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GMO กับวาระซ่อนเร้นในขณะนี ้

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มีการประชมุท่ีจดัโดยคณะท างานศกึษาเร่ืองพืชจีเอ็มโอ (GMO) ใน

ประเทศไทย  ซึง่ตัง้ขึน้โดยอนกุรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ 4 ข้อ  แตง่ตัง้โดย พล.อ.ฉตัรชยั บรรยากาศใน

การประชมุนา่เป็นกงัวลมาก  เพราะการประชมุในวนันัน้พยายามสรุปวา่จะต้องเตรียมการทดลองจีเอ็มโอ

ในแปลงทดลอง  ซึง่ในท่ีประชมุบางฝ่ายได้พยายามให้มีการศกึษาทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสงัคม

เก่ียวกบัจีเอ็มโอก่อน และต้องเตรียมพร้อมกบัจีเอ็มโอให้ดีทกุด้าน  แตอี่กฝ่ายในท่ีประชมุก็พยายาม

ต้องการสรุปว่า ให้มีการทดลองจีเอ็มโอได้เลย 

จงึเกิดเป็นวาระเร่งดว่นท่ีต้องจบัตามอง เพราะ GMO เป็นเร่ืองใหญ่ของประเทศ  แตก่ลบัไมมี่การ

รับฟังความคดิเห็นของประชาชน  ของคนในสงัคม  มีเพียงการประชมุท่ีพยายามสร้างความชอบธรรม

ให้กบั GMO เทา่นัน้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีไมช่อบธรรม 



 

สถานการณ์ GMO ในประเทศไทย 20 ปีที่ผ่านมา 

เร่ิมจากการเข้ามาของมะเขือเทศ 

พ.ศ.2538 พบการหลดุออกมาจากแปลงทดลองของฝา้ย บีที (GMO) ในพืน้ท่ีเกษตร   

พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรี  ได้มีมตไิมอ่นญุาตให้มีการทดลองในระดบัไร่นาจนกวา่จะมีกฎหมาย

ความปลอดภยัทางชีวภาพก่อน  

พ.ศ. 2547  มีการลกัลอบทดลองปลกูมะละกอจีเอ็มโอ ระหวา่งกรมวิชาการเกษตรกบั

มหาวิทยาลยัคอร์แนล พบวา่ มีการหลดุรอดออกไปของมะละกอจีเอ็มโอจากแปลงทดลอง รัฐมนตรีในสมยั

นัน้จงึได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีประเดน็ คือ  

1) ฝา้ยบีทีหลดุออกไปจากแปลงทดลองได้อย่างไร  

2) การพยายามจะยืนยนัวา่ สิทธิบตัรของมะละกอจีเอ็มโอ แขกด า เป็นอธิปไตยของประเทศเหนือ

ทรัพยากร แตต่อ่มากลบัพบวา่ คณะท่ีท าการทดลองของมหาวิทยาลยัคอร์แนลได้จดสิทธิบตัรเป็นของ

ตนเองไปแล้ว และได้มีการสรุปจากคณะกรรมการวา่   สาเหตกุารหลดุออกไปของมะละกอจีเอ็มโอ เกิด

จากคนภายในท่ีเก่ียวข้อง 



ในสว่นของการจดสิทธิบตัรไวรัสใบดา่งจดุวงแหวน เม่ือกระทรวงเกษตรมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั

มหาวิทยาลยัคอร์แนล จงึให้หนว่ยงานอ่ืนเป็นผู้คนด าเนินการเร่ืองนีแ้ทน   

พ.ศ. 2547 มีการประชมุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลกัดนั GMO มีตวัแทนจาก 50 บริษัทเอกชนท่ี

เก่ียวข้องหวงัผลกัดนัเร่ืองนี ้แตค่วามเห็นภายในคณะรัฐมนตรีไมมี่เอกภาพ   

จนกระทัง่วนัท่ี 25 ธนัวาคม  พ.ศ. 2550 มีมตคิรม. ออกมาโดยระบวุ่าอนญุาตให้มีการทดลอง

จีเอม็โอในสถานท่ีของราชการเทา่นัน้ แตต้่องท าการขออนญุาตเป็นครัง้ ๆ ไป  รวมทัง้ต้องมีการศกึษา

ผลกระทบอีเอชไอเอ (EHIA) ก่อนตามรัฐธรรมนญู มาตรา 67  และต้องมีการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคยีงและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง   

ดงันัน้ในสว่นของบริษัทตา่ง ๆ ท่ีพยายามผลกัดนัให้มีการอนญุาตเร่ืองพืชจีเอม็โอ (GMO) ใน

ประเทศไทย  จงึหนัมาให้ความส าคญักบัการผลกัดนัให้เกิดกฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพ  เพ่ือท าให้

เร่ืองจีเอ็มโอ GMO เกิดได้ง่ายขึน้ 

 

 

 

 



ข้อเทจ็จริงของ GMO 

 พืช GMO ให้ผลผลิตไมต่า่งจากพืชทัว่ไป พืชจีเอ็มโอไมไ่ด้ดีกวา่พนัธุ์พืน้บ้าน จากการศกึษาจนได้

ข้อสรุป เม่ือปี พ.ศ. 2549 พบวา่ พนัธุกรรมไมไ่ด้มีผลตอ่การเพิ่มผลผลิต  

 พืชจีเอ็มโอ มีการตดัตอ่และใสยี่นส์เพ่ือให้พืชต้านทานยาปราบวชัพืช  และเน้นไปท่ีการจดัการด้วย

สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเป็นหลกั  

 วชัพืชสามารถปรับตวัเองให้ต้านทานกบัสารก าจดัวชัพืชได้ จงึมีแนวโน้มว่าวชัพืชเพิ่มขึน้ไมล่ดลง  

สว่นแมลง พบวา่ การปลกูจีเอ็มโอในพืน้ท่ีพนัล้านเอเคอร์ มีแมลงท่ีต้านทานสารก าจดัแมลง และ

ต้านทานพืชจีเอ็มโอเพิ่มมากขึน้ เกษตรกรจะต้องเปล่ียนพนัธุ์พืชจีเอ็มโอทกุ 4-5 ปี โดยต้องซือ้พนัธุ์

ใหมข่องบริษัท 

 พืชจีเอ็มโอ ต้องปลกูในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ซึง่เกษตรกรรายยอ่ยจะอยูไ่มไ่ด้ เพราะมีพืน้ท่ีน้อย 

 

พืชGMO กับการผูกขาดเมล็ดพันธ์ุและอาหาร 

 พืชจีเอม็โอเก่ียวข้องกบัการจดสิทธิบตัรและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ 

เมล็ดพนัธุ์ของบรรษัท  เม่ือยีนส์ถกูจบัจอง ตีราคา กลายเป็นสิ่งท่ีคนทัว่ไปไมส่ามารถน ามาใช้ได้

อยา่งอิสระ  



 การผกูขาดเมล็ดพนัธุ์ เป็นการผกูขาดอาหาร ท าลายความมัน่คงทางอาหาร ยกตวัอย่าง เชน่

ในขณะนีพ้นัธุ์ข้าวโพดในประเทศสหรัฐอเมริกา   มาจากมอนซานโต้ร้อยละ 80  ถัว่เหลืองร้อยละ 83  

ฝา้ยร้อยละ  89  นัน่หมายความวา่  เม่ือไรก็ตามถ้าเปล่ียนไปปลกูพืชจีเอม็โอ ก็จะมีบริษัทเดียวท่ี

ผกูขาดเมล็ดพนัธุ์  ท าให้สามารถก าหนดราคาเมล็ดพนัธุ์ได้เพียงผู้ เดียว  ซึง่ราคาเมล็ดพนัธุ์จีเอ็มโอ 

เปรียบเทียบกบัพืชทัว่ไปสงูขึน้อยา่งก้าวกระโดด  ส่วนราคาผลผลิตกลบัเพิ่มขึน้น้อยมาก 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทมอนซานโต้ฟ้องเกษตรกรกวา่ 40 คดีเก่ียวกบัพืชจีเอ็มโอ จน

กลายเป็นสถานการณ์ระดบัประเทศ 

 จากการศกึษา พบวา่  พืชจีเอ็มโอเป็นสาเหตกุารฆา่ตวัตาย  และการตายของชาวนาประเทศ

อินเดียถึง 2 แสน  5 หม่ืนคน  เพราะการปนเปือ้นของพนัธุกรรม  การผสมข้ามแปลง การควบคมุ

พืชจีเอ็มโอยงัเป็นปัญหา ในความเป็นจริงมนษุย์ไมส่ามารถควบคมุได้  ตา่งจากในห้องทดลอง 

 พืชจีเอม็โอ มีความเส่ียงในการกระจายของละอองเกสร  ท าให้พนัธุกรรมกระจาย หากปนเปือ้น

แล้วไมส่ามารถย้อนกลบัไปได้  มีเพียงอยา่งเดียว คือ จะต้องเผาท าลาย น่ีคือ สงครามพนัธุกรรม 

หมายความวา่ใครได้รู้จกัยีนส์มากกวา่ก็จะครอบครองได้มากกวา่  

 พืชจีเอ็มโอท าลาย  ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  

 พืชจีเอ็มโอผิดศีลธรรม ฝ่าฝืนธรรมชาต ิก่อให้เกิดการปนเปือ้นของพนัธุกรรม ซึง่มนษุย์ท าได้เพียง

ตดัตอ่ แตไ่มส่ามารถควบคมุและรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งแท้จริง 

การคัดค้าน และต่อต้าน GMO ของผู้บริโภคทั่วโลก 

 ทวีปยโุรป พบวา่นบัวนัประชาชนในยโุรปตอ่ต้านหรือปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอ ทัง้ยโุรปตะวนัตก

และตะวนัออกด้วย เชน่ โปแลนด์  

 ในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีเป็นต้นก าเนิดจีเอ็มโอ แตใ่นชว่งเวลา 5 ปีท่ีผา่นมากระแสความ

ไมเ่ห็นด้วยในการบริโภคอาหารจีเอ็มโออยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั คนอเมริกนั ร้อยละ 93 

ต้องการให้รัฐบาลติดฉลากจีเอ็มโอ ท าให้บรรษัทอย่างมอนซานโต้ ต้องใช้เงินมหาศาลลอบบี ้

เพ่ือไมใ่ห้มีการติดฉลากจีเอ็มโอ 

 ประทศท่ีไมย่อมรับสินค้าท่ีเป็นจีเอ็มโอ จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด  เชน่ มะละกอ ใน ปี 

พ.ศ. 2547  แม้แตฟ่รุตสลดัท่ีมีมะละกอเป็นสว่นผสมก็ถกูตรวจ  หากประเทศไทยบอกวา่จะท า

พืชจีเอ็มโอ  ประเทศท่ีเขาไม่ต้องการอาหารจีเอ็มโอก็จะคอยจบัตาดตูลอดเวลา  



 สหรัฐอเมริกา เคยมีการปนเปือ้นระหวา่งข้าวทัว่ไปกบัข้าวจีเอ็มโอ ท าให้เสียตลาดยโุรป  

เพราะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด แตผู่้น าเข้าก็ไมซื่อ้จึงเป็นโอกาสของไทย ท าให้มีการ

สง่ออกเพิ่มขึน้  ซึง่สหรัฐฯ ต้องใช้เวลาหลายปี ในการแก้ปัญหาเร่ืองนี ้แม้แตป่ระเทศท่ีไมซื่อ้

ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ก็ตาม  ก็ไมย่อมรับข้าวจีเอ็มโอ เชน่กนั 

 ประเทศไทยตอนนีมี้การติดฉลากจีเอ็มโอในอาหารท่ีมีถัว่เหลือง แตฉ่ลากมีขนาดเล็กมากจน

มองไมเ่ห็น  มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภคมีการท าการทดสอบให้ผู้บริโภคอา่น 200 – 300  คน  แตไ่มมี่ใคร

หาเจอ จงึมีการเสนอไปท่ี อย.แล้ว อยูร่ะหว่างชว่งการทบทวนการท าฉลากทัง้หมด 

 

หาทางออกจากพืช GMO 

 ขอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรฯ ยตุทิดลองพืชจีเอ็มโอในไร่นา  

 รัฐบาลควรหนัมาให้ความสนใจกบัการวิจยัปรับปรุงพนัธุ์พืชให้เข้มแข็ง มากกวา่การตดัตอ่

พนัธุกรรมหรือ พืช GMO เพราะประเทศไทยไมมี่ฐานองค์ความรู้เหลา่นัน้   

 ต้องสนบัสนนุการปรับปรุงพนัธุ์โดยเกษตรกร  ถือเป็นจดุแข็งของเกษตรกร และนกัวิจยัต้องลง

ไปท างานร่วมกบัชมุชนอยา่งแท้จริง   

 ต้องสนบัสนนุให้เกษตรกรมีอ านาจในการครอบครองเมล็ดพนัธุ์ เพราะเมล็ดพนัธุ์ ถือเป็นเร่ือง

ความมัน่คงของชาต ิ การปลกูพืชจีเอ็มโอ มนัคือ การท าลายแบบแผนการผลิตของเกษตรกร



รายย่อย หนว่ยการผลิตของประเทศไทย คือ ครอบครัว หนว่ยการผลิตของสงัคม คือ 

ครอบครัว แตข่ณะนีห้น่วยการผลิตของครอบครัวก าลงัถกูท าลายให้เปล่ียนเป็นหนว่ยบรรษัท 

เหมือนอเมริกาท่ีคนสว่นใหญ่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการผลิตทางอาหาร  ซึง่อาหารเป็นวฒันธรรมของ

มนษุย์ ท่ีก าลงัจะถกูยึดครอง  ถือเป็นปัญหาความมัน่คงของชาต ิ 

 ให้ความส าคญัและใช้ประโยชน์จากพืชพนัธุ์พืน้บ้าน เพราะเหมาะสมกบัภมูินิเวศน์ สามารถ

ต้านทานโรคแมลง ให้ผลผลิตสงู มีคณุคา่โภชนาการ เชน่ ข้าวเจ้าเหลืองท่ีมีความเดน่ของ    

โฟเลท ซึง่พบท่ีกดุชมุ เป็นข้าวกลายพนัธุ์ในแปลง ควรจะมีการสนบัสนนุการค้นหาของดีใน

ชมุชน  แล้วรวบรวมไว้  มีการก ากบัดแูลควบคมุร่วมกบัตวัเกษตรกร ไมใ่ชท่ี่ศนูย์ใดศนูย์หนึง่  

ควรจะเป็นพืน้ท่ีท่ีค้นพบ และต้องสนบัสนนุการพฒันา คดัเลือกพนัธุ์ ปรับปรุงพนัธุ์ มีการ

ร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิชาการกบัเกษตรกรรายยอ่ย อยา่งเป็นรูปธรรม  และเพ่ือให้เกษตรกร

เห็นคณุคา่และความสามารถของตนเองด้วย  

 จากงานวิจยัหลายชิน้  พบว่า ระบบท่ีเหมาะสมกบัเกษตรรายย่อย คือ เกษตรอินทรีย์ กบั

เกษตรกรรมยัง่ยืน  

 การท างานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ต้องประสานงานกนัย่างเป็นระบบ  ยกตวัอยา่ง เชน่  ข้าว ถ้า

เรากลบัไปทานข้าวท้องถ่ิน บางพนัธุ์อร่อยมาก เราผ่าหน้าตดัย้อมไอโอดีนดกูารกระจายตวั

ของเม็ดแปง้ มีความเช่ือมโยงของเม็ดแปง้และความอร่อย ลงลกึไปถึงการใช้ประโยชน์  อยา่ง

ข้าวมะลิแดงควรขายเป็นยา  ข้าวเหลือง ควรเป็นโภชนาบ าบดัส าหรับคนตัง้ครรภ์หรือให้นม

ลกู ซึง่ต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาท างานร่วมกนัเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ 

 ส่ือมวลชนต้องชว่ยกนัชีน้ าว่าเรามีสิทธิจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีมากกวา่นี ้กินอาหารปลอดภยั 

และพืชจีเอ็มโอไมใ่ชค่ าตอบ 

 ผู้บริโภคจะต้องสนบัสนนุเกษตรกรรายยอ่ยเพ่ือผลิตอาหารท่ีดี 

---------------------------------------------------------------- 


