
1

จีเอ็มโอ  

มหันตภัยเงียบ  

10 กุมภาพันธ  2548

องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย(ไบโอไทย)
นิรมล  ยุวนบุณย
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จีเอ็มโอ (GMO) คืออะไร?

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

“An organism in which the genetic material has 
been changed through gene technology in a way 
that does not occur naturally by multiplication 
and/or any natural recombination " 

CODEX, May 2000
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จีเอ็มโอ (GMO) คืออะไร

สิ่งมีชีวิตที่มีลกัษณะตามที่ตองการ

โดยวิธีการ

นํายีนที่มลีักษณะทีต่องการจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดใดก็ได มาใสในสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

ใชแบคทีเรีย

เปนพาหะ

ใชปนยิงยีน 

(Gene Gun)
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วิธีการทําจีเอ็มโอ

ฝาย

ยีนหัวเจาะ  (สวนใหญมาจากเชื้อไวรัส)

ยีนทนหนอนเจาะสมอฝาย  (เชื้อแบคทีเรยี บีที.)

ยีนตรวจผล  (ตานทานยาปฏิชีวนะ)

ฝายบีที    
ทนหนอนเจาะสมอฝาย
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ตัวอยางจีเอ็มโอ

มะเขือเทศทนหนาว เก็บไดนาน 
ขาวโพดตานยาฆาหญา  

ถั่วเหลืองตานทานยาฆาหญา  
มันฝรั่ง

คาโนลา (พืชน้ํามัน)

ฯลฯ

กลวยหอมผลิตวัคซีน

ดอกกุหลาบสีน้ําเงิน

ชนดิของพชื GMOs

ที่ปลูกเปนการคา

ถั่วเหลือง 25.8 ลานแฮกตาร
ขาวโพด 10.3 ลานแฮกตาร
ฝาย 5.3 ลานแฮกตาร
คาโนลา 2.8 ลานแฮกตาร

พืชอื่นๆทีป่ลูกเปนการคา : มะเขือเทศ, มันฝรั่ง,
มะละกอ, ยาสูบ
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จีเอ็มโอในประเทศไทย

13 
ชนิดขาวขาว

พริก

มะเขือเทศ

ถั่วฝกยาว
มะละกอ

สับปะรด มะมวง กลวย

ขาวโพด

ยูคาลิปตัส

ฝาย
ดอกมะลิ

กลวยไม

ยาสูบ

นําเขาตองผาน พรบ.กักพืช 2544

ทําเองภายใน ?
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลกระทบจากการผูกขาดโดยบรรษัทขามชาติ

ผลกระทบตอสุขภาพ

ปญหาทางการคาและการยอมรบัของผูบรโิภค

ปญหาทางศาสนาและจริยธรรม

คํากลาวอางของบรษิัทผลติจีเอ็มโอ 
เพิ่มผลผลิต   ลดการใชสารเคมี  เพิ่มคุณคาอาหาร/ยา  แกความยากจน

ขอเท็จจริงอีกดาน 
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสิ่งแวดลอมและระบบเกษตรกรรม

3 ใน 4 หรือ 75 %

ตานทานยาฆาหญา 
ราวดอัพเพิ่มขึ้น 2-5 เทา  

ชารล เบ็นบรูค 

เพิ่มการดื้อยาฆาแมลง 
(คําแนะนําใหใชพื้นทีป่องกัน)

ขาวโพดบีท/ี ขาวโพดธรรมดา     50: 50

มันฝรั่งบีที / มนัฝรั่งธรรมดา  80:20

Union of Concern Scientist สหรฐั  

ปลูกพืชทั่วไป + บีทีฉดีพน
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสิ่งแวดลอมและระบบเกษตรกรรม

 ไมลดปริมาณการใชสารเคมี
 อีอารเอของ ก.เกษตรสหรฐัฯ ทดลอง    

ไมพบวาแตกตาง 7 พื้นที 1 พื้นที่ใช

สารเคมีเพิ่มมากขึ้น

ฝายบีทีไมตานทานเพลี้ยออน

มะละกอตานทานไวรัสดางวงแหวน ไม

ตานทานไวรัสจุดสีดํา

แมลงในหวงโซอาหาร

•เจอี ลูชี - วาผีเสื้อโมนาค            

ตาย 44 %

•สถาบันวิจัยแหงสวิส – แมลงชาง

กินแบคทีเรียอีโคไลจีเอ็มโอ      

ตาย 57% โตชา 60 %

•สถาบันวิจับพืชแหงสก็อตแลนด - 

ดวงเตากินเพลี้ยออนทีเ่ลี้ยงตัวมัน

ฝรั่งบีที วางไขนอยลง1/3 อายุสั้น 

1/2
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสิ่งแวดลอมและระบบเกษตรกรรม

 อาจผสมขามกับพนัธุพื้นเมือง  
ดร.จีน เอ็มเอบรลิน พบวาขาวโพด มีละออง
เกสรปลวิไปไกล 180 กม. – อายุ 24 ชม.

มะละกอ  เกสร ปลิวไปไกล 24 เมตร  มีอายุ 
1 สัปดาห

 ยนีปนเปอนใน   
ระบบนิเวศพันธุกรรม  

ศ.จอรจ ลอรด                 
โนเบลสาขาการแพทย ป 1967
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บรรษัทขามชาติผูกขาดเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ

สวนแบงตลาดสารเคมีการเกษตร

 5 บริษัท

ผลิตจีเอ็มโอ

60%

อื่นๆ 

40%
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ตลาดเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ

มอนซานโต

80%

เอเวนติส

7%

ซินเจนตา

5%

บาสฟ

5% ดูปองต

3%

 

ource ood
acken ie

ป 1999

บรรษัทขามชาติผูกขาดเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ



13

ระบบ     
สิทธิบตัร

เทคโนโลยี

เมล็ดพันธุไมงอกในรุนถดัไป

ซื้อเมล็ดพันธุ-สารเคมีของบริษัท

หามเก็บเมล็ด

พันธุใชเอง

บรษิทัเจาของ

จีเอ็มโอ

ควบคมุระบบผลิต

แบบเบด็เสร็จ

บรรษัทขามชาติผูกขาดเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ
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เมลด็พันธุ

ราคา

ปริมาณผลผลิต
บริษัท

ผูกําหนดราคา

จีเอม็โอ

สารเคมี

เจาของ

บรรษัทขามชาติผูกขาดเมล็ดพันธุจีเอ็มโอ
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสุขภาพ

 อวัยวะภายใน หัวใจ 
ไต ตับ และสมองของ
หนูพัฒนาผิดปกติ 

 อารพัด พุซตัย 

นิตยสาร ลานเซ็ต 

 แมววัที่ใหฮอรโมนจีเอ็ม
โอเพื่อเรงน้ํานม กระดูกผุ   
เตานมอักเสบ มะเร็ง     

เกิดลูกลดลง   ตายเพิ่มขึ้น
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสุขภาพ

 ยนีตรวจสอบ  
ดื้อยา 

สมาคมแพทยอังกฤษ  

115,000 คน 

เสนอใหยับยั้งการปลูก

และนําเขาจีเอ็มโอ

 ยนีตรวจสอบ 

ถายทอดไปสูแบคทีเรียใน

กระเพาะอาหาร 
 สถาบันควบคุมคุณภาพอาหาร 
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสุขภาพ

 แพรหนวยพนัธุกรรมเชื้อโรค        
ไปสูมนษุยและสัตว 

 เม วัน โฮ – นักพันธุวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเปดแหงลอนดอน 

ทําลายแหงอาหาร

ที่หลากหลาย
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสุขภาพ

คุณคาอาหารไมเทาอาหารปกติ  

ในถั่วเหลอืงจีเอ็มโอ มี ไฟโตเอสโต

รเจน นอยกวาปกติ 12 – 14 %

กอรดอน คอนเวย ประธานมลูนธิิร็อก

กี้เฟลเลอรยอมรับวา ประชาสัมพันธ

ขาวสีทองเกนิจริง

คุณภาพของ อาหารที่เก็บไดนาน?

อาหารเสริมจีเอ็มโอ 

“แอล-ทริปโตเฟน”

ทําใหเปน

อัมพฤกษ 1,500 คน           

และ

ตาย 15 คน
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ผลกระทบของจีเอ็มโอตอสุขภาพ

ขาวโพดสตารลิงค-อารเวนติส

•ป 2543 แปงขาวโพดในอาหารคน 350 โรงแปง ปนเปอนดวยจีเอ็มโอ 

(ครายนนายน เอ) ซึ่งมีผลทําใหเกิดโรคภูมิแพตอผูบรโิภคในสหรัฐฯ

•บรษิัทซื้อคืน ขาวโพด 100 ล.เหรียญ  / พนัธุขาวโพด 20 ล.เหรียญ

•องคกรคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ ยกเลิกใบอนุญาตใหปลูกตามคําแนะนํา

ของ ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตร 



20

ผูบริโภคทั่วโลก ไมเอาจีเอ็มโอ
• สมาคมชาวไรขาวโพดอเมริกา ไมแนะนําสมาชิกของตนปลูกขาวโพดจีเอ็ม
โอ เพราะยุโรปและญี่ปุนไมยอมรับ

•  อัฟริกา ไมยอมรับการชวยเหลือดวยอาหารจีเอ็มโอจากสหรัฐฯ

• การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน อินเดีย ให
ติดฉลากจีเอ็มโอ

• แนวโนมมาตรการทางกฎหมายของสหภาพอียู และสหรัฐ เพิ่มความ
เขมงวดมากขึ้น
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สินคาเกษตรอินทรียมีอนาคต

• มะละกออนิทรียแพงกวามะละกอจีเอ็มโอ 600 % (เม.ย.46 – เกาะ

ฮาวาย)

• ยอดขายอาหารเกษตรอนิทรียในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 เทาจากป 2546 

รวมมูลคา 10.4 พันลานเหรียญ (สมาคมการคาอาหารเกษตรอินทรีย)
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ตดิฉลาก GE 

Food ที่ 5% 

ของสวนประกอบ

อาหาร 3 อันดบั

แรกที่เปน         

ถั่วเหลอืง และ

ขาวโพด

EU –ใหมีการ

ตรวจสอบยอนกลบั

และตดิฉลาก GE 

Food 

และใหซูเปอรมารเก็ต

บอกขอมลูวามีGMOs

0.9 %

ตรวจพบ GMOs

ที่ 1 % ในทุกๆ 

สวนประกอบของ

อาหาร
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อิทธิพลของบรรษัทขามชาติเจาของจีเอ็มโอ

สงเสริมใหปลูก           

ฝายบอลลการด                                   

โดยตั้งกรมสงเสริม

งบประมาณ 1,800 ล.บาท                                                      

ในพื้นที่ปลูก 1 แสนไร 

ปลูกทดลองในระดบัไรนา

ตามแนวทางระเบยีบปฏิบัติ 

และ                        

มคีนของบรษิทัเปนกรรมการ
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อิทธิพลของบรรษัทขามชาติเจาของจีเอ็มโอ

ปลูกทดลองใน

ระดบัไรนา

ปนเปอนในแปลง

เกษตรกรอยางผิด

กฎหมาย

มติ ครม. 3 เมย. 2544

หามปลูกในระดับไรนา

จนกวาจะมีกฎหมาย

ความปลอดภัย           

ทางชีวภาพ
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อิทธิพลของบรรษัทขามชาติเจาของจีเอ็มโอ

ตัวแทน/สถานฑตูสหรัฐฯ     

เขาล็อบบี้                       

นกัการเมืองไทย

นายกฯ– คณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ

ประเทศไทยพรอมใหปลูก            

จีเอ็มโอรวมกับพืชอื่น                

20 สงิหาคม 2547

ไบโอเทค / ไอซา / /

กรมวิชาการเกษตร / 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ

สัมพนัธ
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อิทธิพลของบรรษัทขามชาติเจาของจีเอ็มโอ

คริสโคเฟอร  คิท บอนด 

รีพับลิกัน รัฐมิสซูรี 

เฟรนด ออฟ ไทยแลนด 

9 มกราคม2547

รับเงินสนบัสนุนการ

เลือกตั้งจากมอนซานโต สูงสดุ  

กรรมการบริหารมอนซานโต  

USA  เปดเสรีสินคาจีเอ็มโอ ใน 

WTO และ FTA - ใชระบบสิทธิบัตร
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ผลประโยชนของบรรษัทขามชาติเจาของจีเอ็มโอในตลาดคาเมล็ดพันธุไทย

•เมล็ดพนัธุขาวโพดลูกผสม           

2,000 ล.บาท

•เมล็ดพนัธุผัก 390 – 520 ล.

บาท

•เมล็ดพนัธุผสมเปด ขาว         

750 ล.บาท 

•ถั่วเหลือง 355 ล.บาท

•เมล็ดขาวที่เกษตรกรเก็บไว

เอง 900,000 ตัน 

•ฝายบีที 1,800 ล.บาท 

•ขาวโพด 2,000 – 4,000 ล.บาท 

•ถั่วเหลือง 1,200 – 2,400 ล.บาท

•ขาว 2,700 – 67,500

รวมมูลคาพืชจีเอ็มโอหลังเอฟทีเอ 

(1-2 ทศวรรษหนา)

32,000 – 75,700 ล.บาท/ป
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ขอเสนอระดับนโยบาย

• เฉพาะในหองทดลอง และในแปลงทดลองแบบปด เทานั้น

• หามการทดลองในระดับไรนาจนกวาจะมีกฎหมายและ
มาตรการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพและใหการคุมครองถึง 
สิทธิเกษตร สิทธิของผูบริโภค

• ใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนผูกําหนดนโยบาย-กฎหมาย

• รัฐควรสนับสนนุเกษตรกรรมยั่งยืนเปนใหนโยบายหลักของ
ประเทศ
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