
 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

 
กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและการคาสินคา GMOs 

: ประเด็นวิเคราะหและขอเสนอ 
 
 

โดย 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. ชยันต  ตันติวัสดาการ 
 
 
 

ดําเนินงานโดย 
 

โครงการหนวยจัดการความรูดานการคาและสิ่งแวดลอมในสถานการณสากล 
 
 

สนับสนุนโดย 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

สิงหาคม 2549  



 1 

สารบัญ 
 
บทคัดยอภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 
1. บทนํา 

1.1 นิยามของ GMOs 
1.2 ปริมาณและแหลงการปลูกของ GMOs 
1.3 สาเหตุที่ GMOs กลายเปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมและการกีดกันทางการคา 

2. กติกาดานสิ่งแวดลอมและการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ GMOs  
2.1 กติกาดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

(1) พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ Cartagena Protocol  
(2) International Biosafety Regulations 
 สหรัฐ 
 EU  
 ญี่ปุน 
 ประเทศอื่นๆ 

2.2 กติกาการคาระหวางประเทศ 
(1) WTO 
(2) FTA 

3. นโยบายสิ่งแวดลอมและการคาที่เกี่ยวของกบั GMOs ของไทย 
3.1 นโยบายดานการผลิต 
3.2 นโยบายดานการคา 

4. การวิเคราะหผลกระทบของกติกาดานสิ่งแวดลอมและการคาระหวางประเทศ 
(1) ผลของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตอประเทศไทย: ตอผูบริโภค ตอเอกชน ตอรัฐ 
(2) ขอวิเคราะหประเด็นการคา: ปญหาการกีดกันการคา ความขัดแยง ไทยจะใชประโยชนหรือ
ตั้งรับอยางไร 

5. ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
5.1 ขอเสนอตอภาครัฐ ในดานกฎระเบียบ การติดฉลาก การเจรจา FTA การคุมครองผูบริโภค  
5.2 ขอเสนอตอภาคเอกชน 
5.3 ขอเสนอดานอื่นๆ นักวิจัย เกษตรกร  

 



 2 

กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและการคาสินคา GMOs 
: ประเด็นวิเคราะหและขอเสนอ 

 
รศ.ดร. ชยันต  ตันติวัสดาการ*

 
1.  บทนํา 

1.1 นิยามของ GMOs 

Genetically Modified Organisms (GMOs) หรือ Living Modified Organisms : LMOs) คือ พืช สัตว 
หรือ จุลชีวะที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ดวยการใชวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการตัดแตงเอายีนส 
(Genes) ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา มาตอเขายีนสของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เพื่อใหส่ิง
มีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติใหมที่พึงปรารถนาขึ้น  โดยอาจอยูในสภาพที่มีหรือไมมีชีวิตก็ได 

ตัวอยางของ ถ่ัวเหลืองที่ทนยาฆาหญา ฝายที่ทนหนอนเจาะสมอ  มะละกอที่ตานทานโรคจุดวง
แหวน  มะเขือเทศที่สามารถเก็บไวไดนานโดยไมเนาเสียเร็ว ขาวเพิ่มวิตามินเอ เปนตน 

 
ประโยชนของสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอนั้นมีหลายประการดวยกัน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้1

1) ผลประโยชนดานเกษตรกรรม: เทคโนโลยีชีวภาพนั้นสามารถทําใหนักวิทยาศาสตรสรางพืชสาย
พันธุใหมที่ความคุณสมบัติที่ทนทานตอส่ิงแวดลอมไดดีกวาเดิม (Agronomic traits) เชน สามารถปองกัน
ศัตรูพืช ทนแลง ทนดินเค็มหรือดินเปรี้ยว ทําใหผลผลิตเสียหายจากสภาพแวดลอมไดมากขึ้น  หรือทําใหพืช
ทนยาปราบวัชพืช และสรางความสะดวกแกเกษตรกรในการฉีดพนยาปราบวัชพืชไดในระหวางการปลกูโดย
ไมตองกลัววาพืชของตนจะเสียหาย สงผลใหปลุกพืชไดมากรอบขึ้นและอาจมีตนทุนลดลง2  นอกจากนี้ยัง
อาจทําใหผลิตผลทางการเกษตรสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้นโดยไมเนาเสียเชน กรณีของมะเขือเทศ 

2) ผลประโยชนตอผูบริโภค: พืชจีเอ็มโอพันธุใหมอาจมีคุณสมบัติที่พึงประสงคของผูบริโภค 
(Quality traits) เชน ขาวที่มีวิตามินเอ มันฝร่ังที่มีแปงสูงกวาปกติ กลวยที่มีวัคซีนปองกันโรค เปนตน หรือ
อาจเปนพืชที่ทําสีสันหรือรูปรางที่แปลกใหมกวาเดิม หรือสดทนนานกวาเดิม เปนตน 

3) ผลประโยชนดานการผลิตทางอุตสาหกรรม: พืชจีเอ็มโอที่ใหผลผลิตมากขึ้น หรือมีความเสียหาย
จากสภาพแวดลอมนอยลง อาจสงผลใหอุตสาหกรรมมีวัตถุดิบที่ถูกลง เชนในกรณีของถั่วเหลือง ซ่ึงเปน 

                                                  
*รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากขอมูลออนไลนที่ http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$16/level4/GMO_apr05.pdf 
2 ตนทุนของเกษตรกรจะลดลงเนื่องจากพืชทนแมลงไมจําเปนตองใชสารเคมีปราบแมลงประเภทนั้นๆ  แตในกรณีของพืชทนยาฆาหญานั้น ขึ้น
อยูกับพฤติกรรมของเกษตรกร หากใชยาฆาหญาตามหลักวิชาการก็คงไมไดลดคาใชจายแตกตางจากเดิมนัก แตถาเกษตรกรเห็นวาตอไปนี้ไมตอง
ระวังวาพืชหลักของตนจะตายและอยากใหวัชพืชตายเร็วๆ ก็อาจใชยาฆาหญามากขึ้นกวาเดิมทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นได 
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วัตถุดิบของการผลิตน้ํามันพืชและอาหารสัตว เปนตน นอกจากนี้ยังอาจใชเปนแหลงในการผลิตเอ็นไซมที่ใช
ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําผลไม เนยแข็ง วัคซีน ยาและฮอรโมนตางๆ 

1.2 ปริมาณและแหลงการปลูกของ GMOs  

การปลูกพืช จีเอ็มโอ เปนการคาเริ่มขึ้นในโลกตั้งแตป พ.ศ. 2538 (1995) และมีการขยายตัวอยางรวด
เร็วในชวงป พ.ศ. 2547-2548 (2004 - 2005) มีอัตราเพิ่มถึงรอยละ 11 โดยปริมาณการเพาะปลูกพืช GMOs 
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 90 ลานเฮกเตอรในปพ.ศ. 25483   
 จากจํานวนพื้นที่เพาะปลูกจีเอ็มโอทั้งหมด พบวากวารอยละ 55 อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เหลือ
กระจายอยูในอีก 21 ประเทศ และที่นับวามีสัดสวนสูง ก็ไดแก อาเจนตินา บราซิล แคนาดา และปารากวัย   
ดังแสดงใน ตารางที่ 1  ในสวนของประเทศในเอเชีย ที่นาจับตาก็คือประเทศจีนและอินเดีย ซ่ึงมีพื้นที่เพาะ
ปลูกที่เปนจีเอ็มโอสูงเชนกัน  โดยกวารอยละ 70 เปนจีเอ็มโอประเภทที่ทนยาฆาหญา อีกประมาณรอยละ 18 
เปนแบบที่ทนแมลง  รอยละ 11 เปนจีเอ็มโอแบบที่ทนยาฆาหญาและทนแมลง ที่เหลือเปนแบบอื่นๆ 
 นอกจากนี้พืชที่เปนจีเอ็มโอและมีการผลิตคอนข

                                                 

างมากก็ไดแก ถ่ัวเหลืองโดยมีพื้นที่ปลูกถึง 54.4 
ลานเอเคอร ในปเดียวกัน คิดเปนประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองทั่วโลก พืชถัดมาที่สําคัญคือ 
ขาวโพด โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 21.2 ลานเอเคอร (รอยละ 24 ของการเพาะปลูกขาวโพดทั้งหมด) รองลง
มาอีกก็ไดแก ฝาย ซ่ึงมีพื้นที่ปลูก 9.8 ลานเอเคอร (รอยละ 11 การปลูกฝายทั้งหมด)4

ภาพที่ 1: ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกพืช GMOs ในชวงป พ.ศ. 2539 – 2548 (1996 – 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 1: ประเทศที่มีการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอ ในป พ.ศ. 2548 (2005) 

 
3 Clive James (2005) ขอมูลออนไลน จาก http://www.isaaa.org/kc/bin/briefs34/es/index.htm 
4 ขอมูลออนไลน จาก GMO Compass ที่ http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/ 
194.global_growing_area_gm_crops.html 
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Rank Country
Area 

(million 
hectares)

            
(%)

Biotech Crops

1* USA 49.8 55.3 Soybean, Maize, Cotton, Canola, Squash, Papaya 
2* Argentina 17.1 19.0 Soybean, Maize, Cotton 
3* Brazil 9.4 10.4 Soybean 
4* Canada 5.8 6.4 Canola, Maize, Soybean 
5* China 3.3 3.7 Cotton 
6* Paraguay 1.8 2.0 Soybean 
7* India 1.3 1.4 Cotton 
8* South Africa 0.5 0.6 Maize, Soybean, Cotton 
9* Uruguay 0.3 0.3 Soybean, Maize 
10* Australia 0.3 0.3 Cotton 
11* Mexico 0.1 0.1 Cotton, Soybean 
12* Romania 0.1 0.1 Soybean 
13* Philippines 0.1 0.1 Maize 
14* Spain 0.1 0.1 Maize 
15 Colombia <0.1 <0.1 Cotton 
16 Iran <0.1 <0.1 Rice 
17 Honduras <0.1 <0.1 Maize 
18 Portugal <0.1 <0.1 Maize 
19 Germany <0.1 <0.1 Maize 
20 France <0.1 <0.1 Maize 
21 Czech Republic <0.1 <0.1 Maize 

ที่มา : Clive James (2005) 
หมายเหตุ * หมายถึง 14  ประเทศที่มีการปลูกจีเอ็มโอตั้งแต 50,000 เฮกเตอรขึ้นไป  

1.3 สาเหตุท่ี GMOs กลายเปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมและการกีดกันทางการคา 

การผลิตพืชจีเอ็มโอนั้นแตกตางจากวิธีการพัฒนาพันธุในอดีตซึ่งอาศัยกระบวนการวิวัฒนาการของธรรม
ชาติ  โดยผานการผสมขามพันธุ  การชักนําใหกลายพันธุ และยังตองขึ้นกับวาพันธุที่ผสมขึ้นใหมนั้นจะมีชีวิตรอดและปรับ
ตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดหรือไม การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจึงเปนแบบสุม  ในขณะที่กระบวนการพัฒนาพันธุ

พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพเปนการแทรกยีนสที่พึงปรารถนาเขาไปเพื่อใหเกิดพันธุใหมโดยตรง ดังนั้นพืชพันธุ
ใหมจึงไมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดเองเลยในกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ กรรมวิธีการสรางพืชจีเอ็ม
โอที่แปลกใหมนี้จึงกลายมาเปนที่มาของความกังวลตางๆดังนี้ 
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 1) ความหวงกังวลของผูบริโภคบางกลุมตอความปลอดภัยในการบริโภค: จากขอมูลขนาดพื้นที่การ
ผลิต และประเภทของพืชที่เปนจีเอ็มโอขางตน จะเห็นไดวามีการผลิตพืช  จีเอ็มโอเปนจํานวนมาก และอยู
ลวนแตเปนพืชที่สําคัญตอการบริโภคของประชากรโลกทั้งส้ิน    และเนื่องจากเปนพืชที่มนุษยบริโภค แตมิ
ไดเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ ผูบริโภคบางกลุมจึงยังคงมีความไมไววางใจวาจะมีความปลอดภัยในการ
บริโภคหรือไม 
 ตัวอยางของขอกังวลดังกลาวไดแก  การกังวลวาอาหารดังกลาวอาจกอใหเกิดสารพิษหรือสารกอ
ภูมิแพ  กระบวนการผลิตอาจทําใหเกิดจุลินทรียพันธุใหม หรือทําใหจุลินทรียเกิดมีความสามารถตอตานยา
ปฏิชีวนะขึ้น เปนตน 
 ฝายของรัฐบาลของประเทศที่สนับสนุนการปลูกพืชจีเอ็มโอ ซ่ึงมีหนาที่เปนผูควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยของอาหารดวย ก็มิไดแกปญหาความกังวลดังกลาวใหกับผูบริโภคไดดีนัก  เนื่องจากมักจะใช    
หลักความเทาเทียมอยางเพียงพอ (Substantially equivalent) เปนบรรทัดฐานสําหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยดานอาหาร  หลักการนี้ใชวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ โดยเนนที่องคประกอบทาง
เคมีและคุณสมบัติทางโภชนาการของอาหารจีเอ็มโอ เปรียบเทียบกับอาหารชนิดเดียวกันที่ไดจากธรรมชาติ
ทราบอยูแลววามีความปลอดภัย หากพบวามีความใกลเคียงกันมากเพียงพอ ก็แสดงวาอาหารจีเอ็มโอมีความ
เทาเทียมอยางเพียงพอกับอาหารที่ไมใชจีเอ็มโอ และถือไดวาปลอดภัยทัดเทียมอาหารที่ไดจากธรรมชาติ  
และไมจําเปนตองแยกแยะออกจากผลิตภัณฑธรรมดา  แตถาแตกตางจึงจะจําเปนตองผานกระบวนการตรวจ
สอบที่เขมงวดขึ้น  จะเห็นไดวาหลักการดังกลาวมิไดทําการทดสอบความปลอดภัยของอาหารจีเอ็มโอโดย
ตรงแตอยางใด  จึงไมไดชวยลดความกังวลของผูบริโภค 
 นอกจากนี้การทดสอบความปลอดภัยของอาหารเทาที่ทําอยูในปจจุบัน ยังเปนการทดสอบที่มีระยะ
เวลาในการทดลองที่ส้ัน จึงเปนการพิสูจนเพียงวาอาหารจีเอ็มโอนาจะปลอดภัยในระยะสั้นเทานั้น ผูบริโภค
ยังคงมีความกังวลวาอาจมีความไมปลอดภัยไดหากมีการบริโภคเปนเวลานานพอ หรืออาจมีผลในระยะยาว
นั่นเอง  ตัวอยางในอดีตเชน กรณีของสารดีดีทีที่ใชฆาแมลง หรือ ซิลิโคนที่ใชในการเสริมทรวงอก ลวนเปน
ประจักษพยานที่ช้ีชัดวา สารบางชนิดที่นักวิทยาศาสตรเคยเชื่อวามีความปลอดภัยและถึงกับสงเสริมให
ประชาชนใชเชนดีดีทีนั้น กลับมีพิษภัยรายแรงไดเมื่อใชเปนเวลานาน และเกิดการสะสมในรางกายของคน
และสัตว    
 

2) ความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางชีวภาพตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากการแพรพันธุและการผลิตจีเอ็มโอ:  
2.1) กรณีผสมกับพันธุพื้นเมืองที่เปนพืชประเภทเดียวกัน 
เนื่องจากละอองเกสรของพืชจีเอ็มโออาจสามารถปลิวหรือถูกแมลงนําไปผสมกับเกสรของพืชที่อยู

ในแปลงขางเคียงได ทําใหพืชที่อยูในแปลงขางเคียงมีเมล็ดที่กลายเปนจีเอ็มโอโดยไมตั้งใจ  
ในกรณีที่มีการผสมเกสรกับพันธพื้นเมืองที่เปนพืชประเภทเดียวกัน ก็อาจทําใหเกิดผลกระทบหลาย

ดานเชน ทําใหพันธุที่เคยเปนพืชปลอดจีเอ็มโอ ถูกตอตานจากผูบริโภคบางกลุมที่รังเกียจจีเอ็มโอไปดวย  
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นอกจากนี้เกษตรกรที่พืชของตนไดรับยีนจีเอ็มโอไปแลวนําไปปลูกตอก็อาจถูกฟองรองเรียกคา
ลิขสิทธ์ิจากบริษัทผูเปนเจาของพืชจีเอ็มโอได  ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นแลวในคดีระหวางนายชไมเซอร (Percy 
Schmeiser) กับบริษัทมอนซานโตแคนาดา (Monsanto Canada Inc.)5  

ผลกระทบอีกประการที่อาจเกิดขึ้นก็คือ ในบางกรณีนั้นผูผลิตพืชจีเอ็มโอจะมีการบังคับใหพืชดัง
กลาวเปนหมัน เพื่อไมใหเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชตอได และจําเปนจะตองกลับไปซื้อเมล็ดพันธุ
จากบริษัทโดยตลอด  หากเกสรของพืชดังกลาวไปผสมกับของพันธุพื้นเมือง ก็อาจทําใหพันธุพื้นเมืองพลอย
เปนหมันไปดวย  ทําใหเกษตรกรไมมีเมล็ดพันธุของตนเองสําหรับใชในรุนตอๆ ไป  

ผลกระทบที่ตามมาจากปญหาตางๆขางตน ยอมทําใหปริมาณการผลิตของพืชที่ปลอดจีเอ็มโอลดลง  
และทําใหผูบริโภคที่ไมตองการจีเอ็มโอมีทางเลือกลดนอยลงเรื่อยๆ 

 
2.2) กรณีผสมกับพันธุพื้นเมืองที่เปนพืชประเภทอื่น 
ปญหาในกรณีก็อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน หากพืชจีเอ็มโอดังกลาวมีพืชพันธุพื้นเมืองอื่นๆ ที่เปนสาย

พันธุใกลเคียงมากพอ จนสามารถผสมเกสรขามพันธุกันได  หากพืชพันธุใหมที่เกิดขึ้นมีความสามารถในการ
ตานทานแมลงและยาฆาหญาเกิดการกลายพันธุและแพรหลายจนไมสามารถควบคุมได ก็จะกลายเปนอภิวัช
พืช (Supper weeds) ซ่ึงไมสามารถปราบปรามไดงาย 

ปญหานี้นับวาเปนประเด็นที่ประเทศที่กําลังพัฒนาควรที่จะตองมีความกังวลมากกวาประเทศที่พัฒนา
แลว เนื่องจากประเทศที่กําลังพัฒนายังมีความสามารถไมสูงนักในการกักกันพืช การควบคุมการทดลองให
ปลอดการเล็ดลอดของเชื้อพันธุ  และการควบคุมปญหาการปะปนขามพันธุเมื่อมีการผลิตเชิงพาณิชย   ซ่ึงใน
ที่สุดจะสงผลตอส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพไดงาย   

ตัวอยางที่เกิดขึ้นในกรณีของมะละกอจีเอ็มโอ ที่เล็ดลอดออกมาจากแปลงทดลองก็เปนประจักษพยาน
ที่ชัดเจนวาประเทศไทยยังไมมีมาตรการและการปฏิบัติที่รัดกุมเพียงพอในการจัดการกับปญหาดังกลาว 

 
3) ความกังวลดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยออมดานอื่นๆ:  

 3.1) ปญหาแนวโนมการใชสารกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นเนื่องจากไมตองกังวลวาพืชจีเอ็มโอจะเสียหาย:  
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนามักมีแนวโนมที่จะใชสารกําจัดวัชพืชมากและถี่ขึ้น โดยหวังที่จะทําใหพืช
ตามธรรมชาติชนิดอื่นที่ขึ้นใกลเคียงและแยงอาหารกับพืชเศรษฐกิจของตนตายเร็วขึ้น 
 การกระทําดังกลาวจะทําใหความหลากหลายของพืชสัตวธรรมชาติอ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียงลดลง ซ่ึงอาจ
สงผลเสียตอความสมดุลยของสิ่งแวดลอมในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสที่จะไดใชประโยชน ดานยาจาก

                                                  
5 ดูรายละเอียดจาก Adcock, M. (2005), “The Monsanto v Schmieser case: A European Perspective”, a paper presented in 9th 

ICABR International Conferece on Agricultureal Biotechnology: Ten Years Later, Ravello (Italy), July 6-10. 
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ความหลากหลายทางชีวภาพไป  นอกจากนี้สารเคมีที่ใชกันอยางพร่ําเพรื่อยอมจะกระทบตอทรัพยากรน้ํา
และดินที่อยูโดยรอบ และอาจกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคและสภาพทางนิเวศนวิทยาในที่สุด 
 ในทางตรงกันขามพืชหรือสัตวที่เปนศัตรูพืชที่มีโอกาสกระทบหรือสัมผัสกับพืชจีเอ็มโอเปนจํานวน
มากและเปนเวลานานก็อาจมีการพัฒนาภูมิคุมกันไดเร็วขึ้น และทําใหพันธุดังกลาวไมมีผลในระยะยาวได  
นอกจากนี้จากกระบวนการผลิตพืชและสัตวจีเอ็มโอเองก็ยังมีขั้นตอนที่อาจสรางสารหรือจุลินทรียที่ไมพึง
ประสงคได เมื่อมีการนําเอาพืชและสัตวหลานั้นมาผลิตก็อาจสรางสารหรือจุลินทรียตกคางในดินมากขึ้นๆ 
 
 4) ความกังวลดานผลกระทบของจีเอ็มโอตอความสามารถในการแขงขันของประเทศที่มีเทคโนโลยี
ชีวภาพดานชีวภาพที่ดอยกวา: 

4.1)  ความเสี่ยงของเกษตรกรผูปลูกพืชพันธุพื้นเมืองหรือผูทําเกษตรอินทรีย: 
เนื่องจากพืชจีเอ็มโอมักมีคุณสมบัติที่ทนทานตอสภาพแวดลอมที่สูงกวาของพันธุพื้นเมือง ดังนั้น

พันธุพื้นเมื่องก็มีแนวโนมที่จะถูกบีบใหออกไปจากตลาด เพราะไมสามารถแขงขันเชิงพาณิชยไดในระยะ
ยาว เพราะมีตนทุนที่แพงกวา  ยกเวนวาจะมีผูบริโภคจํานวนมากพอที่ยังมีความตองการบริโภคพืชที่ปลอดจี
เอ็มโอและยินดีที่จะจายราคาแพงขึ้น เชนในกรณีของเกษตรอินทรีย การผลิตพืชท่ีปลอดจีเอ็มโอนั้นมีความ
ยุงยากในการดูแลรักษามากกวา และยังตองมีตนทุนสูงขึ้นในการปองกัน ตรวจสอบ และรับรองวา พันธุของ
ตนจะไมมีการปะปนกับพืชจีเอ็มโอ ปญหานี้สงผลกระทบทั้งแกประเทศที่พัฒนาแลว เชนสหภาพยุโรป ใน
ฐานะที่เปนประเทศที่ผูบริโภคมีความตองการอาหารที่ปลอดจีเอ็มโอและเกรงวาการปลูกหรือนําเขาจะไป
ปะปนกับพืชปลอดจีเอ็มโอของตน และสงผลตอประเทศกําลังพัฒนาในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาอาหารสง
ออกไปยังประเทศที่ตองการอาหารปลอดจีเอ็มโอ 

 
4.2) ประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบอํานาจผูกขาดของเจาของเทคโนโลยีจีเอ็มโอ: 
เนื่องจากเทคโนโลยีการวิจัยดานจีเอ็มโอเปนลิขสิทธิ์ของบริษัทขามชาติของประเทศกําลังพัฒนาทั้ง

ส้ิน ดังนั้นในการวิจัยและพัฒนาพันธุในมีคุณสมบัติที่ตองการ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุตางๆ ก็จะตองจาย
คาลิขสิทธิ์ดังกลาว ทําใหเมล็ดพันธุ หรือพันธุสัตวจะตองมีราคาแพงจากคาใชจายดังกลาว  และเมื่อพันธุพื้น
เมืองที่ปลอดจีเอ็มโอถูกบีบใหออกไปจากตลาดดังที่ไดกลาวแลวขางตน เกษตรกรก็จะตองจายซ้ือเมล็ดพันธุ
จากบริษัทขามชาติเหลานี้แทน  นอกจากนี้เมล็ดพันธุเหลานี้ยังอาจถูกทําใหเปนหมัน ทําใหเกษตรกรไม
สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชอีกในรอบตอไปเชนในอดีต ทําใหตองตกอยูใตอํานาจผูกขาดของบริษัทดังกลาว 

ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือเกษตรกรที่ใชพืชจีเอ็มโอที่มีลักษณะทนยากําจัดวัชพืช ยอมจะตองถูก
บังคับใหซ้ือสารเคมีภัณฑที่ขายพวงมากับเมล็ดพันธุหรือพันธุสัตวนั้นๆ  ซ่ึงเปนการเพิ่มอํานาจผูกขาดใหกับ
บริษัทขามชาติอีกตอหนึ่ง  
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ปญหาที่ตามมาก็คือประเทศที่กําลังพัฒนาที่ตองพึ่งพืช สัตวและสารเคมีเฉพาะดังกลาว ก็จะสามารถ
พึ่งพาตัวเองไดนอยลงทุกทีๆ  ประเทศที่พัฒนาแลว แตมีระดับการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ยังไมสูง
นัก ก็ใชวาจะพนจากปญหาการพึ่งพิงดังกลาว 
 
 จากปญหาที่เกิดขึ้นจริงแลวและความกังวลตางๆขางตน  ยอมสงผลใหประเทศตางๆทั้งที่กําลัง
พัฒนาและพัฒนาแลวแตยังไมไดมีการยอมรับพืชจีเอ็มโอ มีการออกมาตรการตางๆทั้งโดยตรงและโดยออม
เพื่อกีดกันการนําเขาอาหารจีเอ็มโอ ทั้งในรูปของ พืช อาหารแปรรูป และการนําเขามาเพาะปลูก เพื่อบรรเทา
ปญหาตางๆขางตน  ดังนั้นเนื้อหาในสวนถัดไปจะเปนการสรุปกฎกติกาตางๆที่เกี่ยวของกับพืชจีเอ็มโอ 
 

2.  กติกาดานสิ่งแวดลอมและการคาระหวางประเทศที่เก่ียวของกับจีเอ็มโอ  
  
 กฎกติการะหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับจีเอ็มโอสามารถแบงไดเปนสองกลุมใหญๆ 
กลุมแรก มีแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมประเทศที่มิไดเปนผูผลิตส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอ โดยเนนที่ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และมีความกังวลวาการนําส่ิงมีชีวิตเขาสูสภาพแวดลอมอาจทําใหเกิดปญหาในระยะยาวที่คาดคิด
ไมถึง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอมิไดเกิดขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติและสถานะของความรูในปจจุบัน
ยังไมเพียงพอที่จะตัดสินไดวาจะเปนอันตรายมากนอยแคไหน  ดังนั้นจึงควรทําดวยความระมัดระวังและใช
แนวคิดแบบปองกันไวกอน (Precautionary Approach)  แนวคิดนี้จึงสนับสนุนใหประเทศที่ยังไมตองการ
เสี่ยงสามารถที่จะเลือกที่จะไมนําเขาสินคาหรือส่ิงมีชิตที่ เปนจีเอ็มโอ แมวาจะยังไมมีขอพิสูจนทาง            
วิทยาศาสตรที่ชัดเจนวาเปนอันตรายก็ตาม  หรือสามารถที่จะเลือกนําเขาโดยมีเงื่อนไขกํากับ เชนบังคับใหมี
การติดฉลาก เพื่อใหขอมูลแกผูบริโภคตามหลักสิทธิในการรับรูขอมูล (Rights to know) แลวใหผูบริโภค       
ตัดสินใจเองวาจะเลือกใชหรือบริโภคหรือไม  แนวคิดนี้ไดนําไปสูการรางพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety Protocol) ขึ้น 

แนวคิดของกลุมที่สองนั้นพัฒนาขึ้นโดยกลุมประเทศที่เปนผูผลิตสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ ซ่ึงเห็นวาส่ิงมี
ชีวิตจีเอ็มโอนั้นมีความปลอดภัยเพราะมีลักษณะพื้นฐานทางพันธุกรรมเกือบรอยเปอรเซ็นตเหมือนกับสิ่งมี
ชีวิตตามธรรมชาติอยูแลว หรือมีความเหมือนกันอยางเพียงพอ (Substantially equivalent) และสถานะของ
ความรูเทาที่มีอยูในปจจุบันก็ยังไมพบขอพิสูจนวาเปนอันตราย  ดังนั้นการใหสิทธิแกประเทศในการปฏิเสธ
การนําเขาโดยที่ยังไมมีขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนวาเปนอันตราย จึงเปนเพียงขออางในการกีดกัน
ทางการคา และในเมื่อมีความเชื่อวาสินคาทั้งที่เปนจีเอ็มโอและไมใชจีเอ็มโอมีความเหมือนกันมากพอ การ
ตั้งเงื่อนไขเชนการติดฉลาก จึงเทากับเปนการเลือกปฏิบัติและทําใหสินคาหรือส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอถูกมองในแง
รายจากผูบริโภค   

แนวคิดทั้งสองมีความสําคัญและนําไปสูขอตกลงกติการะหวางประเทศที่ขัดแยงกัน ดังนั้นจึงจําเปน
ที่จะตองทําความเขาใจในรายละเอียดดังนี้  
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2.1  พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Protocol) 

ความเปนมา 

พิธีสารนี้ เปนสวนหนึ่งของ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  (Convention on 
Biological Diversity: CBD) ของสหประชาชาติ จากการใหฉันทานุมัติของสมาชิกสหประชาชาติในการ
ประชุม Earth Summit เมื่อป 2535  พิธีสารนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบและความเสี่ยงของ        
จีเอ็มโอตอคนและสิ่งแวดลอมจากการนําพันธุของสิ่งมีชีวิตตางถ่ิน (Non-indigenous species) เขามาในระบบ
นิเวศ โดยในเดือนกุมภาพันธ  2542 (1999)  สมาชิกกวา 135 ประเทศไดประชุมรวมกันที่เมืองคารตาเฮนาเพื่อ
รางขอตกลงในการควบคุมจีเอ็มโอ พิธีสารดังกลาวจึงมักถูกเรียกวา พิธีสารคารตาเฮนา (Cartagena Protocal 
on Biosafety) ตามชื่อเมืองคาตาเฮนา ประเทศโคลัมเบียซ่ึงเปนที่ซ่ึงมีการจัดยกรางพิธีสารดังกลาวดวย  ใน
การประชุมดังกลาวแมวาจะไดรับการรับรองจากผูแทน 130 ประเทศ แตไมสามารถบรรลุขอตกลงได   

ตอมาในเดือนกันยายนปเดียวกัน  มีการประชุมที่เวียนนา โดยการสนับสนุนขององคการสหประชาชาติ 
เพื่อรางขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องการคา การครอบครอง และการขนสงจีเอ็มโอ  กลุมประเทศตอตาน
หรือที่มักถูกเรียกวา Miami Group (สหรัฐอเมริกา และประเทศผูสงออกเมล็ดพืชอ่ืนๆ เชน แคนาดา อารเจน
ตินา อุรุกวัย ออสเตรเลีย และ ชิลี) ไมเห็นดวยที่จะทําใหเมล็ดพืชเปนหัวขอหนึ่งของรางพิธีสารและ
สนับสนุนใหอนุสัญญานี้ขึ้นอยูกับกฎระเบียบขององคการการคาโลก ซ่ึงเนนการคาเสรีเปนหลัก  ขอเสนอนี้
ถูกตอตานโดยสมาชิกอีกกลุมหนึ่งที่เรียกวา Like-Mind Group ซ่ึงมีสมาชิก 75 ประเทศซึ่งสวนใหญเปน 
กลุมประเทศโลกที่สาม และสนับสนุนใหใช หลักการปองกันไวกอน (Precautionary Principle) 

อยางไรก็ตาม ในที่สุดผูเขารวมประชุมก็ไดมีการตกลงที่จะลงนามในรางตราสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในวันที่ 29 มกราคม 2543 (ค.ศ.2000) และบรรลุขอสรุปที่มอนทรีออล (Montreal)   โดยเปดให             
ลงนามที่นิวยอรคในเดือนมิถุนายน  2543 - มิถุนายน  2544  มีผลบังคับใชใน  90 วัน  หลัง 50 ประเทศ               
ใหสัตยาบัน6  ปจจุบันมีประเทศตางๆใหสัตยาบันแลว 188 ประเทศ โดยประเทศไทยใหสัตยาบันเมื่อวันที่  
31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนลําดับที่ 188 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 25477   อยางไรก็ดีสหรัฐ
อเมริกาซึ่งเสียผลประโยชนจากพิธีสารดังกลาวยังไมไดใหสัตยาบัน 

 

ประเด็นสําคัญของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

พิธีสารดังกลาวอนุญาตใหประเทศภาคีสามารถติดตอคาขายกับประเทศที่ไมใชภาคีได ตราบที่      
การคาขายดังกลาวไมขัดตอหลักการของพิธีสาร โดยผูสงออกจะตองมีการใหขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ลวงหนา ภายใตกระบวนการขอตกลงในการแจงลวงหนา (Advanced Informed Agreement or AIA) ซ่ึง

                                                  
6 ดูประวัติความเปนมาของพิธีสารดังกลาวเพิ่มเติมไดจาก สิทธิพล (2547) และ ศูนยพันธุวิสวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (2547) 

7 จากขอมูลออนไลนของ Biosafty Clearing House of Thailand ที่ http://chm-thai.onep.go.th/CHM/convention_3.htm 
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ตองแสดงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอประเทศผูนําเขากอนการเคลื่อนยายขามพรมแดนโดยเจตนาครั้งแรก 
ของสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอเพื่อการนําไปปลดปลอยโดยเจตนาสูส่ิงแวดลอม (มาตรา 7)  

จากนั้นประเทศผูนําเขามีเวลา 270 วัน ในการพิจารณาวาจะอนุญาตใหนําเขาสินคาจีเอ็มโอดังกลาว
หรือไม เมื่อประเทศสมาชิกผูนําเขาไดพิจารณาขอมูลดังกลาวแลว ประเทศดังกลาวมีสิทธิที่จะใชมาตรการ
ตางๆในการปองกันไมใหสินคาจีเอ็มโอสงผลรายตอความหลากหลายทางชีวภาพและเปนอันตรายตอ            
ผูบริโภค  ซ่ึงเปนไปตาม หลักการปองกันไวกอน (Precautionary Principle) ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอม
และการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) ซ่ึงอนุญาตใหประเทศผูนําเขามีสิทธิ์ที่
จะหามหรือจํากัดการนําเขาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสิ่งมีชิวิตจีเอ็มโอ แมวาจะขาดขอมูลยืนยันทาง     
วิทยาศาสตรถึงความแนนอนวาผลิตภัณฑนั้นๆ อาจทําลายสิ่งแวดลอมหรือเป

                                                 

นภัยตอสุขภาพหรือไมก็ตาม  
อยางไรก็ดีประเทศผูนําเขานั้นจะตองใชมาตรฐานเดียวกันทั้งกับผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศและที่ผลิตใน
ประเทศ 

ประเทศภาคีจะตองดําเนินมาตรการกําหนดใหมีเอกสารขอมูล กํากับวา ส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอที่มีเจตนา
เพื่อใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว  หรือนํามาแปรรูป  โดยจําแนกใหชัดเจนวา “อาจประกอบดวย”               
(“may contain”)  ส่ิงมีชิวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม และไมมีเจตนาเพื่อนําไปปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม
โดยเจตนา (มาตรา 18)8

ประเทศภาคีของพิธีสารนี้สามารถที่จะทําความตกลง และขอตกลงทวิภาคี ระดับภูมิภาค และพหุ
ภาคี ในเรื่องการเคลื่อนยายส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอได หากความตกลงและขอตกลงเหลานั้น ไมสงผลใหมีความคุม
ครองในระดับที่ต่ํากวาที่บัญญัติโดยพิธีสาร (มาตรา 14) และยังสามารถติดตอคาขายกับประเทศที่ไมใชภาคี 
ได ตราบใดที่ไมขัดตอหลักการของพิธีสาร (มาตรา 24) 

ประเทศภาคีสามารถที่จะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจมีตอเศรษฐกิจ-สังคม ในดานของการอนุรักษ
และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคุณคาของความหลาก
หลายของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูในชุมชนดั้งเดิมและทองถ่ิน (มาตรา 26)  แมวาบทบัญญัติดังกลาวมิได
กลาวถึงการแบงปนผลประโยชนระหวางชุมชนทองถ่ินที่เปนเจาของเชื้อพันธุกับนักพัฒนาพันธุที่นําเอาเชื้อ
พันธุจากชุมชนทองถ่ินที่ไดมีการพัฒนา คัดสรร และรักษาพันธุดังกลาวมาเปนเวลาหลายชั่วอายุคนก็ตาม  
แตก็เปนการสมควรที่ไทยจะตองพยายามผลักดันให มาตรานี้เปนชองทางใหเกิดการแบงปนผลประโยชน
กันขึ้น แทนที่จะปลอยใหบรรษัทขามชาติเขามาหยิบฉวยเชื้อพันธุดังกลาวไปตอยอดเพียงเล็กนอย แลวนําไป
จดสิทธิบัตรฟรีๆ 

 

 
8 นับเปนการมาตรการบังคับการติดฉลาก (Mandatory Labeling) ที่มีทั้งขอดีและขอเสีย ซ่ึงจะพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้งในหัวขอที่  
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ขอสังเกต 

การบังคับใหใชขอตกลง AIA  ที่บังคับใหผูสงออกมีภาระที่จะตองพิสูจนวาจีเอ็มโอปลอดภัยนั้น 
จํากัดเฉพาะกรณีการนําเขาส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอที่นําเขาไปปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม และตองทําเฉพาะการนําเขา
คร้ังแรกเทานั้น  ซ่ึงโดยหลักการก็นับไดวาสมเหตุสมผล เพราะเปนการนําเอาสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเขามาสู
ระบบนิเวศ ผูที่ประสงคจะนําเขาจึงมีภาระที่จะตองพิสูจน  และเมื่อผานการพิสูจนวาปลอดภัยแลว ก็ควร
สามารถนําเขาไดโดยไมตองมีการพิสูจนทุกครั้ง มิเชนนั้นก็อาจเปนชองทางใหประเทศผูนําเขาใชเปนขออาง
ในการกีดกันการคาจนเกินไป อยางไรก็ดีประเทศผูนําเขาก็ยังคงมีสิทธิในการทบทวนการตัดสินใจไดเมือ่พบ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรใหมที่ช้ีวามีผลกระทบทางลบ (มาตรา 12) 

ขอตกลง AIA จะไมบังคับใชกับกรณีตอไปนี้ (ก) เภสัชภัณฑ (มาตรา 5) (ข) ส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอท่ี
เคลื่อนยายผานแดน (in transit) (ค) ที่จะนําไปสูการใชที่ไดรับการควบคุม (Contained use) ซ่ึงดําเนินการ
ตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขา (มาตรา 6)  และ (ง) ส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอที่นําไปใชโดยตรงเพื่อเปนอาหาร
มนุษย หรืออาหารสัตว หรือนํามาแปรรูป (มาตรา 7 วรรค 2)  ขอยกเวนของการบังคับใชขอตกลง AIA ใน
กรณีขางตนนั้นคงไมเปนปญหานักสําหรับประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากมีกระบวนการทางดานการทดสอบ
อาหารและยา การตรวจความปลอดภัยในดานการบริโภคของยาและอาหารซ้ําอีกจึงอาจเปนสิ่งเกินจําเปน9 
นอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแลวก็ยังมีระบบการควบคุมสินคาเคลื่อนยายผานแดน และมีมาตรฐานควบคุม
และการบังคับใชมาตรฐานดานการวิจัยที่เขมงวดอยูแลว จึงไมมีความจําเปนอีกเชนกัน   แตขอยกเวนนี้จะ
กลายเปนปญหาทันทีสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาประเทศเหลานี้ยังมี     
มาตรฐานของกฎเกณฑที่อาจไมเขมงวดนัก หรือแมจะมีกฎระเบียบมาตรฐานที่เทียบเทากับของประเทศที่
พัฒนาแลว แตการบังคับใชกฎหมายยังมีความหละหลวม10  
 การเคลื่อนยายขามเขตแดนครั้งแรกของสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอที่นําไปใชโดยตรงเพื่อเปนอาหารมนุษย 
หรืออาหารสัตว หรือเพื่อการผลิตนั้น อยูภายใตวิธีการที่กําหนดในมาตราที่ 11 ซ่ึงแมผูสงออกจะยังมีหนาที่
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและรับภาระคาใชจาย (มาตรา 15) แตระดับความเขมขนของขอมูลที่ใชตรวจ
สอบนั้นดูจะเบากวากรณี AIA พอสมควร (เปรียบเทียบขอมูลที่ตองแจงในภาคผนวกที่ II กับภาคผนวกที่ I) 

ประเทศไทยนาที่จะพิจารณาที่จะใชประโยชนจากขอบัญญัติในมาตราที่ 14 มาตราที่ 24 มาตราที่ 26 
เพื่อเปนขออางในการที่จะไมยอมรับเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนม
จะบีบใหไทยตองเปดเสรีใหกับสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอโดยไมมีทางปองกันตนเองจนเกินไป โดยอางวาจะทําใหมี
ความคุมครองในระดับที่ต่ํากวาที่บัญญัติโดยพิธีสาร หรือขัดตอหลักการของพิธีสาร 
 

                                                  
9 อยางไรก็ดีการประเมินอาหารและยานั้นอาจเนนที่ความปลอดภัยในการบริโภคเปนหลัก โดยละเลยผลที่จะมีตอสภาพแวดลอมและความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่เกิดจากกระบวนการผลิตได ดูสิทธิพล (2547)  
10 การเล็ดลอดของมะละกอจีเอ็มโอจากแปลงวิจัยเปนประจักษพยานที่ชัดเจนวาการบังคับใชกฎหมายของไทยยังยอหยอนอยูมาก  และเปนที่

ทราบกันพอสมควรวายาบางชนิดที่ยังไมไดรับการรับรองในตางประเทศกลับมีขายในประเทศไทย 
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2.2 Codex Alimentarius Commission on Food Labelling 

 Codex  Alimentarius  Commission กอตั้งขึ้นในปพ .ศ .  2505 (ค .ศ.1962) โดยความรวมมือของ         
องคการภายใตสหประชาชาติสองแหงคือ องคการอาหารและเกษตร (FAO) และองคการอนามัยโลก (WHO)   
Codex เปนระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดมาตรฐานสินคาอาหารในระดับสากล  เปนการสนับสนุนการ
คาระหวางประเทศที่คํานึงถึงสุขอนามัยของผูบริโภค  มาตรฐาน Codex  จึงเปนมาตรฐานที่ประเทศตางๆ         
ใชอางอิงในการกําหนดมาตรการดานอาหารของตนภายใตกรอบ WTO  มาตรฐานดังกลาวมิไดมีจุดประสงค
ที่จะครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยตอส่ิงแวดลอม (Environmental risks) แตเนนที่ความปลอดภัยของอาหารเปน
หลัก และเปนมาตรฐานระหวางประเทศที่ WTO ใชอางอิงในประเด็นความขัดแยงที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติ
วาดวยความตกลงวาดวยการใชมาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement on Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS) 
  

แนวคิดความเทาเทียมกันในสาระสําคัญของอาหาร  (Substantial equivalence  Concept) 

 หลักการสําคัญที่ใชใน Codex เพื่อประเมินวาอาหารจีเอ็มโอนั้นมีความปลอดภัยหรือไม ก็คือ         
แนวคิดความเทาเทียมกันในสาระสําคัญของอาหาร 11 วิธีการคือ ผูประเมินจะตรวจสอบเปรียบเทียบ           
คุณสมบัติตางๆของอาหารทั้งสองประเภท โดยเนนที่องคประกอบทางเคมีของอาหารจีเอ็มโอเปรียบเทียบกับ
อาหารชนิดเดียวกันที่ไดจากธรรมชาติ  “ถาพบวาอาหารชนิดใหมมีความเทาเทียมกันในสาระสําคัญ 
(Substantial equivalent) ในดานสวนประกอบ และลักษณะทางโภชนาการ กับอาหารที่มีอยูแลว ก็ใหถือวา
ปลอดภัยทัดเทียมอาหารที่ไดจากธรรมชาติ”12   และไมจําเปนตองแยกแยะออกจากผลิตภัณฑธรรมดา  แต
หากแตกตาง ก็จําเปนตองผานกระบวนการตรวจสอบที่เขมงวดขึ้น 
 ในปพ.ศ. 2532 คณะกรรมการ Codex เร่ิมพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารเนื่องจาก
กระบวนการผลิตอาหาร และในปพ .ศ. 2534 ก็ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยฉลากของอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Biotechnology Food Labeling Committee) ที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐาน  ประเมิน        
ความปลอดภัยของอาหาร และ การติดฉลากอาหารที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพ13  นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางาน  (task force) ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากรัฐบาลประเทศตางๆทําหนาที่พิจารณากฎเกณฑ          
มาตรฐาน และหลักการตางๆสําหรับอาหารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  แตประเทศตางๆมีทาทีที่แตกตางกัน
และในปพ.ศ.  2541 (ค.ศ.1998) สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู บราซิล สนับสนุนขอเสนอ       
ขางตน  แตสหภาพยุโรปและอินเดีย เห็นวาควรจะมีบังคับใหมีฉลากสําหรับอาหารจีเอ็มโอทุกชนิด 

                                                  
11 Codex Alimentarius "Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants", 

CAC/GL 45-2003. 
12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  FAO/WHO (2000), FAO/WHO (2001) และ Society of Toxicology Position Paper (2002).  
13 อางถึงใน  Report of the 31st session of the Codex Committee on Food Labelling, Ottawa, Canada, 28 April – 2 May 2003  ขอ 72 
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จนถึงปจจุบันที่ประชุมยังไมบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอที่เปนที่
ยอมรับระหวางประเทศ  แตก็ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน (Working group) เพื่อพิจารณาหาทางเลือกในการ  
จัดการเพื่อบรรลุขอตกลงในเรื่องการติดฉลากอาหาร จีเอ็มโอ14   
 

ขอสังเกต 

แนวคิดดังกลาวเปนการเทียบเคียงคุณสมบัติของอาหารที่กําลังพิจารณาวามีความปลอดภัยหรือไม 
เทียบกับอาหารตามธรรมชาติดั้งเดิม (conventional counterpart) ซ่ึงมีประวัติดานความปลอดภัยของการใช 
อยู แลว โดยพิจารณาทั้งผลกระทบที่เจตนาและไมเจตนา แทนที่จะตองระบุความเสี่ยงภัยทุกๆตัวที่เปนไปได 
แตเนนที่การระบุความเสี่ยงภัยชนิดใหมที่แตกตางไปจากอาหารตามธรรมชาติดั้งเดิม  ซ่ึงเมื่อดูผิวเผินก็ดูมี
เหตุผล โดยเฉพาะชวยใหประหยัดตนทุนการพิสูจน 

อยางไรก็ดีแนวคิดความเทาเทียมกันในสาระสําคัญของอาหารดังกลาว มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑ
ที่ชัดเจนวา อาหารสองชนิดจะตองมีความแตกตางมากไมเกินเทาใดจึงจะถือไดวายังคงเหมือนกัน  ดังนั้น          
จึงเปนการใชวิจารณญาณสวนบุคคล ซ่ึงไมไดเปนที่ยอมรับกันเปนสากล และมิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
สังเกตการณ หรือ การทดลอง ในดานความปลอดภัยของอาหาร หรือ ความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด15

การใชแนวคิดความเทาเทียมกันในสาระสําคัญของอาหารที่อางวาเปนวิธีการทางวิทยาศาตรในการสรุปผล
ความเสี่ยงภัยของอาหาร จึงเปนเพียงการเลี่ยงการตอบคําถามที่วาอาหารจีเอ็นโอสรางความเสี่ยงในการ
บริโภคหรือไม ดังนั้นจึงเปนเพียงเทคนิคทางภาษาเพื่อเล่ียงการตอบโจทยเทานั้น 

การแทรกยีนหนึ่งตัวลงในโครโมโซม ไมเพียงมีผลตอลักษณะเปาหมายเทานั้น แตยังมีผลตอการ
แสดงออกของลักษณะนั้น และตอลักษณะอื่นๆที่ไมเกี่ยวของดวย   และยังอาจกระตุนสารเคมีและคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ที่มีระหวางยีนที่แทรกเขาไป กับยีนอื่นๆ ได16   ตัวอยางหนึ่งที่อาจใชเทียบเคียงไดก็คือ การเปรียบเทียบ
ยีนของมนุษยกับของลิงชิมแพนซีจะพบวามียีนที่เหมือนกันกวารอยละ 97 – 99 (ดู Holmes (2005)) ดังนั้น
มนุษยกับลิงชิมแพนซีจึงถือไดวามีความเทาเทียมกันในสาระสําคัญ แตเราก็ทราบดีอยูแลววาความแตกตาง
เพียงนอยนิดนี้ไดทําใหสัตวทั้งสองพันธุ แตกตางกันอยางมหันต มนุษยมีพฤติกรรมที่หางไกลจากลิงชิมแพนซี
มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทําลายลางสิ่งแวดลอม 
 

                                                  
14  ดู Report Of The Thirty-Third Session Of the Codex Committee On Food Labelling, Kota Kinabalu, Malaysia, 9 – 13 May 2005. 
15 Clark, E. Ann; and Hugh Lehman; “Assessment of GM Crops in commercial Agriculture,” Journal of Agricultural and 

Environmental Ethics, Volume 14, pp. 3-28, 2001. 
16 ดูสุรวิช และคณะ (2548) บทที่ 1. 
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2.3 ความตกลงการคาของ WTO ที่เกี่ยวของกับจีเอ็มโอ 

 ความตกลงการคาของ WTO ที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศของสินคาจีเอ็มโอนั้นมีดวยกัน
สองความตกลงคือ ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on 
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)  และความตกลงว าด วย อุปสรรคทางเทคนิ คตอการค า 
(Technical Barriers to Trade Agreement: TBT) 

 ความตกลง SPS มีจุดประสงคเพื่อสรางความมั่นใจวาการนําเขาสินคาอาหารและสินคาเกษตรนั้นมี
ความปลอดภัยตอสุขภาพของคนและสัตว  ดังนั้นประเทศสมาชิกของ WTO ซ่ึงเปนผูนําเขาจึงมีสิทธิที่จะใช
มาตรการทางการคาบางอยางเพื่อปกปองตนเองจากความเสี่ยงดังกลาว  แตในขณะเดียวกัน WTO ก็ไม
ตองการใหประเทศสมาชิกใชเหตุผลนี้มาเปนขออางในการกีดกันทางการคาโดยไรเหตุผลดวยเชนกัน    
ความตกลงนี้ยังอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการปกปองตนเองตาม ลักษณะปองกันไวกอน 
(Precautionary Principle) สําหรับกรณีที่ขอมูลวิทยาศาสตรยังมีความไมแนนอน (มาตรา 5.7 ของ SPS) เชน
ในกรณีที่การนําเขาถูกสงสัยวาเปนสาเหตุของการระบาดของโรค การหามการนําเขาจึงจําเปนตองกระทํา 
ทันที ในระหวางที่กําลังรอการรวบรวมขอมูลและคนหาสาเหตุของโรค การรอใหขอมูลครบถวนกอนยอม
เปนอันตรายได17

สวนความตกลง TBT เปนความตกลงที่ครอบคลุมการกีดกันทางการคาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ          
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ และ ฉลาก ทั้งที่เปนสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งอาจ
กลายเปนการกีดกันทางการคาได  ประเทศสมาชิก WTO สามารถใชมาตรการทางเทคนิคที่เปนอุปสรรค         
ตอการคาไดในกรณีหากเปนไปเพื่อความมั่นคงของประเทศ  เพื่อปกปองสุขภาพและชีวิตมนุษย พืช สัตว 
อนุรักษส่ิงแวดลอม โดยจะตองไมเลือกปฏิบัติ ไมใชเกินความจําเปน และอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  

 
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตและอาหารจีเอ็มโอนั้นอาจเปนสาเหตุของความเสี่ยงตอสุขภาพของคนและ             

สัตวได  และขณะเดียวกันก็อาจจะตองผานมาตรฐานสินคาหรือมีการติดฉลาก ดังนั้นการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิต        
จีเอ็มโอจึงสามารถกลายเปนขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศได   

ตัวอยางขอขัดแยงทางการคาที่เกี่ยวกับจีเอ็มโอไดแก กรณีที่ประเทศอียิปตเคยหามการนําเขาปลาทู
นากระปองในน้ํามันพืชของไทย เนื่องจากน้ํามันพืชดังกลาวทํามาจากถั่วเหลืองจีเอ็มโอที่ไทยนําเขา ซ่ึงในที่
สุดก็ไดรับอนุญาตใหนําเขาได เนื่องจากน้ํามันพืชนั้นไมมีสวนประกอบของยีนใหตรวจสอบได เปนตน 
 

                                                  
17 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก WTO หรือขอมูลออนไลนที่ 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_agreement_cbt_e/c8s2p1_e.htm 
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ขอเปรียบเทียบระหวาง SPS และ พิธีสารคาตาเฮนา 

ตามความเห็นของ Chaturvedi (2004) ความตกลงใน WTO และขอบัญญัติในพิธีสารคาตาเฮนาจึงมี
ความขัดแยงกันโดยพื้นฐาน ความขัดแยงดังกลาวมีอยางนอย 3 ประการ คือ  

ประการแรก ขอบัญญัติของ SPS บังคับใหการใชมาตรการตางๆ จะตองยืนอยูบนพื้นฐานของ       
เหตุผลและขอมูลที่พิสูจนได โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตัดสินวาสินคานั้นๆ มีความเสี่ยงภัยตอ                  
สุขอนามัยจริงหรือไม เพื่อปองกันการอางเรื่องสุขอนามัยในการกีดกันทางการคา ในขณะที่พิธีสารคาตาเฮนา
นั้นกลับเนนที่การปองกันสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมโดยยืนอยูบนหลักการการปองกันไวกอนโดยที่ไม           
จําเปนตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยันก็ได  

ประการที่สอง ความตกลง SPS ถูกสรางขึ้นใหกํากับดูแลประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยของ
มนุษยทั้งหมด โดยประเด็นจีเอ็มโอเปนเพียงประเด็นหนึ่งเทานั้น ในขณะที่พิธีสารคาตาเฮนาถูกสรางขึ้นมา
เพื่อกํากับจีเอ็มโอโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและสุขอนามัยโดยทั่วไป 

ประการที่สาม ความตกลง SPS สนับสนุนใหแตละประเทศสมาชิกอาจอางอิงระดับความเสี่ยงที่        
รับได (acceptable level of risk) จากมาตรฐานดานสุขอนามัยที่เปนมาตรฐานสากลซึ่งรับรองโดยสถาบัน
ระหวางประเทศ เชน Codex  ในขณะที่พิธีสารคาตาเฮนาอางถึงวิธีการเฉพาะที่เปนมาตรฐานของแตละ
ประเทศ  

นอกจากนี้หลักการของ WTO ยังไมยอมรับขอพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบของจีเอ็มโอตอเศรษฐกิจ
และสังคม เชน พืชจีเอ็มโออาจไปทําลายระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงเปนหลักการที่
เปนที่ยอมรับกันในพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (นเรศ 2544 หนา 19) 

จากความแตกตางในระดับพื้นฐานดังกลาว ขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศของสินคาจีเอ็มโอ
จึงตองเกิดขึ้นอยางแนนอน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูสงออกสินคาจีเอ็มโอรายใหญและมิไดให
สัตยาบันตอพิธีสารคาตาเฮนา ซ่ึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกําลังอยูในระหวางการฟองรองกันใน 
WTO จากการที่สหภาพยุโรปประกาศพักการนําเขา (moratorium) สินคาจีเอ็มโอช่ัวคราว โดยสหภาพยุโรป
อางหลั

                                                 

กการปองกันไวกอนตามแนวคิดของพิธีสารคาตาเฮนา ในขณะที่สหรัฐอเมริกายึดแนวคิดตามความ
ตกลง SPS18

 

 
18 ดูรายละเอียดประเด็นความขัดแยงดังกลาวเพิ่มเติมไดจาก Suppan (2005) และผลการตัดสินเบื้องตนจากเอกสารของ 
WTO  
 WT/DS291/Interim, pp. 1029-1050 
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มาตรการที่อาจนํามาใชกีดกัน GMOs 
1)  การกีดกันสินคา GMOs เพื่อการบริโภค 
 1.1) การหามการนําเขาอาหารที่มีหรือผลิตจาก GMOs 
 1.2) การรับรองวาสินคาไมมีหรือมี GMOs ผสมอยูเทาใด 

 (ก) การติดฉลาก 
        แบงตามความสมัครใจ 

 แบบบังคับ (Mandatory Labeling) 
 แบบสมัครใจ (Voluntary Labeling) 

        แบงตามสวนประกอบวามีหรือไมมี GMOs 
 ติดฉลากแสดงวามี GMOs (Positive labeling) 
 ติดฉลากแสดงวาไมมี GMOs (Negative labeling) 

2) การคัดแยกสินคาตั้งแตตนทาง (Identity Preservation) 
 
3) การกีดกัน GMOs เพื่อการผลิต (ปลูก/เล้ียง) 

  3.1) การจํากัดหรือหามการทดลอง และวิจัย GMOs 
  3.2) การจํากัดหรือหามการนําเขาเพื่อปลูกหรือเล้ียง GMOs 

  

3.  นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคาสินคาจีเอ็มโอ ในตางประเทศและของไทย19

 
 นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอของประเทศตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกันไปเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานที่  
ตางกัน  โดยเฉพาะความเชื่อหรือพฤติกรรมผูบริโภค และการมีสวนรวมและอํานาจตอรองของผูมีสวนได
สวนเสียในระบบ    

ในสหรัฐอเมริกา ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะเชื่อถือและไวใจฝายกํากับดูแลของรัฐ ซ่ึงผูออกกฎ
ระเบียบ  คือ  Food and Drug Administration (สํานักงานอาหารและยา) และ  Environmental Protection 
Agency  (สํานักงานพิทักษส่ิงแวดลอม) ซ่ึงดูแลและอนุมัติการพาณิชยของสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ 20            
นอกจากนี้บริษัทในอุตสาหกรรมเกษตร เชน มอนซานโต ก็เปนผูผลิตสินคาจีเอ็มโอรายใหญของโลกซึ่งมี
อํานาจตอรองในทางการเมืองอยางสูง  เกษตรกรเองก็ไดรับประโยชนจากพืชจีเอ็มโอที่ชวยใหตนทุนการ
ผลิตของตนลดลง  รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพและจีเอ็มโอ    

                                                  
19 สรุปและปรับขอมุลเพิ่มเติมจาก ปทมาวดีและชยันต (2547) 
20 US. Opposes European plan for labeling genetically altered food  July 2, 2003 
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 ในทางตรงขามการระบาดของโรควัวบาที่เกิดจากความผิดพลาดของนักวิทยาศาสตรที่ไปนําเอาเศษ
กระดูกและสมองของแกะมาบดแลวทําเปนอาหารเสริมใหกับวัว ทําใหเกิดการแพรเช้ือที่อยูในสมองของ
แกะซึ่งโดยธรรมชาติไมมีทางที่จะแพรไปสูวัวได กลายเปนปญหารุนแรงอยางคาดไมถึง เหตุการณดังกลาว
ทําใหผูบริโภคในยุโรปมีความระแวงนักวิทยาศาสตรและฝายกํากับดูแลของรัฐ  ความระแวงดังกลาวผลักดัน
ใหผูบริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของจีเอ็มโอตอความปลอดภัยดานอาหารและสิ่งแวดลอม และ
เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหสหภาพยุโรปดําเนินนโยบายที่เขมงวดเกี่ยวกับสินคาจีเอ็มโอ  นอกจากนี้
เกษตรกรของสหภาพยุโรปเองก็ไดมีการทําเกษตรอินทรียอยางกวางขวาง และกังวลวาพืชจีเอ็มโอจะเขามา
ปะปนกับผลิตผลของตน 

3.1 สหภาพยุโรป  

 ในระยะเริ่มตนนั้นสหภาพยุโรปยอมรับพืชจีเอ็มโอ แตเนื่องจากความเกรงกลัวผลของจีเอ็มโอตอ 
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  ประเทศยุโรปหลายประเทศจึงไดเรียกรองใหสหภาพยุโรปหามการนําเขาสินคา          
จีเอ็มโอในปพ.ศ. 2540  ตอมาในปพ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998)  สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบที่ EC1139/98 ให
ติดฉลากสินคาอาหารซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบที่เปนจีเอ็มโอที่สามารถตรวจสอบยีนได เชน ผลิตภัณฑอาหาร
จากถ่ัวเหลือง (เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว) และอาหารอื่นๆที่มีสวนประกอบจากพืชจีเอ็มโอ เปนตน (นเรศ 2543 หนา 8)  
อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นสหภาพยุโรปไมไดมีการกําหนดปริมาณจีเอ็มโอขั้นต่ําที่ตองแสดงฉลาก และยัง           
ไมไดกําหนดใหชัดเจนวาเกณฑที่ระบุวาถามีจีเอ็มโอ 1% นั้น หมายถึง 1% ของผลิตภัณฑทั้งหมดหรือของ
สวนผสมแตละชนิดกันแน21   

นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังประกาศพักการนําเขา (moratorium) สินคาจีเอ็มโอ สงผลใหผูที่ตองการ
สงออกสินคาไปสหภาพยุโรปจะตองใหการรับรองวาสินคาของตนปลอดจากจีเอ็มโอ โดยตองผานขั้นตอน
การตรวจสอบตามวิธีการที่ผูนําเขาในสหภาพยุโรปกําหนดและผูสงออกตองรับภาระคาใชจายในการ              
ตรวจสอบวาสินคาปลอดจีเอ็มโอ 

การพักการนําเขาสินคาจีเอ็มโอของสหภาพยุโรปสรางความไมพอใจใหกับสหรัฐอเมริกาอยางมาก 
และทําใหประเทศผูสงออกสินคาจีเอ็มโอหรือมีจีเอ็มโอเปนสวนประกอบตองสูญเสียตลาด ทําใหในเดือน
พฤษภาคม ปพ.ศ. 2546 สหรัฐอเมริกา แคนาดา อารเจนตินา ยื่นหนังสือฟองตอ WTO วาการกระทําดังกลาว
เปนการสรางอุปสรรคทางการคาที่ขัดกับความตกลง SPS 

ในเดือนกรกฎาคมปเดียวกันสหภาพยุโรปจึงยกเลิกการพักการนําเขาที่ใชมารวม 5 ป แลวประกาศ
ใชกฎหมายการติดฉลากแทน ภายใตกฎหมายดังกลาว อาหารทุกชนิดที่มีสวนประกอบที่มีจีเอ็มโอมากกวา 
0.9% จะตองติดฉลากวา “ผลิตภัณฑนี้ผลิตมาจากจีเอ็มโอ” (This product is produced from genetically 
modified organisms) และยังบังคับใหผลิตภัณฑอาหารสัตว (ที่กอนหนานี้ไมตองติดฉลาก) ตองติดฉลากดวย 
                                                  
21 ประธาน ประเสริฐวิทยาการ  “นโยบายจีเอ็มโอนานาชาติ (จีเอ็มโอ Policy Summary)”   2542  
   http://www.fda.moph.go.th/fda-net 
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ตอมาเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 สหภาพยุโรปก็ประกาศใชมาตรการแสดงฉลากและการสืบยอนกลับ
ถึงแหลงกําเนิดได (traceable)22  นอกจากนี้ยังมีการคาดหมายกันวาสภายุโรปจะออกกฎระเบียบใหเขมงวด
ขึ้นอีกโดยลดระดับการมี จีเอ็มโอ ที่ยอมรับไดลงมาไมเกิน 0.5%  ซ่ึงกฎระเบียบใหมนี้ยังคงทําใหสหรัฐ
อเมริกาไมพอใจ เนื่องจากเห็นวาทําใหมีตนทุนการนําเขาสูงและไมใชส่ิงจําเปนเพราะอาหารจีเอ็มโอไมมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพ23    

อยางไรก็ตาม  ประเทศสหภาพยุโรปบางประเทศยังคงตอตานและไมยอมรับพืชจีเอ็มโอ   การอนุมัติ
จึงตองพิจารณาเปนกรณีๆไปโดยตองผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  (the European 
Commission)   

3.2 ญ่ีปุน 

 เนื่องจากประเทศญี่ปุนนําเขาเมล็ดพืชจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด  อาหารจากวัตถุดิบจีเอ็มโอจึงเปน
ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไดยาก  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 (1999) กระทรวงเกษตร ปาไม และการประมงจึงออก
กฎหมายกําหนดใหมีการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ 28 ชนิด  โดยจะมีผลบังคับใชกฎหมายในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2544  
 ภายใตกฎหมายการติดฉลากนี้  ผูผลิตอาหารตองแสดงฉลากอาหารจีเอ็มโอ ที่วางขายในราน              
ขายปลีก ยกเวนวัตถุดิบที่ขายใหกับโรงงานผลิตอาหาร  อาหารที่ตองติดฉลากแบงออกเปน 3 ชนิดคือ  
อาหารเสริมที่ผลิตจากจีเอ็มโอ  อาหารจีเอ็มโอท่ีมีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้น  และอาหารที่ไมทราบสวนผสม
จากจีเอ็มโอ ตองแสดงฉลากวา อาจมี จีเอ็มโอ24

 อยางไรก็ดี  กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคมของญี่ปุนไดแสดงความคิดเห็นวา  ยังไมมีผลการ
ศึกษาทางวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะระบุวาอาหารจีเอ็มโอ ไมมีความปลอดภัย  การติดฉลากจีงเปนเพียงการ
ใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริโภคเทานั้น 

3.3 นโยบายและมาตรการดาน จีเอ็มโอ ของประเทศไทย 

นโยบายและมาตรการดาน จีเอ็มโอ ของประเทศไทยประกอบดวย 3 ประเด็นคือ ดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ   ความปลอดภัยดานอาหาร  และดานการคาระหวางประเทศ  โดยสองประเด็นแรกจะเกี่ยวของ
กับภายในประเทศ  ประเด็นสุดทายเปนเรื่องของระหวางประเทศ   โดยมีนโยบายการติดฉลากจะเปน
ประเด็นยอยในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร   

                                                  
22 Europa Press Release, “European legislative framework for GMOs is now in place”, IP/03/1056 Date: 22/07/2003.  
Online at http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1056&format=HTML&aged=0&language= 
EN&guiLanguage=en. 
23  US. Opposes European plan for labeling genetically altered food  July 2, 2003 
24 ประธาน ประเสริฐวิทยาการ  “นโยบายจีเอ็มโอนานาชาติ (จีเอ็มโอ Policy Summary)”   2542 http://www.fda.moph.go.th/fda-net 
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ในชวงปพ.ศ. 2536- พ.ศ.2541  ประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพเปนเรื่องหลักที่ไทยพิจารณา          
ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   แตหลังจากสหภาพยุโรปเขมงวดกับสินคาจีเอ็มโอ ในป 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541  นโยบายและมาตรการของไทยตั้งแตปพ.ศ. 2542  เปนตนมาจึงหันมาเนนที่ประเด็น
การสงออกและความปลอดภัยในสินคาอาหาร   อยางไรก็ตาม  ลักษณะการกําหนดนโยบายจะคอนขางเปน
องครวมครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น เนื่องจากทั้งการผลิตและการคาสินคาจีเอ็มโอ อยูภายใตรมใหญรมเดียวกัน
คือ คณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพที่ถูกตั้งขึ้นในป 2542 โดยมีคณะทํางานชุดสําคัญคือ
คณะทํางานกําหนดมาตรการดานการผลิตและการคาสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ   

อาจกลาวไดวา การกําหนดนโยบายของไทยเปนผลจากปจจัยภายนอกประเทศ (ตลาดสงออก) มาก
กวาปจจัยภายใน (ผูบริโภค)   แมวาในระยะหลัง (ตั้งแตปพ.ศ.  2544 เปนตนมา) บทบาทของ NGOs เชน 
สมัชชาคนจน  กรีนพีซ (ประเทศไทย) ที่รณรงคเร่ืองผลตอเกษตรกรที่จะตองพึ่งพิงเมล็ดพันธุของบริษัทขาม
ชาติ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ผลตอส่ิงแวดลอม) และความปลอดภัยดานอาหาร (ผลตอสุขภาพอนามัยผู
บริโภคและสิทธิรับรูขอมูล)  จะทําใหประเด็นเรื่องผลประโยชนตอเกษตรกรและตอผูบริโภคในประเทศได
กลายเปนประเด็นที่รัฐใหความสําคัญมากขึ้น 
 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ผลกระทบของจีเอ็มโอตอความปลอดภัยทางชีวภาพมาจาก 2 ทาง  คือ (1) ดวยการผลิต จีเอ็มโอใน
ประเทศเองจากการทดลองและการขยายพันธุ  และ(2) ดวยการนําเขาจีเอ็มโอ มาจากตางประเทศในรูปของ
เมล็ดพันธุ (seed) และเมล็ดเพื่อใชในการผลิตหรือบริโภค (grain)  

ประเทศไทยโดยกรมวิชาการเกษตรตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพดานการเกษตรใน 
เดือนธันวาคมพ.ศ. 2536 หลังจากที่ไดรับหนังสือสอบถามวิธีการนําเขาเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ จากบริษัท 
Asgrow Seed Thailand Co.Ltd.  คณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาที่กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในการนําเขาพืชที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม25   

10 พฤษภาคมพ.ศ. 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศกําหนดใหพืช GM 40 ชนิด เปน
ส่ิงหามนําเขาเวนแตไดรับอนุญาตเพื่อการวิจัย 26  และตอมากรมวิชาการเกษตรไดกําหนดขั้นตอนการ              
ขออนุญาตและตั้งคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามของพืชตางๆ เพื่อทําหนาที่ให
ความเห็นชอบตอแผนการทดลอง วิเคราะหความเสี่ยงอันตรายตอส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดจากการทดลอง ซ่ึง 

                                                  
25  คําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 4737/2536 ลว. 15 ธันวาคม 2536 
26 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระ
ราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  พืชที่ไดการตัดตอสารพันธุกรรมที่หามนําเขาไดแก ขาว ขาวโพด ฝาย 
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ปรากฎวามีหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนหลายรายขออนุญาตนําเขาพืช GM เพื่อการทดลอง  สวน
ใหญเปนบริษัทขามชาติ27   

 

ความปลอดภัยดานอาหารและการคาระหวางประเทศ 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถปลูกวัตถุดิบการเกษตรหลายชนิดไดเพียงพอ จึงมีการนําเขา           
ขาวโพดและถั่วเหลืองจํานวนมากเพื่อการแปรรูปอาหารและสงออก  โดยแหลงนําเขาใหญคือสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเปนแหลงปลูกพืชจีเอ็มโอที่ใหญที่สุด  ดังนั้นประเทศไทยจึงอนุญาตใหมีการนําเขาวัตถุดิบเหลานี้เขามา
ไดเพื่อชดเชยความขาดแคลนวัตถุดิบ  แตในขณะเดียวกันไทยก็ผลิตและแปรรูปสินคาหลายชนิดสงออก โดย
เฉพาะไปยังตลาดสหภาพยุโรปที่มีความเขมงวดเกี่ยวกับสินคาจีเอ็มโอ ดังนั้นประเทศไทยจึงไมยอมใหมีการ
ปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงพาณิชยเพราะเกรงวาจะปะปนกันและกระทบตอตลาดสงออกในที่สุด 
 ดังนั้นในวันที่ 4 สิงหาคมพ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต         
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ไดมีมติแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการทาง
ดานการผลิตและการคาสินคาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวสงใหแก             
คณะอนุกรรมการเพื่อเสนอตอ กนศ.ตอไป 
 ตอมาในวันที่ 18 ตุลาคมพ.ศ.  2542 กนศ. ไดพิจารณาขอเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพกําหนดใหสามารถนําเขาขาวโพดและถั่วเหลือง GM ที่นําเขาเพื่อเปนวัตถุดิบในการ         
แปรรูป หรืออาหารสัตวได  นอกจากนี้มติในที่ประชุมวันดังกลาว ถือวาเปนนโยบายสําคัญเกี่ยวกับ จีเอ็มโอ 
ของไทยดังนี้  

1.  ดานการผลิต 
      ประเทศไทยจะยังไมนําเขาพันธุพืช จีเอ็มโอ มาเพาะปลูกในเชิงพาณิชยจนกวาจะมีการพิสูจน

ทางวิทยาศาสตรรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยดานอาหาร และยินยอมใหนําเขา       
เมล็ดพันธุ (seed) เฉพาะเพื่อการวิจัยเทานั้น  โดยใหกรมวิชาการเกษตรดูแลการรั่วไหลของเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ
ไปสูแปลงเพาะปลูก 

2.  การสงออก 
การจะใหออกใบรับรอง (certificate) หรือติดฉลาก (labeling) ใหดําเนินการตามความตกลงโดย

สมัครใจระหวางผูซ้ือและผูขาย  ใหศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเปนผูตรวจสอบ

                                                  
27   หนวยงานราชการและบริษัทที่ขอนําเขาพืช GM เพื่อการทดลองในชวงป 2538-2542 ไดแก  บริษัทอัพจอหน (มะเขือเทศ)  บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด (ฝาย ขาวโพด)  บริษัทโนวารตีส(ประเทศไทย)จํากัด (ขาวโพด)  บริษัทคารกิลจํากัด (ขาวโพด) บริษัทไพโอเนียร โอเวอรซีส 
คอรปอเรชั่น(ไทยแลนด)จํากัด (ขาวโพด) กองโรคพืชและจุลชีววิทยา (พืชตระกูลแตง)  สถาบันวิจัยพืชสวน (มะละกอ)  สถาบันวิจัยขาว (ขาว)  
(จาก กรมวิชาการเกษตร “การดําเนินการเกี่ยวกับพืชตัดตอสารพันธุกรรม”, เอกสารประกอบการสัมมนาโตะกลม เร่ืองทิศทางนโยบายสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพและ จีเอ็มโอ ของไทย  4 พฤศจิกายน 2542) 
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วิเคราะหผล โดยมีหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่อยูแลว (ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว) 
เปนผูออกใบรับรองหากประเทศปลายทางตองการ 
 3.   การนําเขา 

การนําเขาเมล็ดพันธุ (seed)ที่ไดรับการตัดตอพันธุกรรมใหอยูในการควบคุม กํากับ ดูแลดาน             
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต พรบ.กักพืช พ.ศ. 2507 เพื่อการทดลองวิจัยเทานั้น 

การนําเขาเมล็ดพืช (grains) ที่ไดรับการตัดตอพันธุกรรม ใหนําเขาไดเฉพาะขาวโพดและถั่วเหลืองที่
ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวหรืออุตสาหกรรมอาหาร   ประเด็นสําคัญคือ 

• เนื่องจากยังไมมีขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรยืนยันวามีความเสี

                                                 

ยหายจากสินคาที่ผลิตหรือใชจีเอ็มโอ              
ดังนั้นจึงยังไมมีความจําเปนตองออกมาตรการกํากับดูแลการนําเขาสินคาที่มีจีเอ็มโอเปนพิเศษ   

• ใหกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ซ่ึงดูแลการสงออกนําเขาสินคา ใชอํานาจกํากับการนําเขา
สินคาที่ผลิตหรือใช จีเอ็มโอ ในกรณีที่เห็นวามีผลกระทบตอผูบริโภค   

• ใหศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติควบคุมดูแลตรวจสอบวาสินคานําเขาใดเปนสินคา
ตัดแตงพันธุกรรม ซ่ึงจะตองมีการลงทุนพัฒนาดานบุคลากรและอุปกรณเครื่องมือตรวจสอบตอไปใน
อนาคต   

• ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนผูติดตามขอมูลขาวสารการ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตรทั้งจากตางประเทศและในประเทศ  เพื่อดูแลวาสินคา จีเอ็มโอ ใดจะมี               
ผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค 

จะเห็นไดวา  กนศ. มีมาตรการเขมงวดในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ แตไมเขมงวดในเรื่อง  
ความปลอดภัยดานอาหาร   ในการกําหนดนโยบายดังกลาวนั้น  ที่ประชุม กนศ.ไดอางอิง Codex ซ่ึงยังไมมี
ความชัดเจนวา ผลของจีเอ็มโอตอความปลอดภัยดานอาหารจะเปนเชนไร28  แนวทางของ กนศ.จึงมิใช 
precautionary approach อยางในสหภาพยุโรป และเห็นวาไมจําเปนตองใชมาตรการปฎิบัติเปนพิเศษตอ            
สินคานําเขาจีเอ็มโอ ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ทั้งนี้นาจะเปน             
เพราะ กนศ.ประเมินวาผลประโยชนจากการนําเขาเมล็ดพันธุขาวโพดและถั่วเหลืองจีเอ็มโอ มีมาก โดยที่           
สินคาจีเอ็มโอมีความเสี่ยงต่ําตอความปลอดภัยดานอาหารต่ํา 

 อยางไรก็ตาม  กนศ.ตองปรับเปลี่ยนนโยบายอีกครั้ง เมื่อประเทศคูคาคือ สหภาพยุโรปและญี่ปุนมี
ความเขมงวดในเรื่องการติดฉลากมากขึ้น   ในเดือนเมษายนพ.ศ. 2544  มาตรการแสดงฉลากอาหารจีเอ็มโอ       
ของญี่ปุนมีผลบังคับใช   ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปเริ่มทบทวนกฎระเบียบใหมเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ผูสงออก
ไทยประสบปญหาประเทศปลายทางไมใหนําเขาสินคาที่อาจมีจีเอ็มโอ และ NGOs รณรงคตอตานสินคา        

 
28 กรมวิชาการเกษตร “การดําเนินการเกี่ยวกับพืชตัดตอสารพันธุกรรม” เอกสารประกอบการสัมมนาโตะกลม เร่ืองทิศทางนโยบายสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพและ จีเอ็มโอ ของไทย  4 พฤศจิกายน 2542 
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จีเอ็มโอ   โดยในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2545  ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการแสดงฉลากอาหาร
ที่ไดจากเทคนนิคการดัดแปรพันธุกรรม ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันที่ 11 พฤษภาคมพ.ศ. 2546  

การเจรจาการคาทวิภาคีระหวางไทยและสหรัฐอเมริกาในปพ.ศ. 2547  เปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหเร่ิมมี
การพูดถึงการทบทวนนโยบายหามปลูกพืชจีเอ็มโอ29  แตผูเจรจาพิเศษดานเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวง      
ตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดเปดแถลงขาวในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาเอฟทีเอวา สหรัฐจะไมนํา
เอาพืชตัดแตงพันธุกรรมเขามาเจรจาในการทําขอตกลงการคาเอฟทีเอกับรัฐบาลไทย30  อยางไรก็ดีจนบัดนี้ 
สาธารณชนก็ยังไมมีโอกาสไดเห็นเนื้อความในความตกลงที่แทจริงจึงยังไมสามารถสรุปไดวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบายดานการคาหรือไม 

อยางไรก็ดีจากปญหาการรั่วไหลของมะละกอจีเอ็มโอตานไวรัสจากแปลงทดลองของกระทรวง
เกษตร ไดทําใหเกิดการตอตานจากสาธารณชนและ NGOs อยางมาก ขณะนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายใหยุติการ
วิจัยในระดับไรนาทั้งหมด 
 

4. การวิเคราะหผลกระทบของกติกาดานสิ่งแวดลอมและการคาระหวางประเทศ 
 

ประเทศไทยนั้นมีสถานะเปนทั้งโจทกและจําเลยในประเด็นที่เกี่ยวของกับสินคาจีเอ็มโอ  ในดาน
แรกประเทศไทยจําเปนจะตองนําเขาพืชจีเอ็มโอจํานวนมาก เชน ถ่ัวเหลือง ขาวโพด เพื่อใชในการบริโภค 
และอาหารแปรรูป เนื่องจากการผลิตภายในประเทศนั้นไมพอเพี

                                                 

ยง  ประเทศไทยมิไดอนุญาตใหสามารถ           
นําเอาเมล็ดพืชเหลานี้ไปเพาะปลูกตออีก แตใชเพื่อการบริโภคและแปรรูปเทานั้น   นอกจากนี้ไทยยังมี
นโยบายบังคับใหอาหารจีเอ็มโอบางสวนตองติดฉลากดวย ซ่ึงก็อาจมีผลลบตอยอดขายของสินคาเหลานี้บาง          
มาตรการการหามเพาะปลูกและการติดฉลากนี้ จึงอาจถือไดวาเปนอุปสรรคตอการคาอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหไทย
อาจตกเปนจําเลยของประเทศที่สงออกพืชจีเอ็มโอ หรือเปนแหลงเมล็ดพันธุจีเอ็มโอที่ตองการเขามา           
เพาะปลูกและทําการผลิตอาหารแปรรูปในประเทศไทยได  

แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เปนผูสงออกพืชและอาหารแปรรูป ที่ตองใชวัตถุดิบที่เปนจีเอ็มโอ
ดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ซ่ึงทําใหพืชและอาหารแปรรูปที่ผลิตขึ้น อาจถูกมาตรการของประเทศผูนําเขา          
กีดกันได ซ่ึงในสวนนี้ประเทศไทยก็จะกลายเปนโจทก 

ปญหาใหญก็คือประเทศไทยเปนทั้งสมาชิกของ WTO และไดลงสัตยาบันพิธีสารคาตาเฮนาดวย            
สงผลใหประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่กําหนดไวในทั้งที่ปรากฏอยูในความตกลง SPS/TBT ของ 
WTO และที่ปรากฏอยูในพิธีสารคาตาเฮนา  อยางไรก็ดีปญหาใหญก็คือหลักการสําคัญของ WTO นั้นเนนที่
การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อพิสูจนกอนวาสินคาที่จะหามนําเขาหรือนําเขาอยางมีเงื่อนไขนั้นมี       

 
29 “ไทยตีกรอบเจรจาเอฟทีเอสหรัฐ”  กรุงเทพธุรกิจ   27 พฤษภาคม 2547 
30 “สหรัฐถอน “พืชจีเอ็มโอ” ถกเอฟทีเอไทย”  กรุงเทพธุรกิจ   27 พฤษภาคม 2547 
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ผลกระทบดานลบตอสุขภาพหรือไม  ในขณะที่พิธีสารคาตาเฮนาไมเนนที่ขอมูลทางวิทยาศาสตรเทาใดนัก 
แตใชหลักการปองกันไวกอน  การดําเนินนโยบายดานจีเอ็มโอจึงมีความยากลําบากอยางยิ่ง 
 
การปฏิบัติตามพิธีสารคาตาเฮนา 
 ในปจจุบันเนื่องจากไทยยังไมมีนโยบายในการอนุญาตใหเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชย  ดังนั้น
ไทยจึงไมสามารถที่จะใชสิทธิของพิธีสารคาตาเฮนา ในสวนที่เปนแบบ AIA ซ่ึงเปนกรณีเฉพาะการนําเขา
เพื่อนําเขาสูระบบนิเวศนเปนครั้งแรกเทานั้น   

แตถาเมื่อใดประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายยอมใหมีการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอตั้งแตระดับที่มีการ
ทดลองในระบบนิเวศเปด (แปลงทดลองแบบปด) จนไปถึงการปลูกเชิงพาณิชยเมื่อใด  ไทยจึงจะมีโอกาสที่
จะใชมาตรการในสวนของ AIA  และจะตองมีการเตรียมความพรอมวาจะระมัดระวังไมใหพืชจีเอ็มโอกับพืช
ตามธรรมชาติปะปนกันไดอยางไร หรือจะสามารถอยูรวมกันได (Coexisting) อยางไร  และหากมีการปะปน
กันจะตองจัดการกับความเสียหายที่ตามมาอยางไร ทั้งในแงความหลากหลายทางชีวภาพ สุขอนามัย และ         
ผลตอการสงออก 
 แตเนื่องจากความขัดแยงในหลักการของพิธีสารคาตาเฮนาและ SPS การที่จะดวนตัดสินใจใช           
มาตรการใดจึงยังคงไมเหมาะสม  ไทยจึงควรติดตามผลการตัดสินของคณะกรรมการ Dispute Settlement 
ของ WTO ในกรณีขอขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเสียกอนวาจะมีผลสรุปออกมาเปน 
อยางไร เพื่อใหแนใจวามาตรการใดจะสามารถใชไดหรือไมได แลวนํามาปรับเปนแนวทางในการดําเนิน
นโยบายของไทยในอนาคต  

สําหรับในสวนของผลิตภัณฑที่ไดรับการยกเวนไมตองใชกระบวนการ AIA  อันไดแก เภสัชภัณฑ  
ส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอที่เคล่ือนยายผานแดน (in transit)  ที่จะนําไปสูการใชที่ไดรับการควบคุม (Contained use) 
ซ่ึงดําเนินการตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขา และ ส่ิงมีชีวิตจีเอ็มโอที่นําไปใชโดยตรงเพื่อเปนอาหาร
มนุษย หรืออาหารสัตว หรือนํามาแปรรูปนั้น นับเปนสวนที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในปจจุบัน  

ในกรณีหลังนี้ ปญหาใหญของไทยคงไมไดอยูที่พิธีสารคาตาเฮนาใหอํานาจในการกํากับดูแลพืช          
จีเอ็มโอนอยกวากรณีของพืชที่ตองผานกระบวนการ AIA  แตปญหานาจะอยูที่วา กฎระเบียบ สาธาณูปโภค
พื้นฐาน กําลังทรัพยากรมนุษย ปจจัยทางสถาบันอื่นๆ และการจัดการของไทยวามีความพรอมที่จะจัดการ
ผลิตภัณฑเหลานี้มากนอยแคไหน   

ผูวิจัยเชื่อวาทรัพยากรมนุษยของไทยดานเภสัชกรรม และกฎระเบียบที่มีอยูนาจะมีความพรอมพอ
สมควรในการที่กํากับดูแลเภสัชภัณฑที่ทําจากจีเอ็มโอ แตผูวิจัยยังคงมีความกังวลคอนขางมากในกรณีของ
ผลิตภัณฑที่เหลือ ประเทศไทยดูเหมือนวาจะไมขาดแคลนกฎระเบียบในการกํากับดูแล เพราะมักมีการราง 
กฎระเบียบขึ้นตามแบบอยางของตางประเทศอยูโดยตลอด  แตปญหาใหญที่สุดของไทยนั้นอยูที่การนําเอา
กฎเกณฑเหลานั้นไปปฏิบัติ (implementation) และการบังคับใช (enforcement) จริง  ซ่ึงไทยยังไมสามารถจัด



 24 

การในสวนนี้ไดดีเลย  ทั้งจากความหละหลวมตามนิสัยสบายๆของคนไทย และจากการฉอราษฏรบังหลวง
ของผูคุมกฎบางสวน 

การปฏิบัติตามความตกลง SPS ของ WTO 

 ในดานผลกระทบของความตกลง SPS นั้นจะเห็นไดวาที่จริงแลว มาตรการหามการนําเขาเมล็ดพืช          
จีเอ็มโอเพื่อมาเพาะปลูกเชิงพาณิชยนั้น อาจถูกตีความไดวาขัดกับหลักของ SPS เนื่องจากประเทศมิไดมี          
ขอพิสูจนที่เปนวิทยาศาสตรอยางชัดเจนวาพืชเหลานั้นจะมีผลเสียอยางไรตอสุขอนามัยมนุษยและสัตว          
ดังเชนที่สหรัฐอเมริกาฟองรองสหภาพยุโรปอยู   หากในอนาคตปรากฎวาสหรัฐอเมริกาชนะในการฟองรอง 
ก็เปนไปไดอยางมากที่สหรัฐอเมริกา และประเทศผูผลิตเทคโนโลยีชีวภาพจะใชกรณีดังกลาวเปนตัวอยางใน
การบีบใหประเทศไทยตองเปดรับการเพาะปลูกเชิงพาณิชยเชนกัน  ดังนั้นจึงเปนไปไดคอนขางสูงวาประเทศ
ไทยอาจจะหนีสภาวะที่จะตองอนุญาตใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชยไปไมพน  ดังนั้นจึงควรที่จะมีการ
เตรียมการรับมือการจัดการดานการอยูรวมกัน (coexisting) อยางหลีกเลี่ยงไมได   
 
5. ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

5.1  ขอเสนอตอภาครัฐ ในดานกฎระเบียบ การติดฉลาก การเจรจา FTA การคุมครองผูบริโภค  

ดานนโยบายการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอ 

การหามการนําเขาพืชและสัตวจีเอ็มโอเพื่อการปลูกและเลี้ยงมีทั้งขอดีและขอเสีย ดานหนึ่งทําให
พลาดโอกาสที่จะไดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  แตก็ทําใหหลีกเลี่ยงตนทุนที่ (ยังไมแนนอนวาสูงกวาหรือ
ไม) ดวยเชนกัน  อยางไรก็ดีตามที่ไดมีการวิเคราะหไวแลววาไทยคงหลีกเล่ียงไดไมนาน ดังนั้นจึงจําเปนตอง
เตรียมความพรอม    

ปญหาก็คือปจจุบันไทยยังไมมีกฎระเบียบและความพรอม ในการจัดการกับการปลูกหรือเล้ียงจีเอ็มโอ 
หากอนุญาตในทันทีก็จะเกิดการปะปนกัน สงผลใหผูบริโภคภายในที่ตองการอาหารปลอดจีเอ็มโอขาด           
ทางเลือก และยังมีความเสี่ยงจากการกีดกันทางการคาจากตลาดสงออก  นอกจากนี้ยังอาจกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพในอนาคตจากขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ยังไมทราบในอนาคตได 

ดังนั้นกอนการเปดใหมีการปลูกหรือเล้ียงจีเอ็มโอจึงตองมีการเตรียมความพรอมดานกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ และกําลังบุคลากร ที่จะดูแล  เพื่อใหการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวตามธรรมชาติมีหลักประกันวา
จะสามารถทําไดโดยไมปะปนกัน (co-existing)  ซ่ึงก็จะชวยลดการตอตานอีกทางหนึ่งดวย 
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ดานการเจรจาการคา 

ประเทศไทยนาที่จะพิจารณาที่จะใชประโยชนจากขอบัญญัติในมาตราที่ 14 และ มาตราที่ 24 เพื่อ
เปนขออางในการที่จะไมยอมรับเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมจะ 
บีบใหไทยตองเปดเสรีใหกับสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอโดยไมมีทางปองกันตนเองจนเกินไป โดยอางวาจะทําให            
มีความคุมครองในระดับที่ต่ํากวาที่บัญญัติโดยพิธีสาร หรือขัดตอหลักการของพิธีสาร 

ความตกลงของ WTO และพิธีสารคาตาเฮนานั้นถือไดวาเปนความตกลงระหวางประเทศที่มีศักดิ์
และสิทธิระดับเดียวกัน  และยากที่จะตัดสินวาความตกลงใดมีสิทธิเหนือกวา และเหนือกวาในประเดน็ใด ซ่ึง
เปนประเด็นที่นักกฎหมายจะตองหาทางออก  และในระหวางที่ยังมีความไมชัดเจนอยูนี้ประเทศไทยก็ควร      
ที่จะมีสิทธิ์ที่จะตีความกฎเกณฑตางๆในทางที่จะเปนประโยชนแกประเทศของตน และนาที่จะสามารถหาม
การเพาะปลูกในเชิงพาณิชยไปกอนได จนกวาจะมีการเตรียมความพรอมดานตางๆแลว 

ในมาตราที่ 26 ของพิธีสารคาตาเฮนา ไดเปดชองใหประเทศภาคีพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจมีตอ
เศรษฐกิจและสังคม ในดานของการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคุณคาของความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูในชุมชนดั้งเดิมและทองถ่ิน   
แมวาบทบัญญัติดังกลาวมิไดกลาวถึงการแบงปนผลประโยชนระหวางชุมชนทองถ่ินที่เปนเจาของเชื้อพันธุ
กับนักพัฒนาพันธุที่นําเอาเชื้อพันธุจากชุมชนทองถ่ินที่ไดมีการพัฒนา คัดสรร และรักษาพันธุดังกลาวมาเปน
เวลาหลายชั่วอายุคนก็ตาม  แตก็นาที่ไทยจะใชมาตรานี้ในการอางความชอบธรรมที่ไทยจะตองพยายาม      
ผลักดันให มาตรานี้เปนชองทางใหเกิดการแบงปนผลประโยชนระหวางกัน เนื่องจากการเขามาของพืช        
จีเอ็มโอนั้นอาจมีผลทําใหวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมและทองถ่ินนั้นถูกกระทบกระเทือน   
 

ขอเสนอดานการวิจัย 

เนื่องจากปญหาการเล็ดลอดของพันธุที่เกิดขึ้นในอดีตทําใหทราบวา การกํากับดูแลดานความปลอดภัย
ของการวิจัยนั้นยังไมรัดกุมพอ ดังนั้นในระดับการทดลองในหองปฏิบัติการ ภาคสนาม และระบบเปด จึง
ตองมีการกลับมาทบทวนอีกครั้งวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากปญหาความบกพรองของกฎระเบียบ หรือการ
ปฏิบัติ เพื่อแกใหถูกจุด 

นอกจากนี้รัฐบาลควรที่จะมีการคิดระบบที่จะตัดสินวาใครจะเปนผูรับผิดชอบหากมีการปะปนของ
พืชจีเอ็มโอและพืชตามธรรมชาติเกิดขึ้น  ฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบและรับผิดชอบอยางไร ระบบดังกลาว
ควรที่จะตองสามารถสงผลฟองรองยอนหลังได เพื่อใหสามารถหาผูรับผิดชอบในกรณีที่ผลกระทบเพิ่ง              
ถูกคนพบในภายหลัง  

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการแบงผลประโยชนและทรัพยสินทางปญญานั้น  ผูวิจัยเห็นวาพืชและ
สัตวจีเอ็มโอที่จะนํามาปลูกและเพาะเลี้ยงในไทย สวนหนึ่งคงตองพัฒนามาจากสายพันธุตามธรรมชาติจาก
ทองถ่ินของไทย  เพราะจะตองเหมาะกับสภาพแวดลอมของไทยจึงจะปลูกหรือเพาะพันธุไดดี  และเนื่องจาก
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ชุมชนทองถ่ินของไทยเปนผูรักษาและใชภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนในการคัดเลือกพันธุ แต
ระบบทรัพยสินทางปญญาแบบตะวันตกยังไมมีการรับรองสิทธิลักษณะนี้  ดังนั้นกอนการเปดใหมีการปลูก
หรือเพาะเลี้ยงจีเอ็มโอ ไทยจึงตองพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาที่เอื้อใหไทยไดรับสวนแบงผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาดังกลาว และลดผลของการผูกขาดพันธุ 

ประการสุดทายรัฐบาลจะตองพัฒนาใหกฎหมายแขงขันทางการคาที่มีอยูในปจจุบัน มีผลบังคับใช
ในการควบคุมผูมีอํานาจผูกขาดใหไดจริง เพื่อเปนเครื่องมือกํากับดูแลการผูกขาดของบรรษัทขามชาติที่จะ
เขามาในตลาดไทยในอนาคต และเพื่อถวงดุลกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่ใหอํานาจผูกขาดแกผูคิดคน
นวัตกรรม 
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