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บทคดัยอ่  

บทความวจิยั น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ นาํเสนอ พฒันาการ  ประโยชน์และผลกระทบ จากสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ บุคลากรสายวชิาการ ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้

ของบุคลากรสายวชิากา รเก่ียวกบั สินคา้ ดดัแปลงพนัธุกรรม  และการยอมรับสินคา้ ดดัแปล งพนัธุกรรมของ

บุคลากรสายวชิาการ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจากบุคลากรสายวชิาการในมหาวทิยาลยั

แห่งหน่ึงของประเทศไทย จาํนวน 114 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์ (χ2)  

ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรสายวชิาการ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในมหาวทิยาลยั แห่งน้ี มีความรู้เก่ียวกบั

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมในภาพรวมนอ้ย โดยมีคะแนนเฉล่ียความรู้เพียง 10.9 จาก 30 คะแนน  (36.33%) ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ ดงักล่าว ของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  คือ เพศ  (P=0.005) คุณวฒิุทางการ

ศึกษา (P=0.010)  ตาํแหน่งทางวชิาการ (P=0.046)   สาขาท่ีทาํงาน  (P=0.010)   การติดตามความเคล่ือนไหวของ

สถานการณ์ในมิติ เศรษฐกิจ ( P=0.027)   มิติ ส่ิงแวดลอ้ม  (P=0.001)    การอ่านหนงัสือแนววทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(P=0.002)  และ แนวการเมืองและการปกครองของบุคลากร (P=0.008)  บุคลากรกลุ่มน้ีมีทศันคติต่อ

สินคา้ ดดัแปล งพนัธุกรรมในภาพรวมในระดบัดีปานกลาง และ ร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริโภค สินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม  บทความน้ีช้ีวา่การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม หรือสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะแมก้วา่คร่ึงของ

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ี (56.1 %) จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก แต่ก็ยงัมีความรู้ในเร่ืองน้ีนอ้ย 
 

คาํสําคญั : ความรู้/ ส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม/ สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม/ จีเอม็โอ/ นโยบาย  

 
Abstract 

This article describes the development, benefits and impacts of genetically modified 
products (GM Products) , the demographic characteristics of the academic personnel,  their  
knowledge and factors affecting the knowledge level of the academic personnel on GM products; and 
academic personnel acceptance of GM products. Apart from  secondary data, a sample of one hundred 
and fourteen  academic personnel of a Thai university  were surveyed  by  personal  interview. All 
data were analyzed using  descriptive and Chi-square statistics (χ2).  

The results revealed  that the personnel have minimal knowledge about GM products in 
their overall understanding. The mean score is only 10.9 points out of 30 (36.33%). There were eight  
statistically significant factors influencing  the personnel’s knowledge level regarding GM products. 
These factors were Gender (P=0.005), educational level (P=0.010), academic position (P=0.046), field 
of work (P=0.010), personal attention on the economic situation (P=0.027),  environmental situation 
(P=0.001), reading science and technology (P=0.002) and reading politics and governments 
(P=0.0008). The attitudes of the personnel towards GM products are moderately rated in overall 
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understanding. The personnel, 63.2%, do not accept GM products. The analysis in this study reveals 
that  the determi 

nation of the policy concerning  genetically modified organisms (GMOs) or GM products, 
must be conducted with a special caution by government and other concerned agencies. This is 
because over half of the samples (56.1% ) have doctorate degrees, but their level of knowledge about 
GMOs or GM products was still minimal. 
 
Keywords : Knowledge/ Genetically Modified Organisms/ Genetically Modified Products/ GMO/ 
                    Policy              
 

1. บทนํา  

ดว้ย ความ กงัวล วา่ โลก จะผลิตอาหาร ไม่ เพียงพอต่อการเพ่ิม ข้ึน ของจาํนวนประชากร ทาํให้

นกัวทิยาศาสตร์ เร่ิมหนัมาศึกษาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลิตอาหาร เร่ิมตน้จากการ ปรับปรุง

พนัธ์ุดว้ยวธีิดั้งเดิมเพ่ือ เพ่ิมผลผลิตในพืชชนิดต่างๆ  ภายใตส้โลแกน การปฏิวติัเขียว  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 พฒันา

มาถึงยคุเทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมโดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อยนีส์เพ่ือใหพื้ชมีความตา้นทานต่อแมลง และ

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช หรือการยดือายกุารเน่าเสียของผลผลิตเกษตร เป็นตน้ (Luis, 2000) จนปัจจุบนัในปี พ.ศ. 

2557 ทัว่โลกปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงการคา้ถึง 1,134 ลา้นไร่ โดยเฉพาะขา้วโพด ถัว่เหลือง ฝ้าย คาโลล่า 

มะละกอ มะเขือเทศ เป็นตน้ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นชาติท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมากท่ีสุด คือ 457 ลา้นไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีปลูกพืชพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทั้งโลก ตามมาดว้ยประเทศ    บราซิล อาร์เจนตินา 

แคนาดา อินเดีย จีน ปรารากวยั ปากีสถาน และแอฟริกาใต ้ตามลาํดบั (GeneWatch, 2015)   

สาํหรับประโยชนแ์ละความเส่ียงจากเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม มีผูศึ้กษาและรายงานไวม้ากมาย 

ข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูศึ้กษา หรือศึกษาโดยใครหรือหน่วยงานใด หลายรายงานก็ช้ีเฉพาะผลประโยชนข์อง

เทคโนโลยน้ีี เช่นการเพ่ิมความหลากหลายของสายพนัธ์ุพชื เพ่ิมสารอาหาร ลดการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก 

เป็นตน้  หลายรายงานก็ช้ีเฉพาะผลกระทบเชิงลบของเทคโนโลยน้ีี โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบต่อความ

ปลอดภยัทางอาหารและส่ิงแวดลอ้ม และช้ีวา่ในกรณีพืชดดัแปลงพนัธุกรรมนั้นไม่เพียงไม่ทาํใหผ้ลผลิตสูงข้ึน

อยา่งชดัเจนแลว้ยงัส่งผลใหมี้การใชส้ารเคมีในสหรัฐอเมริการะหวา่งปี 2539-2554 สูงข้ึนถึง 183 ลา้นกิโลกรัม

หรือสูงข้ึนร้อยละ 7 อีกดว้ย ( Benbrook, 2012) ในขณะท่ีหลายรายงานบอกวา่เทคโนโลยน้ีีมีทั้งประโยชน ์และ

ผลกระทบเชิงลบ โดยสรุปอาจจะ กล่าวไดว้า่ขอ้ถกเถียงในระดบัโลกเร่ืองประโยชนแ์ละความเส่ียงหรือ

ผลกระทบจากเทคโนโลยน้ีียงัไม่มีขอ้ยติุ 

กรณีประเทศไทยนั้นแมก้ฎหมายยงัไม่อนุญาตใหป้ลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงการคา้ แต่อนุญาต

ใหท้าํการปลูกเชิงทดลองในสภาพโรงเรือนท่ีมิดชิดเท่านั้น ในขณะท่ีอนุญาตใหน้าํเขา้สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม 

เช่น ถัว่เหลือง หรือกากถัว่เหลือง ขา้วโพด หรืออาหารดดัแปลงพนัธุกรรมได ้ นัน่หมายความวา่สินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทในห่วงโซ่อาหารของคนไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยสมบูรณ์แลว้  

ระดบั ความรู้และทศันคติของบุคลากรสายวชิาการ ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ต่อสินคา้ ดดัแปล ง

พนัธุกรรม และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรสายวชิากา รเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ี

นาํเสนอในบทความวจิยัช้ินน้ี อาจจะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค

อาหาร จะไดช่้วยกนัหาความรู้และใหค้วามรู้ทั้งแง่บวกแง่ลบเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม อนัเป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสม และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อ
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รัฐบาลในการจดัทาํหรือทบทวนนโยบายเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยัของ

บริโภคและความปลอดภยัทางชีวภาพหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรัดกมุ  

 

2. วธีิการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ มี 2 ประเภท คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ท่ีมีผูศึ้กษาและเก็บ

รวบรวมไวแ้ลว้ และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีรวบรวมจากบุคลากรสายวชิาการในมหาวทิยาลยั แห่งหน่ึง 

(ซ่ึงผูเ้ขียนขอใชส้งวนนามดว้ยเหตผุลจรรยาบรรณทางวชิาการ) ท่ีสาํเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  

จาํนวน 120 ราย โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  จาํแนกตามกลุ่มคณะวทิยาศาสตร์

สุขภาพ กลุ่มคณะวทิยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มละ 40 ราย อยา่งไรก็

ตาม ในรวบรวมขอ้มูลจริง กลบัพบวา่ ไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรบางคณะเท่าท่ีควร ทาํใหใ้ชเ้วลาใน

การรวบรวมขอ้มูลนานถึง 3 เดือน  และสามารถเก็บ รวบรวมขอ้มูลไดเ้ พียง 114 ราย  รวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

สมัภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) โดยการใชแ้บบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaire)  

สาํหรับขอ้มูลระดบัความรู้ของบุคลากรต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม มี 3 ดา้น คือ (1) พฒันาการของสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม (2) ประโยชนแ์ละผลกระทบจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม และ (3) องคก์ร กฎหมาย และ

นโยบายของประเทศไทยต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม  แต่ละดา้นมีขอ้ยอ่ย 10 ขอ้ รวมคาํถามทดสอบความรู้

จาํนวน 30 ขอ้ โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 2 ตวัเลือก จะมีคาํตอบถูกเพียง 1 คาํตอบ ตอบถูก ได ้1 

คะแนน  ตอบผิด หรือ ไม่ทราบ ได ้0 คะแนน  สาํหรับสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ในการศึกษาน้ีหมายถึงสินคา้

เกษตร เช่น พืช สตัว ์และสตัวน์ํ้ าดดัแปลงพนัธุกรรม หรือ สินคา้แปรรูปท่ีใชว้ตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น  2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ในประเด็นพฒันาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

บุคลากรสายวชิาการ ความรู้ของบุคลากรสายวชิาการต่อ สินคา้ ดดัแปล งพนัธุกรรม และการยอบรับสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรมของบุคลากร  การวเิคราะห์ระดบัความรู้ เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม  คาํนวณโดยนาํ

จาํนวนขอ้เฉล่ียท่ีตอบถูก  (จากแบบทดสอบความรู้ 30 ขอ้ ดงักล่าวขา้งตน้) มาแปลความหมายโดยกาํหนดช่วง

คะแนนและความหมายไวด้งัน้ี  คือ ถา้ไดค้ะแนนตอบถูกระหวา่ง 24.00 – 30.00  คะแนน หมายถึงมีความรู้มาก

ท่ีสุด 18.00–23.99  คะแนน  หมายถึงมีความรู้มาก  12.0–17.99  คะแนนหมายถึงมีความรู้ปานกลาง  6.00–11.99 

คะแนน  หมายถึงมีความรู้นอ้ย  และ 0.00 – 5.99  คะแนน  หมายถึงมีความรู้นอ้ยท่ีสุด  ส่วนระดบัทศันคติของ

บุคลากรต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมใชค้่ากลาง (Midpoint) เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ีสองเป็นการวเิคราะห์ เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square : χ2) 

เพ่ือวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรสายวชิากา รเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม  โดย

กาํหนดให ้เพศ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษาของบุคลากร ตาํแหน่งทางวชิาการ  ระดบัรายได ้สาขาท่ีทาํงาน การ

ติดตามดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา   สถานะการมีปัญหาสุขภาพ  การอ่านหนงัสือ

แนวนวนิยาย แนวประวติัศาสตร์ แนวสุขภาพ แนววทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีแนวการเมืองการปกครอง และแนว
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ธรรมะ เป็นตวัแปรอิสระ( Independent Variables) ส่วน ระดบัความรู้ของบุคลากรสายวชิากา รเก่ียวกบั สินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม หมายถึงมีระดบัความรู้ <= ค่าเฉล่ีย และ > ค่าเฉล่ีย เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  ผลการศึกษาจาํแนกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) พฒันาการ  ประโยชน์และผลกระทบ จากสินคา้ ดดัแปล ง

พนัธุกรรม (2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวชิาการ (3)  ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั

ความรู้ของบุคลากรสายวชิากา รเก่ียวกบั สินคา้ ดดัแปลงพนัธุกรรม  และ (4)  การยอมรับสินคา้ ดดัแปล ง

พนัธุกรรมของบุคลากรสายวชิาการ  

 

    3.1 พฒันาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรม 

  การปฏิวติัสีเขียว  (Green Revolution)ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยการใชศ้กัยภาพของ

เทคโนโลยกีารเกษตร ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุพชื พนัธ์ุสตัว ์ร่วมกบัการใชปั้จจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช จกัรกลการเกษตร และ การชลประทาน ทาํให้ ผลผลิตเกษตรของโลกเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อย

ละ 3.2 ต่อปี ระหวา่ง พ.ศ. 2503 – 2533 ซ่ึงเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ แต่จากรายงานของ

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) พบวา่ ใน พ.ศ. 2540 ยงัมีประชากรของโลกขาดแคลน

อาหารถึง 800 ลา้นคน นอกจากนั้น FAO ยงัเคยคาดการณ์วา่ ประชากรโลกจะ มีจาํนวนมากถึง  8.3 พนัลา้นคน 

ภายใน พ.ศ. 2568 ส่ิงน้ีทาํใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ  (Biotechnology Revolution) ข้ึน ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ในการพฒันาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารเล้ียงประชากรโลกในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป  

(คณาธิป, 2544 และ Otero, 2008) 

คาํวา่ “จีเอม็โอ” (Genetically Modified Organisms: GMOs) คือ เทคโนโลยชีีวภาพท่ีใชค้วามรู้

เก่ียวกบัยนี (Gene) หรือหน่วยพนัธุกรรม และดีเอน็เอ (DNA) ท่ีบางคร้ังเรียกวา่ สารพนัธุกรรม เพ่ือเปล่ียนแปลง

หรือสร้างพนัธ์ุของพืช สตัว ์หรือจุลินทรีย ์โดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อยนีเป็นหลกั ผลท่ีไดคื้อ ส่ิงมีชีวติท่ีมี

คุณสมบติัเพ่ิมเติมหรือต่างจากพนัธ์ุเดิม เช่น มะเขือเทศท่ีเก็บรักษาไดน้านหลงัเก็บเก่ียว มะละกอท่ีมีความ

ตา้นทานต่อโรคท่ีเกิดจากไวรัส บางชนิด  หรือขา้วโพดท่ีสร้างสารตา้นแมลงศตัรูพืชไดด้ว้ยตนเอง (ชนานนัท,์ 

2543 ; สุดใจ และคณะ, 2552)  หรือสร้างพืชท่ีคงทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม หรือเพ่ิมสารโภชนาการ

บางชนิด เช่น วติามิน กรดไขมนัชนิดท่ีมีประโยชน ์(ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ, 2552) 

จนปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2557 ทัว่โลกปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงการคา้ถึง 1,134 ลา้นไร่ โดยเฉพาะ

ขา้วโพด ถัว่เหลือง ฝ้าย คาโลล่า มะละกอ มะเขือเทศเป็นตน้ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นชาติท่ีปลูกพืชดดัแปลง

พนัธุกรรมมากท่ีสุด คือ 457 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ40 ของพ้ืนท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทั้งโลก ตามมาดว้ย

ประเทศ บ ราซิล อาร์เจนตินา แคนาดา อินเดีย จีน ปรารากวยั ปากีสถาน และแอฟริกาใต ้ตามลาํดบั  

(GeneWatch, 2015)   

สาํหรับประเทศไทย มีการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพมาตั้งแต่อดีตเป็นเวลานานมากแลว้ ใน 

พ.ศ. 2526 ไดมี้การจดัตั้งศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติข้ึน ภายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตร์

และส่ิงแวดลอ้ม ใน พ.ศ. 2534 ไดย้า้ยมาอยูใ่นสงักดัสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.) ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ ทั้งดา้นพืช สตัว ์ และ อาหาร ใน พ.ศ. 
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2543 รัฐบาลไดป้ระกาศใชร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

(กอช.) ควบคุมดูแล และมอบหมายใหศู้นยค์วามหลากหลายทางชีวภาพ (ศลช.) ท่ีจดัตั้งโดย สวทช. เป็นสาํนกั

เลขานุการ ทาํหนา้ท่ีประสานงานเร่ืองความปลอดภยัทางชีวภาพ และไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย

ระดบัชาติดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพข้ึนภายใต ้กอช.  

ประเทศไทยยงัไม่อนุญาตใหป้ลูกพืชอีเอม็โอเชิงการคา้ แต่อนุญาตใหมี้การศึกษาวจิยัได ้โดย ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2536 – 2543 ประเทศไทยไดมี้การนาํเขา้หรือพฒันาพืช GMOs ข้ึนเอง ภายในประเทศรวม 16 รายการ  เพ่ือ

ทาํการทดสอบภาคสนามในประเทศ ไดแ้ก่ ขา้ว มะเขือเทศ มะละกอ ขา้วโพด พริก ฝ้าย เป็นตน้ (สุดใจ และคณะ

, 2552 ) ส่วนการนาํเขา้ เช่น ถัว่เหลืองหรือขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมกฎหมายไทยไม่ไดห้า้มไวแ้ต่อยา่งใด 

เพียงแต่กาํหนดใหอ้าหารท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรมเกินร้อยละ 5 ตอ้งปิดฉลากใหเ้ห็นเด่นชดั  

สาํหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีประกอบดว้ยส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม เช่น (1) พระราช  

บญัญติัควบคุมโภคภณัฑ ์พ.ศ. 2495  รับผดิชอบโดยกรมการคา้ภายใน (2) พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอก

และนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522  รับผดิชอบโดยกรมการคา้ต่างประเทศ (3) พระราชบญัญติั

ความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 รับผดิชอบโดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวติ

ดดัแปลงพนัธุกรรมแปรรูปเป็นอาหาร เช่น  (1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522  รับผดิชอบโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา   2) พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525 รับผดิชอบโดยกรมปศุ

สตัว ์เป็นตน้ 

ส่วนประโยชนแ์ละผลกระทบจากเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมดา้นพืชนั้น มีผูศึ้กษารวมรวมไว้

ค่อนขา้งมาก เช่นงานของ Kramkowska et al.(2013), Bennett  et al. (2013) และ Noor et al (2011)  สรุปวา่พืช

ดดัแปลงพนัธุกรรมมีประโยชนใ์นรูปของการใหผ้ลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ีสูงข้ึน การเพ่ิมคุณค่าของสารอาหารใน

อาหารท่ีบริโภค และช้ีวา่อาหารดดัแปลงพนัธุกรรมอาจก่อผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคต์่อสุขภาพของผูบ้ริโภคได้

โดยเฉพาะปัญหาโรคภูมิแพ ้ และมีศกัยภาพท่ีจะก่อผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย  โดยงานของ  

Wunderlich and Vecchione (2014)  ช้ีวา่พืชดดัแปลงพนัธุกรรมจะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ใน

ประเดน็การส่งผา่นยนีส์ไปยงัพืชทอ้งถ่ินได ้หรืออาจจะเกิดวชัพืชชนิดใหม่ๆ หลงัการปลูกพืชดดัแปลง

พนัธุกรรมท่ีมีความตา้นทานสารเคมีจาํจดัวชัพืช (สาร Roundup) หรือศตัรูพืชท่ีคร้ังหน่ึงเคยตายหลงัการกดักิน

พืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมีสารพิษ กลบัสามารถพฒันายนีส์ของมนัใหมี้ความตา้นทานสารพิษในพืชได ้และเกิด

เป็นศตัรูพืชใหม่ๆ ไดใ้นอตัราท่ีรวดเร็ว  โดยสรุปอาจจะ กล่าวไดว้า่ขอ้ถกเถียงในระดบัโลกเร่ืองประโยชนแ์ละ

ความเส่ียงหรือผลกระทบจากเทคโนโลยน้ีียงัไม่มีขอ้ยติุ 

     

    3.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวชิาการ  

 โดยสงัเขป บุคลากรท่ีศึกษาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.4 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.6  มีอายุ

ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 27.2 รองลงมามีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 26.3 อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี ร้อยละ 23.7 

และอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปี ร้อยละ 22.8 ตามลาํดบั อายขุองบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ีย คือ 40.6 ปี 

บุคลากรมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 56.1 รองลงมามีการศึกษาในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 32.5 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003708900&amp;eid=2-s2.0-84903126678�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56226095500&amp;eid=2-s2.0-84903126678�
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และระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 11.4 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาท่ีสูงมาก 

และน่าจะกลุ่มตวัอยา่งท่ีดีในการศึกษาเร่ืองน้ี โดย บุคลากรดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ร้อยละ 64.9 รองลงมาดาํรง

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ร้อยละ 18.4 และดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยละ 16.7 ตามลาํดบั ตวัเลข

บุคลากรท่ี ใหค้วามร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามมีดงัน้ี คือ  บุคลากรกลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพใหค้วาม

ร่วมมือมากท่ีสุด ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ บุคลากรกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 32.4 และกลุ่มมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 31.6 ตามลาํดบั  

บุคลากรมีรายได้ ต่อเดือน ระหวา่ง 20,000 – 29,999 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด ร้อยละ 27.2 

รองลงมามีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 25.4 รายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.1 รายไดร้ะหวา่ง 

30,000 – 39,999 บาท ร้อยละ 14.9 และรายไดร้ะหวา่ง 40,000 – 49,999 บาท ร้อยละ 11.4 ตามลาํดบั   

สาํหรับระดบัความสนใจติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ต่างๆ  นั้น พบวา่ บุคลากรให้

ความสนใจในมิติสงัคมมากท่ีสุด ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ มิติการศึกษา ร้อยละ 71.1 มิติส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 

67.5 และมิติเศรษฐกิจ ร้อยละ 57.9 ตามลาํดบั จะสงัเกตไดว้า่ บุคลากรสายวชิาการมหาวทิยาลยั แห่งน้ี ใหค้วาม

สนใจติดตามข่าวสารต่างๆ รอบดา้นเป็นอยา่งดี ส่วนแนวหนงัสือท่ีนิยมอ่านนั้น พบวา่บุคลากรนิยมอ่านหนงัสือ

แนววทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากท่ีสุด ร้อยละ 66.7 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เป็น

บุคลากรในกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ รวมกนัร้อยละ 68. 4 รองลงมาคือ หนงัสือแนว

สุขภาพ ร้อยละ 58.8 หนงัสือแนวการเมืองและการปกครอง ร้อยละ 36.0 หนงัสือธรรมะ ร้อยละ 31.6 หนงัสือ

แนวประวติัศาสตร์ ร้อยละ 30.7 และนวนิยาย ร้อยละ 28.1 ตามลาํดบั  

ประเดน็สุดทา้ยคือปัญหาสุขภาพ พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 74.6 และมี

ปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 25.4 โดยบุคลากรท่ีมีปัญหาสุขภาพ ดว้ยโรคความดนั ร้อยละ 20.7 ระบบทางเดินหายใจ 

ร้อยละ 20.7 เบาหวาน ร้อยละ 3.5 และโรคอ่ืนๆ ร้อยละ 65.5 ไดแ้ก่ กระเพาะอาหารอกัเสบ ไขมนัในเลือดสูง 

โรคผวิหนงั ระบบขบัถ่าย เกาต ์ปวดเม่ือย และกลา้มเน้ืออ่อนแรง เป็นตน้ 

 

3.3 ความรู้และปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรสายวชิาการเกีย่วกบัสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรม       

 ผลการศึกษาดา้นความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรสายวชิาการเก่ียวกบัสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรมมีดงัน้ี 

 1) ความรู้ของบุคลากรต่อประเดน็พฒันาการและสถานการณ์ของสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงวดัจาก

จาํนวนประเดน็ยอ่ยท่ีบุคลากรตอบถูก จากประเดน็ยอ่ยทั้งหมด 10 ประเด็น  พบวา่ 3 ประเด็นท่ีบุคลากรตอบถูก

มากท่ีสุด คือ “GMOs หมายถึง พืช สตัว ์หรือจุลินทรีย ์ท่ีไดรั้บการดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงไม่สามารถเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ ”  “Genetic Engineering หรือพนัธุวศิวกรรม เป็นวธีิการปรับเปล่ียนพนัธุกรรมพืชหรือสตัว ์

เพ่ือใหไ้ดล้กัษณะตามท่ีตอ้งการ” และ “GMOs ยอ่มาจาก Genetically Modified Organisms” โดยมีบุคลากรตอบ

ถูก ร้อยละ 88.6  86.8 และ 84.2  ตามลาํดบั 

ในขณะท่ี 3 ประเด็นท่ีบุคลากรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ “เนเธอร์แลนดแ์ละซาอุดีอาราเบียส่งกลบัปลาทู

น่าบรรจุกระป๋องคืนไทย เน่ืองจากมี GMOs ในนํ้ ามนัถัว่เหลือง ”  “ญ่ีปุ่นส่งกลบับะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปของบริษทั

ไทยเพรสซิเดน้ทฟ์ู้ ดคืนไทย เพราะไม่มีใบรับรองและสงสยัวา่ใชว้สัดุท่ีเป็น GMOs”  และ ”องักฤษอนุญาตให้
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ผูน้าํเขา้ขา้วโพดอ่อนและเคร่ืองปรุงรส เช่น ขิงบด กระเทียมบด และพริกบด จากประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี โดยมี

บุคลากรตอบถูกเพียงร้อยละ 14.0 19.3 และ 21.1 ตามลาํดบั 

2) ความรู้ของบุคลากรต่อประเดน็ประโยชนแ์ละผลกระทบของสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงวดัจาก

จาํนวนประเดน็ยอ่ยท่ีบุคลากรตอบถูก จากประเดน็ยอ่ยทั้งหมด 10 ประเด็น  พบวา่ 3 ประเด็นท่ีบุคลากรตอบถูก

มากท่ีสุด คือ “การพฒันา GMOs ทาํใหเ้กิดธญัพืช ผกั หรือผลไม ้ท่ีมีคุณสมบติัทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน เช่น สม้/

มะนาวท่ีมีวติามินซีเพ่ิมข้ึน ”  “ผลิตผลจากมะเขือเทศ GMOs สามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นเวลานาน ทาํใหข้นส่ง

ระยะทางไกลไดโ้ดยไม่เน่าเสีย” และ ”เมลด็พนัธ์ุและละอองเกสรของพืช GMOs ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโล่งแจง้ จะไม่

ปนเป้ือนกบัเมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆ และไม่ปนเป้ือนอยูใ่นดิน ” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 55.3 54.4 และ 44.7 

ตามลาํดบั 

ในขณะท่ี 3 ประเด็นท่ีบุคลากรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ “ผูบ้ริโภคท่ีแพบ้ราซิลนทั สามารถบริโภคถัว่

เหลือง GMOs ท่ีมียนีบราซิลนทัได้”  “พืช GMOs เช่น ฝ้าย Bt หรือขา้วโพด Bt ปลอดภยัต่อแมลงท่ีมีประโยชน ์

เช่น ผเีส้ือ แมลงเต่าทอง และผึ้ง ”  และ “ในสหรัฐอเมริกา หากเกิดการปนเป้ือนของพืช GMOs เขา้ไปใน ไร่

ใกลเ้คียงโดยไม่ไดต้ั้งใจ เกษตรกรในไร่ใกลเ้คียงนั้นไม่ตอ้งจ่ายค่าสิทธิบตัรในการปลูกพืช GMOs” โดยมี

บุคลากรตอบถูกเพียง ร้อยละ 7.9  9.6 และ 9.6 ตามลาํดบั 

3) ความรู้ของบุคลากรต่อประเดน็องคก์ร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรม ซ่ึงวดัจากจาํนวนประเดน็ยอ่ยท่ีบุคลากรตอบถูก จากประเดน็ยอ่ยทั้งหมด 10 ประเด็น  พบวา่ 3 

ประเดน็ท่ีบุคลากรตอบถูกมากท่ีสุด คือ “การส่งออกหรือนาํเขา้สินคา้ GMOs ตอ้งมีหนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิด

สินคา้และหนงัสือรับรองคุณภาพสินคา้ ”  “รัฐบาลไทยจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ข้ึน มีหนา้ท่ีจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพของประเทศ ” และ  “ประเทศไทยอนุญาตใหมี้การ

จาํหน่ายสินคา้ GMOs หรือสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของ GMOs ไดอ้ยา่งเสรี” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 55.3 

43.9 และ 41.2 ตามลาํดบั 

ในขณะท่ี 3 ประเด็นท่ีบุคลากรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ “ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ

แห่งชาติเป็นผูติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารการวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือ

ดูแลอยา่งใกลชิ้ดวา่สินคา้ GMOs ใด ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค”  “ตามกฎหมายไทย สินคา้ท่ี

มีส่วนผสมของวตัถุดิบ GMOs เกิน 1% ตอ้งปิดฉลาก” และ “สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข ใหบ้ริการตรวจสอบวา่สินคา้นาํเขา้ใดเป็นสินคา้ GMOs” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 2.6  5.3 

และ 7.0 ตามลาํดบั 

4) กล่าวโดยรวม บุคลากรมีความรู้ดา้นพฒันาการและสถานการณ์ของสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมใน

ระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนความรู้เฉล่ีย 5.39 ในขณะท่ีมีความรู้ดา้นประโยชน์และผลกระทบของสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม และดา้นองคก์ร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ใน

ระดบันอ้ย โดยมีคะแนนความรู้เฉล่ีย 2.85 และ 2.73 ตามลาํดบั และส่งผลใหใ้นภาพรวม บุคลากรมีความรู้

เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมในระดบันอ้ย โดยมีคะแนนความรู้เฉล่ีย 10.97 จาก 30 คะแนน (ตารางท่ี 1) 

แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรสายวชิาการยงัไม่ค่อยสนใจสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมเท่าท่ีควร ทั้งๆ ท่ีสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเร่ืองใกลต้วัมาก ครอบคลุมสินคา้ท่ีเป็นอาหารไม่ทางตรงก็ทางออ้มเป็นจาํนวนมาก  
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ตารางที ่1 ระดบัความรู้ของบุคลากรเกีย่วกบัสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรม จาํแนกตามด้านต่างๆ 

รายการ คะแนนความรู้เฉลีย่ ระดบัความรู้ 

-พฒันาการและสถานการณ์ของสินคา้ดดัแปลง  

 พนัธุกรรม (คะแนนเตม็ 10) 

-ประโยชนแ์ละผลกระทบของสินคา้ดดัแปลง 

 พนัธุกรรม (คะแนนเตม็ 10) 

-องคก์ร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย  

  ต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม (คะแนนเตม็ 10) 

5.39 

 

2.85 

 

2.73 

ปานกลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย 

รวม (คะแนนเตม็ 30) 10.97 นอ้ย 

 

สาํหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น  พบวา่ คณะครู ผูช่้วยครู และ เจา้หนา้ท่ีในโรงครัวท่ีเตรียม

อาหารกลางวนัใหน้กัเรียนโรงเรียนอนุบาลในเมืองแอนคารา ประเทศตรุกี มีความรู้ไม่มากเก่ียวกบัอาหาร

ดดัแปลงพนัธุกรรม ( GM Foods) และตระหนกัถึงความเส่ียงจากอาหารดดัแป ลงพนัธุกรรม ท่ีจะกระทบต่อ

สุขภาพของมนุษย ์(Burcu et al, 2009)   ส่วนการศึกษาของ Latifah and Rozita (2011) เร่ือง ชาวมาเลเซียรับรู้

และมีความรู้อยา่งไรเก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่  พบวา่ชาวเมืองแกลงวลัเลย ์ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ

พฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศมาเลเซีย มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพในระดบัปานกลาง (โดย

มีคะแนนความรู้เฉล่ีย 4.70 จากคะแนนเตม็ 9) และพบวา่ผูต้อบท่ีเป็นนกัเทคโนโลยชีีวภาพ นกัชีววทิยา ผูจ้ดัทาํ

นโยบาย และนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาชีววทิยา มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผูต้อบกลุ่มอ่ืนๆ  หรือการศึกษาของ Jurkiewicz 

et al., (2014) เร่ือง ทศันคติของคนหนุ่มท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายต่อการดดัแป ลงพนัธุกรรม 

และอาหารดดัแปรพนัธุกรรม ในประเทศโปแลนด ์พบวา่คนหนุ่มมีความรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากอาหาร

ดดัแปลงพนัธุกรรมในระดบันอ้ยและนอ้ยมาก  และในวนัขา้งหนา้ไม่ยอมรับท่ีปลูกพืชหรือเล้ียงสตัวด์ดัแป ลง

พนัธุกรรมในฟาร์มของตนเอง  นอกจากนั้นคนหนุ่มกลุ่มดงักล่าวยงัมองวา่อาหารดดัแปรพนัธุกรรมนั้นมีข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใ้หบ้ริษทัผูผ้ลิตเป็นหลกั และไม่สามารถแกปั้ญหาความอดอยากหิวโหยของประชากรได ้

5) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติมีดงัน้ี  (ตารางท่ี 2) 

  (1) เพศ ( P=0.005) บุคลากรท่ีเป็นเพศชายมีสดัส่วนการมีระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ียมากกวา่เพศ

หญิง ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก เพศชายมีบุคลิกภาพท่ีเป็นอิสระ กลา้คิด กลา้แสดงออก ชอบคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ 

ชอบแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีความยดืหยุน่ทางความคิดมากกวา่เพศหญิง 

  (2) คุณวฒิุทางการศึกษา (P=0.010) บุคลากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าส่วนใหญ่มี

ระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย ทั้งน้ีอาจเพราะวา่การศึกษาเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ความสามารถ 

มีความเขา้ใจในวทิยาการใหม่ๆ กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตลอดทั้งมีเหตุผลใน

การแกปั้ญหาต่างๆ ทาํใหบุ้คลากรท่ีมีคุณวฒิุทางการศึกษาสูง ในท่ีน้ีคือ ระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีความรู้

ความเขา้ใจต่อประเดน็สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมมากกวา่บุคลากรท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาตรี 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อระดบัความรู้ของบุคลากรเกีย่วกบัสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรม

อย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ

ตวัแปรอสิระ ค่าสถติ ิχ2 P-Value 

- เพศ 

- คุณวฒิุทางการศึกษา 

- ตาํแหน่งทางวชิาการ 

- สาขาท่ีทาํงาน 

- การติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ 

- การติดตามข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- การอ่านหนงัสือแนววทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- การอ่านหนงัสือแนวการเมืองและการปกครอง 

7.745 

9.191 

6.168 

9.244 

4.919 

10.642 

9.292 

7.014 

(0.005)** 

(0.010)** 

(0.046)* 

(0.010)** 

(0.027)* 

(0.001)** 

(0.002)** 

(0.008)** 

หมายเหตุ   *    หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี α = 0.05 

**  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี α = 0.01 

 

  (3) ตาํแหน่งทางวชิาการ ( P=0.046) บุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยส่์วนใหญ่มีระดบั

ความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย  ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากบุคลากรท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารยจ์ะตอ้งผา่นการศึกษา

คน้ควา้วจิยัมากกวา่บุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์รืออาจารย ์การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาํนวนมาก

นั้น อาจจะมีขอ้มูลจาํนวนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัแง่มุมต่างๆ ของสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมก็เป็นได ้

(4) สาขาท่ีทาํงาน (P=0.010)  กล่าวคือ บุคลากรท่ีทาํงานอยูใ่นกลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพส่วนใหญ่ มี

ระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย  ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติดดัแปลง

พนัธุกรรม เช่น พืช สตัว ์หรือสตัวน์ํ้ า หรือสินคา้สาํเร็จรูปต่างๆ ท่ีใชว้ตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรม ลว้นเก่ียวขอ้ง

กบัมิติวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะวทิยาศาสตร์กายภาพ จึงส่งผลใหบุ้คลากรสายวทิยาศาสตร์กายภาพมีระดบัความรู้

เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวา่ 

(5) การติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ (P=0.027)  บุคลากรท่ีใหค้วามสนใจติดตามความเคล่ือนไหวใน

ดา้นมิติเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม เก่ียวขอ้งกบั

มิติเศรษฐกิจในส่วนของการคา้ระหวา่งประเทศ การกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบท่ีมิใช่ภาษี อาทิเช่น การปฏิเสธ

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมหรือสินคา้ท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรมจากประเทศผูน้าํเขา้ การ

เรียกร้องจากประเทศเจา้ของเทคโนโลยส่ิีงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม ใหป้ระเทศท่ีใชส่ิ้งมีชีวติดดัแปลง

พนัธุกรรมใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปของสิทธิบตัรของประเทศเจา้ของเทคโนโลย ีประเด็น

ต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเก่ียวขอ้งกบัมิติเศรษฐกิจทั้งส้ิน ดงันั้นบุคลากรท่ีสนใจติดตามความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ 

จึงมีระดบัความรู้เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมมากกวา่ 

(6) การติดตามข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม (P=0.001)  บุคลากรท่ีใหค้วามสนใจ ติดตามความเคล่ือนไหว

ในดา้นมิติส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่  มีระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย  ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม  เป็น
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หน่ึงในประเด็นสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก ทาํใหบุ้คลากรท่ีใหค้วามสนใจ ติดตามความเคล่ือนไหวในดา้น

มิติส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ต่อประเดน็สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมมากกวา่ 

(7) การอ่านหนงัสือแนววทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( P=0.002)  บุคลากรท่ีอ่านหนงัสือแนว

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส่วนใหญ่มีระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย  ทั้งน้ี เน่ืองจาก การอ่านหนงัสือแนว

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีาํใหบุ้คลากรมีโอกาสไดค้วามรู้เก่ียวกบั ประเด็นสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม มากคน

ทัว่ไป 

(8) การอ่านหนงัสือแนวการเมืองและการปกครองของบุคลากร ( P=0.008)  บุคลากรท่ีอ่านหนงัสือ

แนวการเมืองและการปกครอง ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้มากกวา่ค่าเฉล่ีย  ทั้งน้ีเน่ืองจาก การอ่านหนงัสือแนว

การเมืองและการปกครอง ทาํใหมี้ความรู้เก่ียวกบัประเดน็องคก์ร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อ

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึน 

 

    3.4 การยอมรับสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรมของบุคลากรสายวชิาการ  

สาํหรับการยอมรับสินคา้ ดดัแปลงพนัธุกรรมของบุคลากร   พบวา่บุคลากรร้อยละ 36.8  ยอมรับการ

บริโภคสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ในขณะท่ีร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริโภคสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม สาํหรับ

เหตุผลท่ีบุคลากรไม่ยอมรับการบริโภคสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมนั้น มีหลากหลาย เช่น เน่ืองจากยงัไม่แน่ใจและ

ไม่มัน่ใจในผลการวจิยัวา่สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมปลอดภยัต่อการบริโภค เกรงวา่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในระยะยาว ซ่ึงบุคลากรคิดวา่ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริโภค จึงยงัไม่จาํเป็นตอ้งบริโภค

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมแต่อยา่งใด นอกจากน้ี บุคลากร ยงักงัวลต่อประเด็นการกลายพนัธ์ุของยนี ซ่ึงจะส่งผล

ใหเ้ป็นการทาํลายสมดุลทางธรรมชาติ อาจทาํใหส้ตัวห์รือพืชสูญพนัธ์ุซ่ึงสร้างผลกระทบระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้ม

ได ้อีกทั้งความไม่มัน่ใจในมาตรฐานการตรวจสอบและติดตามดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ  และบุคลากรตอ้งการ

ใหภ้าครัฐทาํการปิดฉลากสินคา้ เพ่ือ บ่งบอกวา่สินคา้นั้น เป็นสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมหรือ มีส่วนผสมของ

วตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรมหรือไม่ 

นอกจากนั้นยงัพบวา่ในขณะเลือกซ้ือสินคา้สาํเร็จรูปท่ีเป็นอาหาร บุคลากร  ร้อยละ 64.9 ไม่ดูฉลาก

สินคา้วา่มีส่วนผสมของวตัถุดิบ ดดัแปลงพนัธุกรรม หรือไม่ โดย ใหเ้หตุผลวา่เป็นเร่ืองไกลตวั เขา้ใจวา่ประเทศ

ไทยยงัไม่ยอมรับสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม และไม่ทราบวา่ในประเทศไทยมีกฎหมายบงัคบัการใหข้อ้มูลวตัถุดิบ 

ดดัแปลงพนัธุกรรมในฉลากสินคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการรณรงคค์่อนขา้งนอ้ย การแจง้

รายละเอียดดา้นประโยชนแ์ละโทษท่ียงัคงไม่มีความชดัเจน ทาํใหบุ้คลากรมองขา้มการดูฉลากสินคา้ 

สาํหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น พบวา่ บุคลากรในญ่ีปุ่นยนืกรานปฏิเสธการใชว้ตัถุดิบ

ดดัแปลงพนัธุกรรมในการเตรียมอาหารใหน้กัเรียนในโรงเรียน (Burcu et al,009)  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคในประเทศ

ตรุกีเช่ือวา่สินคา้ดดัแปรพนัธุกรรมมีความเส่ียงต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  (Oguz, 2009)  หรือ นกัศึก ษา

มหาวทิยาลยัริยาดห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เช่ือวา่อาหารดดัแปรพนัธุกรรมมีอนัตรายและยากต่อการรู้วา่อาหารท่ี

รับประทานเขา้ไปเป็นอาหารดดัแป ลงพนัธุกรรมหรือไม่ และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนบัสนุนสินคา้ดดัแปร

พนัธุกรรม (Al-Jebreen, 2010)  
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ประมาณ 3-4 ทศวรรษท่ีสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมถูกพฒันาและผลิตเชิงการคา้กนัมาแลว้อยา่ง

กวา้งขวางในหลายประเทศ อยา่งไรก็ตามยงัคงมีขอ้ถกเถียงในหมู่นกัวชิาการและภาคประชาชนกนัอีกมากเก่ียวกบั

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม  บางส่วนพดูถึงประโยชน์เป็นหลกั บางส่วนจะพดูถึงผลเสียหรือผลกระทบเชิงลบเป็น

หลกัโดยเฉพาะประเดน็ความปลอดภยัทางอาหาร และความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีทั้งโลกก็มีกระแส

ปฏิเสธสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึนเช่นเดียวกนั ยงัไม่นบัรวมปัญหาการกีดกนัทางการคา้สาํหรับสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรมซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการนาํเสนอของบทความน้ี  

ในขณะท่ี บุคลากร สายวชิาการซ่ึงแมก้วา่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาน้ีสาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาเอก ยงัมี ความรู้ เก่ียวกบั สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม ทั้ง 3 ประเด็น คือ  (1) ประเด็นพฒันาการของสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรม (2) ประเด็นประโยชนแ์ละผลกระทบจากสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม และ (3) ประเด็นองคก์ร 

กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทยต่อสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม อยูใ่นระดบันอ้ย  โดยมีคะแนนความรู้เฉล่ีย 

10.97 จาก 30 หรือไดค้ะแนนความรู้เพียงร้อยละ 36.57 เท่านั้น จากบทสรุปดงักล่าวผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะต่อ

สถาบนัการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และผูบ้ริโภคทัว่ไป ดงัน้ี  

1) ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษา 

จากขอ้คน้พบท่ีวา่ บุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัยงัมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรมในระดบันอ้ย   ในขณะท่ีปัจจุบนัน้ี พืชดดัแปลงพนัธุกรรม สินคา้สาํเร็จรูป และอาหารแปรรูปมากมาย 

ไดรั้บอนุญาตใหว้างจาํหน่ายในทอ้งตลาดได ้ทั้งๆ ท่ียงัมีประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วงเก่ียวกบัความปลอดภยัต่อสุขภาพ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยั ควรศึกษาคน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั

สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบของสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรม เพ่ือนาํความรู้ดงักล่าวไปเผยแพร่ใหน้กัศึกษาและประชาชนทัว่ไป รับทราบและตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้ต่างๆ  

นอกจากน้ี บุคลากรสายวชิาการยงัเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งแก่สงัคม ซ่ึงจะนาํไปสู่การจดัทาํนโยบายหรือขอ้กฎหมายเก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมใหมี้ความ

รัดกมุและรอบคอบมากยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัมีบทบาทในการกาํหนดแนวทางการสร้างกฎระเบียบและมาตรการเพ่ือ

คุม้ครองเกษตรกรและผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

อยา่งกรณีประเทศมาเลเซีย การศึกษาของ Noor et al (2011) ระบุไวว้า่แมป้ระเทศมาเลเซีย จะมี

กฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพมาตั้งแต่ปี 2550 แต่มีชาวมาเลเซียจาํนวนนอ้ยเท่านั้นท่ีเขา้ใจและให้

ความหมายในบริบทความปลอดภยัทางชีวภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมใหข้อ้เสนอแนะวา่ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง

เร่งใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัพืชหรืออาหารดดัแป ลงพนัธุกรรม และความปลอดภยัทางชีวภาพ เร่ิมตั้งแต่

ระดบัโรงเรียนควรจะมีรายวชิายอ่ยท่ีใหค้วามรู้ทัว่ไป  ส่วนในระดบัมหาวทิยาลยันั้นควรจะมีวชิาท่ีวา่ดว้ยความ

ปลอดภยัทางชีวภาพเป็นวชิาบงัคบั ส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุหรือโทรทศัน ์ควรจะช่วยกนักระจาย

ข่าวสารเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพใหก้บัสาธารณชนเช่นเดียวกนั  และสรุป ไว้วา่ การใหก้ารศึกษา

เก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ แลว้นาํความรู้ท่ีไดม้าป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นวธีิหน่ึงท่ียดึหลกั
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ความปลอดภยัไวก่้อน (Precautionary Principle)  ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บัสาธารณะในส่ิงท่ีเขากาํลงัจะ

เผชิญและเก่ียวขอ้ง 

 

2) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มี 3 ประเด็นดงัน้ี 

 2.1) จากขอ้คน้พบท่ีวา่ บุคลากรประมาณร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริโภคสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรมและสินคา้ท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรม และบุคลากรตอ้งการใหภ้าครัฐทาํการปิด

ฉลากสินคา้ เพ่ือ บ่งบอกวา่สินคา้นั้น เป็นสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมหรือ มีส่วนผสมของวตัถุดิบ ดดัแปลง

พนัธุกรรมหรือไม่  ดงันั้นภาครัฐควรมีมาตรการบงัคบัผูป้ระกอบการใหด้าํเนินการติดฉลากสินคา้ดดัแปลง

พนัธุกรรมบนบรรจุภณัฑต์ามกฎหมายกาํหนดอยา่งเร่งด่วนและเป็นจริง  โดยใหมี้ขนาดตวัอกัษรท่ีสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน และตอ้งมีบทลงโทษท่ีรุนแรงกบัผูป้ระกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคและเศรษฐกิจภาคการส่งออกของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

    2.2)  หน่วยงานภาครัฐมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ใหแ้ก่ประชาชน เก่ียวกบัสินคา้

ดดัแปลงพนัธุกรรมในดา้นต่างๆ อาจจะนอ้ยเกินไป ทาํใหบุ้คลากรคิดวา่เป็นเร่ืองไกลตวั เขา้ใจวา่ประเทศไทยยงั

ไม่ยอมรับสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรม และไม่ทราบวา่ในประเทศไทย มีกฎหมายบงัคบั การใหข้อ้มูลวตัถุดิบ 

ดดัแปลงพนัธุกรรมในฉลากสินคา้ ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐควรใหค้วามสาํคญัและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้

เก่ียวกบัสินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมใหก้บัประชาชนในหลายๆ ช่องทางใหม้ากข้ึน เช่น โทรทศัน ์วทิย ุ

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร แผน่พบั และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.3) หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกนัแสดงบทบาทในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อย. 

สสจ. และ สคบ. เพราะปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญัคือ การขาดนโยบายและแผนงานการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีชดัเจน 

การมีทศันคติดา้นลบต่อผูร้้องเรียน ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนยากแก่การเขา้ถึง และการขาดขอ้มูลทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการคุม้ครองผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัคงไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพท่ี

เป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งกฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเช่น พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 หรือ พระราชบญัญติั 

ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2525 ไม่อาจใชบ้งัคบักบัส่ิงมีชีวติดดัแปลง พนัธุกรรมไดทุ้กประเภท และไม่

ครอบคลุมการดาํเนินการทั้งหมดเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม 

ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐควรรีบจดัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเร็ว และเร่งกาํหนดแนวทาง การสร้าง

กฎระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน ควบคุมการทดลองการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

การนาํเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งจริงจงั  เพ่ือใหเ้กิดการคุม้ครอง

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง และรัดกมุ 

3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริโภคทัว่ไป 

จากผลการศึกษาพบวา่ สินคา้ดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเร่ืองใกลต้วั โดยมีการจาํหน่ายอยา่งแพร่หลาย

อยูใ่นรูปแบบผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปและอาหารแปรรูปจาํนวนมาก ดงันั้นผูบ้ริโภคควรศึกษาหาขอ้มูลใหม้าก

ข้ึนและติดตามข่าวสารเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือความปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและ

ครอบครัว รวมไปถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
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