะเปนประโยชนตอเกษตรกรและสิ่งแวดลอมหรือไมจึง
ยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้และเปนเรื่องที่จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเปนรายกรณีตอไป พืช
GMO บางชนิด โดยเฉพาะหากเปนพันธุที่หนวยงานวิจัยภาครัฐสามารถพัฒนาขึ้นมาเองไดตาม
ความเหมาะสมกับระบบนิ เวศของทองถิ่น ก็อาจจะกอ ให เกิด ผลประโยชนต อเกษตรกรได การ
ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพืช GMO อยางสิ้นเชิงจึงมินาจะใชหนทางที่ถูกตอง

8.

กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม

ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง แต
ในขณะที่เขียนรายงานนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังจัดทํา
รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพอยู ในที่นี้จะกลาวถึงกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมการนําเขาพืชและอาหาร GMO เทาที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542)
เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืช การ
ควบคุมและตรวจสอบการนําเขาและสงออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุพืช มาตรา 8 บัญญัติหามมิใหบุคคล
ใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ของเจาหนาที่ของประเทศตนทาง โดยอธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลองหรือ
วิจัยเทานั้น
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Review of Agricultural Economics, vol.28, 2006, pp.48-58.
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T. Raney, อางแลว, หนา 3.

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

33

อาศัยอํานาจตามมาตรานี้ ไดมีการตราประกาศกระทรวงฯและประกาศกรมวิชาการเกษตร
เพื่อควบคุมการนําเขาหรือนําผานพืชตัดแตงพันธุกรรม คือ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหลงที่กําเนิด
เปนสิ่งตองหาม ขอยกเวนและเงื่อนไขตามพระราชกักพืช พ.ศ. 2507 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2537
เปนประกาศที่มีวัตถุประสงค “เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เทคโนโลยี ก ารตั ด ต อ สารพั น ธุ ก รรม” กํ า หนดให พื ช ที่ ไ ด รั บ การตั ด ต อ สาร
พันธุกรรมจํานวน 40 รายการจากทุกแหลง ยกเวน “อาหารสําเร็จรูป” เปนสิ่งตองหามนําเขา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543 กําหนดขอยกเวน
เพิ่มเติมสําหรับขาวโพดและถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว หรืออาหารสําหรับ
มนุษย หรือเพื่อใชในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการยืนยันวาปลอดภัย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหพืชที่ไดรับ
การตัดตอสารพันธุกรรมอีกจํานวน 49 รายการจากทุกแหลงยกเวนอาหารสําเร็จรูปเปนสิ่งตองหาม
นําเขา และในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาเพื่อการทดลองวิจัย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับขออนุญาตนําเขาหรือนํา
ผานซึ่งสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507(ฉบับที่ 2) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ(ฉบับที่ 3)วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2544 กําหนดใหมีการทดสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 ขั้นตอน คือ (1) ในสภาพหองปฏิบัติการหรือโรงเรือนที่ปดมิดอยาง
นอย 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (2) ในสภาพแปลงทดสอบขนาดเล็กที่ควบคุมสภาพอยางนอย 1 ฤดูกาล
เพาะปลูก และ (3) ในสภาพไรแปลงใหญ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เปนกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร มาตรา 6 ใหอํานาจแกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขในการออกประกาศเพื่อควบคุมในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการกําหนด
ประเภทและชนิดอาหารซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารโฆษณาในฉลาก อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เรื่อง
การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการตัดแตงพันธุกรรม วันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2545
กําหนดใหถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพดตามรายชื่อใน
บัญชีแนบทายประกาศ ที่ไดจากเทคนิคตัดแตงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม เปนอาหารที่ตองมี
ฉลาก หากผลิตภัณฑดังกลาวมีสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) หรือโปรตีนที่เปนผลมาจากการดัดแปร
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พันธุกรรมตั้งแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบหลัก 3
ดังกลาวมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ
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อันดับแรก และแตละสวนประกอบ

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
เนื่ อ งจากกฎหมายฉบั บ นี้ เ กี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม การส ง ออกและนํ า เข า สิ น ค า จึ ง อาจ
สามารถนํา มาใช ควบคุมการนํ าเขา สินคา ที่เป นพื ชหรือสัต ว และอาหารที่มีพืชหรือสัต วตัดแต ง
พันธุกรรมได มาตรา 5 บัญญัติวา ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึง การกําหนดใหสินคาอยางใดอยางหนึ่ง
เปนสิ นคา ตองห า ม หรือตองขออนุญ าตในการสงออกหรือนําเขา เนื่องจากเงื่อนไขในการออก
ประกาศถูกกําหนดไวอยางกวางขวาง รัฐมนตรีฯจึงอาจออกประกาศใหพืช สัตวหรืออาหารที่มาจาก
การตัดแตงพันธุกรรมเปนสินคาที่ตองหามนําเขาหรือตองขออนุญาตก็ได อยางไรก็ดี การหาม
นําเขาสินคาโดยปราศจากเหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เพียงพออาจถูกมองวาเปนการกีด
กันการคา ซึ่งขัดกับความตกลงการคาเสรี และอาจถูกรองเรียนไปยังคณะกรรมการระงับขอพิพาท
ขององคการคาโลกไดดังเชนกรณีพิพาทระหวางสหรัฐกับสหภาพยุโรปดังกลาวมาแลว

9.

นโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับพืชตัดแตงพันธุกรรม

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมอนุญาตใหศึกษาทดลองเพาะปลูกพืช GMO ในระดับไรนา ซึ่ง
เปนขั้นตอนที่จําเปนกอนที่จะอนุญาตใหเพาะปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชย ประสบการณจากการ
เล็ดลอดของเมล็ดฝายบีทีและเมล็ดมะละกอ GMO ออกไปในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรแสดงให
เห็นวา หนวยงานของรัฐยังไมมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอในการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมจากการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับพืช GMO
อยางไรก็ดี เปนที่ชัดเจนวารัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
รองรับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนฝายเลขานุการ สวทช. โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (ศช.)
ไดจัดทํากรอบนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2547-2554 ซึ่งกําหนดเปาหมายระดับชาติไว 6 เปาหมาย
คือ มุงสรางธุรกิจชีวภาพสมัยใหม ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหไทยเปนครัวของโลก ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยให
ประเทศไทยเปนสังคมที่มีสุขภาพดีและเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชีย ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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พัฒนาระบบการสรางกําลังคนดานเทคโนโลยีชีวภาพ อยางไรก็ดี ยังไมมีแนวทางดําเนินการที่เปน
รูปธรรมเพื่อนําไปสูเปาหมายเหลานี้เทาไรนัก
ในการประชุมของคณะกรรมการฯครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินนโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยชีวภาพแบบ “ใหสงั คมมี
ทางเลือก” โดยใหประเทศไทยมีโอกาสเลือกใช GMOs ที่ผานการประเมินความปลอดภัยตอผูบ ริโภค
และสิ่งแวดลอมแลว และใหนํามาใชประโยชนอยางระมัดระวังควบคูไปกับการผลิตแบบดั้งเดิม
พรอมกับใหสรางความสามารถดานวิทยาการจีโนม ซึ่งครอบคลุมเรื่องการปรับปรุงพันธุสัตว จุลินท
รีย การตรวจสอบการทดสอบความปลอดภัยของ GMOs คณะกรรมการฯไดมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 ป และในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายในเรื่องนี้ ใหหนวยงาน
ตางๆดําเนินงานในสวนที่ตนรับผิดชอบไปกอน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเขาเปนภาคีพิธีสารคาร
ตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแต 8 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2549 ดังกลาวมาแลว
จึงสรุปไดวา ประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปดรับสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมแบบระมัดระวัง
และจะเรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยจาก GMOs ซึ่งก็เปนเรื่องที่สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังดําเนินการอยู เปนที่คาดหมายวากฎหมายนี้จะวาง
มาตรการควบคุมที่เกี่ยวกับการนําสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมมาใชในทุกๆดาน ซึ่งรวมถึงการใชใน
สภาพควบคุม การปลดปลอย GMOs ออกสูสิ่งแวดลอม การจําหนาย การนําเขามาในและสงออก
นอกราชอาณาจักร มาตรการในกรณีปลดปลอยสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมโดยไมจงใจและกรณี
ฉุกเฉิน การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดและการเยียวยาความเสียหาย เปนตน
การเรงตรากฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งกอนที่จะดําเนินนโยบาย
เปดรับ GMOs ไมวาจะเปนดานการใชเพื่อศึกษาวิจัย การทดสอบในภาคสนามและระดับไรนา จนถึง
การอนุญาตใหเพาะปลูกพืช GMO หรือใชสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมอื่นๆในเชิงพาณิชย นับจนบัดนี้
ประเทศไทยมีเพียงแนวปฏิบัติซึ่งกําหนดโดยคณะอนุกรรมการกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน
ด า นพั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพสํ า หรั บ ควบคุ ม การศึ ก ษาวิ จั ย GMOs ประกอบด ว ย
แนวทางปฏิบัติ “ระดับหองปฏิบัติการ” และ แนวทางปฏิบัติ “ภาคสนาม” ซึ่งไมมีผลใชบังคับเปน
กฎหมาย
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ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการทดลองพืช GMO อยูหลายชนิด ไดแก 38
-

มะละกอ เพื่อตานทานตอโรคจุดวงแหวนซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส (papaya ringspot virus)
ฝาย ถั่วฝกยาว เพื่อใหตานทานตอแมลงศัตรูพืช เชน หนอนเจาะสมอฝาย
ขาวขาวดอกมะลิ เพื่อใหตานทานโรคจู (stunt virus) และเพื่อเพิ่มความทนดินเค็ม
พริก มะเขือเทศ เพื่อตานทานตอโรคที่เกิดจากไวรัส
ขาว เพื่อใหตา นทานโรคจู และโรคขอบใบแหง (bacterial leaf blight)
กลวยไม ที่เปลี่ยนการแสดงออกของสีดอก
สับปะรดทนทานสารเคมีกําจัดวัชพืช

การวิจัยและพัฒนาสวนใหญดําเนินอยูที่หนวยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมดานพืช (Plant genetic
Engineering Unit – PGEU) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเปนหนวย
ปฏิบัติการเครือขายของศูนยไบโอเทค ที่กอตั้งมาตั้งแต พ.ศ. 252839 นอกจากนี้ กรมวิชาการ
เกษตรก็ดําเนินการทดลองปลูกพืช GMO เชนกัน โดยทําอยู 7 ชนิด ไดแก มะละกอ ฝาย ถั่วเหลือง
กลวยไม ข า วโพด ยางพารา และปาลมน้ํา มัน ในจํ านวนนี้มีมะละกออย างเดีย วที่ปลู กในแปลง
ทดลอง สวนพืชอื่นๆยังอยูในขั้นทดลองในหองปฏิบัติการเทานั้น
จากรายงานพิเศษของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2546 ไดเสนอแนะเชิงนโยบายใหประเทศไทยเรงพัฒนาพืชยุทธศาสตรที่ไดเริ่มพัฒนาไวแลว
และสามารถทําตอไดทันที มีมูลคาตลาดโดยรวมไมสูงนัก มีเกษตรกรเกี่ยวของไมมาก และบริหาร
จัดการงาย เชน กลวยไมที่เปลี่ยนสีใหมีความหลากหลาย มะละกอตานทานโรคจุดวงแหวน และ
กํ า หนดให ก ารพั ฒ นาพื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี มู ล ค า ตลาดโดยรวมสู ง เช น ข า ว อ อ ย ยางพารา เป น
เปาหมายระยะยาว40 นอกจากนี้ยังไดเสนอกลยุทธอีกหลายขอเพื่อใหบรรลุเปาหมายซึ่งรวมถึงเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรชีวภาพเพื่อใหสามารถเจรจาตอรองใหไดมาซึ่ง
สิทธิในการใชเทคโนโลยีและวัสดุในการวิจัย (เนื่องจากวัสดุชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของสวน
ใหญกระจัดกระจายอยูในมือขององคกรและบริษัทนอกประเทศ)และเพื่อคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของนักวิจัยไทยดวยในขณะเดียวกัน41

38

นเรศ ดํ ารงชัย และคณะ, สถานภาพและข อเสนอแนะเชิ งนโยบายเกี่ ยวกั บการวิ จั ยและพั ฒนาพื ชดั ดแปรพั นธุ กรรมในประเทศไทย,
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, กันยายน 2546
39
เพิ่งอาง หนา 20-21
40
เพิ่งอาง หนา 56-57, 68-69
41
เพิ่งอาง หนา 74
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นอกจากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวมาแลว ยังมีงานศึกษาอื่นที่เปนการศึกษาพืช
แปลงพันธุในประเด็นทางเศรษฐศาสตรโดยใชกรณีศึกษาของถั่วเหลืองและฝาย พบวา การนําเขา
เม็ดถั่วเหลืองแปลงพันธุมีตนทุนต่ํากวาตนทุนการปลูกถั่วเหลืองแปลงพันธุในประเทศ นโยบายให
นําเขาถั่วเหลืองแปลงพันธุเพื่อใชในการแปรรูปอยางที่เปนอยูในปจจุบันจึงมีความเหมาะสมกวาการ
อนุญาตใหปลูกถั่วเหลืองแปลงพันธุในประเทศ สําหรับการอนุญาตใหปลูกฝายแปลงพันธุนั้นมีความ
เป นไปได ม ากกวา ถั่ ว เหลื อง หากมีม าตรการจัด การดา นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพที่ดีพ อและ
สามารถลดตนทุนการจัดการจนสามารถแขงขันกับฝายนําเขาได อีกทั้งฝายไมมีปญหาเรื่องการ
ยอมรับของผูบริโภคเนื่องจากไมใชพืชอาหาร42 สําหรับการศึกษาวิจัยดานพืชแปลงพันธุในระยะ 5 ป
ขางหนานั้น มีการเสนอแนะวาควรเปนการศึกษาสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมที่ไมเกี่ยวของกับอาหาร
เช น ยางพารา และยู ค าลิ ป ตั ส 43 ซึ่ ง ต า งจากข อ เสนอแนะในรายงานการศึ ก ษาของศู น ย พั น ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติที่เสนอแนะใหพืชที่มูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมสูง เชน ขาว
เปนเปาหมายระยะยาวดังกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ดี ขอเสนอแนะทั้งหลายมีสวนตรงกันที่วา
ประเทศไทยยังไมควรสงเสริมการพัฒนาพืช GMO ที่เปนพืชอาหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปญหาการ
ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของพืช GMO
ที่ควรสงเสริมในเชิงพาณิชย
ผลจากการตอตานการทดลองเพาะปลูกพืช GMO อยางหนัก การบุกแปลงทดลองมะละกอ
GMO ของกลุม อาสาสมั ค รกรีน พีซ และข า วการรั่ว ไหลของเมล็ ด พันธุ ม ะละกอ GMO จากแปลง
ทดลองที่สถานีพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแกน เมื่อกลางป พ.ศ. 2547 ทําให
คณะรัฐมนตรีตองชะลอการอนุญาตใหทดลองเพาะปลูกพืช GMO ในระดับไรนาออกไปกอน อยาง
น อ ยก็ จ นกว า ประเทศไทยจะมี ก ฎหมายและมาตรการควบคุ ม ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพที่
สาธารณชนยอมรับและเชื่อถือ การที่รัฐบาลยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทดสอบในระดับไร
นา ทําใหงานวิจัยบางเรื่องตองหยุดชะงัก หากประเทศไทยมองเห็นความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ และตองการเปดรับพืช GMO อยางระมัดระวัง ประเทศไทยจะตองสรางความ
พรอมในการรองรับเทคโนโลยีดังกลาว ตั้งแตการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย การประเมิน
และการจัดการความเสี่ยงและมาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งตองสรางองคความรู
ของตนเองเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เนื่องจากไมสามารถพึ่งองคความรูเหลานี้
จากภายนอกแตเพียงอยางเดียว เชน ขออางของนักวิทยาศาสตรในสหรัฐฯที่วามีโอกาสเปนศูนยที่
แหล ง พั น ธุ ก รรมในประชากรพื ช ป า ของข า วจะถู ก ทํ า ลายด ว ยการผสมข า มเหล า จากพื ช GMO

42

ชยันต ตันติวัสดาการ และ ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, “การศึกษาพืชแปลงพันธุในประเด็นเศรษฐศาสตร” ใน สุรวิช วรรณไกร
โรจน และคณะ, นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม, เสนอตอ โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐาน
ทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, พ.ศ. 2548, หนา 93-140.
43
สุรวิช วรรณไกรโรจน และคณะ, นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรม, เสนอตอ โครงการยุทธศาสตร
นโยบายฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, พ.ศ. 2548, หนา 145.
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ไมสามารถจะนํามาใชกับประเทศไทยซึ่งมีประชากรพืชปาของขาวเปนจํานวนมากในขณะที่สหรัฐฯ
ไมมีเลย การอางอิงขอมูลตางประเทศจึงตองกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 44

10. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในปจจุบันการทดลองและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชยยังเปนที่ถกเถียงกัน
มาก หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงยังไมมีแนวทางที่เปนรูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริม
เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและการเพาะปลูกพืช GMO
เทคโนโลยีชีวภาพดานเกษตรกรรมมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดประโยชนตอความมั่นคงทาง
อาหาร แกไขปญหาทุพพลโภชนาการ และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและกําจัดวัชพืชนอยลง แตทั้งหมดนี้จะตองอยูบนเงื่อนไขของการจัดการที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และการตัดสินใจรับเทคโนโลยีตองอยูบน
พื้นฐานของความรู ซึ่งจะตองมีการประเมินผลกระทบของพืชแตละชนิดเปนรายกรณีตามลักษณะ
ของแตละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆในการพิจารณากําหนดชนิดของพืช GMO ที่ควรสงเสริม
และพัฒนา ซึ่งรวมถึงการยอมรับของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใตสถานการณที่
ผูบริโภคยังไมมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มาจาก GMO
รายงานนี้ขอเสนอประเด็นที่รัฐบาลควรดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับพืช GMO
และสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมดังนี้
(1) รั ฐ บาลต อ งเร ง ตราพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการจั ด การความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
เนื่องจากการกําหนดมาตรการควบคุมเรื่องความปลอดภัยและการประเมินและจัดการความเสี่ยง
ของการใชสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมในทุกกรณีเปนเงื่อนไขสําคัญในการรองรับการวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมและพืช GMO รวมทั้งการอนุญาตใหใชประโยชนในเชิง
พาณิชยจากสิ่งเหลานี้ในอนาคต
(2) ควรส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หาองค ค วามรู ที่ เ ฉพาะเจาะจงกั บ ระบบนิ เ วศของ
ทองถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจอยางรอบคอบกอนอนุญาตใหปลูกพืช GMO ทั้งในระดับไรนาและเชิงพาณิชยในอนาคต
เชน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการผสมขามเหลาของพืช GMO แตละชนิดที่ตองการสงเสริมกับ
ประชากรพื้นปาในระบบนิเวศของไทย ผลตอสุขภาพที่เกิดจากการทานมะละกอดิบที่เปน GMO เปน
จํานวนมากทุกวันอันเปนลักษณะการบริโภคของคนไทยที่ตางจากผูบริโภคในประเทศอื่น เปนตน
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(3) ในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพืช GMO ควรเลือกชนิดของพืชที่นักวิจัยมีความรู
และประสบการณมาแลวระดับหนึ่ง และหากเปนไปไดเปนความรูที่พึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ใหนอยที่สุด ในรายงานการศึกษาของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติก็ไดระบุ
ชนิดของพืช GMO ที่นักวิจยั มีเทคโนโลยีอยูแลวและสามารถพัฒนาขึ้นไดภายใน 5 ป ไดแก มะละกอ
ตานไวรัส มะละกอชะลอการสุก พริกตานทานไวรัส มะเขือเทศตานไวรัส ขาวขาวดอกมะลิตานทาน
โรคจู ขาวขาวดอกมะลิทนเค็ม สับปะรดทนทานยาปราบวัชพืช และกลวยไมที่มีหลากสีและกลิ่น45
นอกจากนี้ ควรพิจารณางานวิเคราะหในดานอื่นๆประกอบการกําหนดนโยบาย เชน งานศึกษาทาง
เศรษฐศาสตรที่ชี้วา การนําเขาถั่วเหลืองนาจะเหมาะสมกวาการสงเสริมใหปลูกถั่วเหลืองแปลงพันธุ
ในประเทศ ดังไดนําเสนอมาแลว เปนตน
(4) ในการตัดสินใจอนุญาตใหเพาะปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชย จะตองพิจารณาปจจัย
การยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได การปลูกพืช GMO อาจสงผล
กระทบตอตลาดตางประเทศที่เปนคูคาสําคัญของไทย เชน ยุโรปและญี่ปุน ซึ่งผูบริโภคยังไมไววางใจ
ในความปลอดภัยของพืชอาหารและผลิตภัณฑที่มาจาก GMO รัฐบาลจึงควรใชความระมัดระวังและ
ประเมิ น ผลกระทบโดยรอบด า นกอ นที่ จ ะอนุ ญ าตใหป ลู ก พื ช อาหารที่ เป น GMO ในเชิง พาณิช ย
อยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยพืช GMO ที่เปนอาหารและเห็นวาจะเปนประโยชนตอประเทศไมควรหยุด
นิ่งแมวาจะยังไมมีการอนุญาตใหปลูกในเชิงพาณิชยก็ตาม
(5) รัฐบาลควรพัฒนาระบบและหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อรองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีสวนใหญขณะนี้อยูในมือ
ของบรรษัทหรือเอกชนตางชาติ ในบางกรณีการศึกษาวิจัยอาจตองอาศัยเทคโนโลยีที่ไดรับความ
คุมครองดานสิทธิบัตรที่เปนของเอกชนหลายราย ฉะนั้น การเจรจาตอรองใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีและ
วัสดุชีวภาพที่เหมาะสมและภายใตเงื่อนไขที่ไมกอใหเกิดภาระมากเกินไปจะตองมีการจัดการ ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความจําเปนตองจัดการใหนักวิจัยและหนวยงานของไทยไดรับความคุมครองดาน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองในประเทศดวย
(6) รัฐบาลควรสงเสริมความรูความเขาใจและการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐและความเคลื่อนไหวดานการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมใหมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน เทาที่ผานมา การตอตานและความเขาใจเกี่ยวกับ GMO มักอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่มา
จากฝายที่ไมเห็นดวยกับการวิจัยและการใชประโยชนจาก GMO เสียเปนสวนใหญ หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยจึงควรเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยมากขึ้น รวมทั้งมี
กระบวนการตัดสินใจที่โปรงใสเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นได
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นเรศ ดํารงชัย และคณะ, สถานภาพและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรมในประเทศ
ไทย, อางแลว หนา 62
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(7) ในทายที่สุด ประเทศไทยควรหลีกเลี่ยงการแกไขกฎหมายไทยเพื่อขยายความคุม ครอง
ดานทรัพยสินทางปญญาแกสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมไมวาจะเปนการคุมครองดานสิทธิบัตร หรือ
ดานการคุมครองพันธุพืช ในการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น
ประเทศไทยยังไมควรยอมรับเงื่อนไขเรื่องการใหความคุมครองสิทธิบัตรแกสิ่งมีชีวิต และการเขาเปน
สมาชิกของ UPOV เนื่องจากมีแนวโนมวาประเทศไทยจะไมไดรับประโยชนจากเงื่อนไขเหลานี้ ทั้งนี้
จนกวาจะมีงานศึกษาที่ชี้ชัดใหเห็นเปนอยางอื่น
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