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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ นําเสนอ พัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบ จากสิ นค้า ดัดแปลง
พันธุกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ บุคลากรสายวิชาการ ความรู ้และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้
ของบุคลากรสายวิชากา รเกี่ยวกับ สิ นค้า ดัดแปลงพันธุกรรม และการยอมรับสิ นค้า ดัดแปล งพันธุกรรมของ
บุคลากรสายวิชาการ โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งของประเทศไทย จํานวน 114 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์ (χ2)
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในมหาวิทยาลัย แห่งนี้ มีความรู ้เกี่ยวกับ
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมในภาพรวมน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้เพียง 10.9 จาก 30 คะแนน (36.33%) ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้ ดังกล่าวของบุคลากรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ เพศ (P=0.005) คุณวุฒิทางการ
ศึกษา (P=0.010) ตําแหน่งทางวิชาการ (P=0.046) สาขาที่ทาํ งาน (P=0.010) การติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ในมิติ เศรษฐกิจ ( P=0.027) มิติ สิ่งแวดล้อม (P=0.001) การอ่านหนังสื อแนววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (P=0.002) และ แนวการเมืองและการปกครองของบุคลากร (P=0.008) บุคลากรกลุ่มนี้ มีทศั นคติต่อ
สิ นค้า ดัดแปล งพันธุกรรมในภาพรวมในระดับดีปานกลาง และ ร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริ โภค สิ นค้า
ดัด แปลงพันธุกรรม บทความนี้ช้ ีวา่ การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม หรื อสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะแม้กว่าครึ่ งของ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ (56.1 %) จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก แต่ก็ยงั มีความรู ้ในเรื่ องนี้นอ้ ย
คําสําคัญ : ความรู ้/ สิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม/ สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม/ จีเอ็มโอ/ 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

1 ผูเ้ ขียนไม่ประสงค์เปิ ดเผยชื่อมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
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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

ด้วย ความ กังวล ว่า โลก จะผลิตอาหาร ไม่ เพียงพอต่อการเพิม่ ขึ้น ของจํานวนประชากร ทําให้
นักวิทยาศาสตร์ เริ่ มหันมาศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร เริ่ มต้นจากการ ปรับปรุ ง
พันธุ์ดว้ ยวิธีด้ งั เดิมเพื่อ เพิ่มผลผลิตในพืชชนิดต่างๆ ภายใต้สโลแกน การปฏิวตั ิเขียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 พัฒนา
มาถึงยุคเทคโนโลยีทางพันธุวศิ วกรรมโดยใช้เทคนิคการตัดต่อยีนส์เพือ่ ให้พชื มีความต้านทานต่อแมลง และ
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื หรื อการยืดอายุการเน่าเสี ยของผลผลิตเกษตร เป็ นต้น (Luis, 2000) จนปั จจุบนั ในปี พ.ศ.
2557 ทัว่ โลกปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้าถึง 1,134 ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวโพด ถัว่ เหลือง ฝ้ าย คาโลล่า
มะละกอ มะเขือเทศ เป็ นต้น โดยสหรัฐอเมริ กาเป็ นชาติท่ีปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากที่สุด คือ 457 ล้านไร่
คิดเป็ นร้อยละ 40 ของพื้นที่ปลูกพืชพืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้งโลก ตามมาด้วยประเทศ บราซิล อาร์เจนตินา
แคนาดา อินเดีย จีน ปรารากวัย ปากีสถาน และแอฟริ กาใต้ ตามลําดับ (GeneWatch, 2015)
สําหรับประโยชน์และความเสี่ ยงจากเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม มีผศู ้ ึกษาและรายงานไว้มากมาย
ขึ้นอยูก่ บั ว่าใครเป็ นผูศ้ ึกษา หรื อศึกษาโดยใครหรื อหน่วยงานใด หลายรายงานก็ช้ ีเฉพาะผลประโยชน์ของ
เทคโนโลยีน้ ี เช่นการเพิม่ ความหลากหลายของสายพันธุพ์ ชื เพิม่ สารอาหาร ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
เป็ นต้น หลายรายงานก็ช้ ีเฉพาะผลกระทบเชิงลบของเทคโนโลยีน้ ี โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยทางอาหารและสิ่ งแวดล้อม และชี้วา่ ในกรณี พชื ดัดแปลงพันธุกรรมนั้นไม่เพียงไม่ทาํ ให้ผลผลิตสูงขึ้น
อย่างชัดเจนแล้วยังส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในสหรัฐอเมริ การะหว่างปี 2539-2554 สูงขึ้นถึง 183 ล้านกิโลกรัม
หรื อสูงขึ้นร้อยละ 7 อีกด้วย ( Benbrook, 2012) ในขณะที่หลายรายงานบอกว่าเทคโนโลยีน้ ีมีท้ งั ประโยชน์ และ
ผลกระทบเชิงลบ โดยสรุ ปอาจจะ กล่าวได้วา่ ข้อถกเถียงในระดับโลกเรื่ องประโยชน์และความเสี่ ยงหรื อ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีน้ ียงั ไม่มีขอ้ ยุติ
กรณี ประเทศไทยนั้นแม้กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้า แต่อนุญาต
ให้ทาํ การปลูกเชิงทดลองในสภาพโรงเรื อนที่มิดชิดเท่านั้น ในขณะที่อนุญาตให้นาํ เข้าสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม
เช่น ถัว่ เหลือง หรื อกากถัว่ เหลือง ข้าวโพด หรื ออาหารดัดแปลงพันธุกรรมได้ นัน่ หมายความว่าสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรมได้เข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อาหารของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสมบูรณ์แล้ว
ระดับ ความรู ้และทัศนคติของบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต่อ สิ นค้า ดัดแปล ง
พันธุกรรม และ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้ของบุคลากรสายวิชากา รเกี่ยวกับ สิ นค้า ดัดแปลงพันธุกรรม ที่
นําเสนอในบทความวิจยั ชิ้นนี้ อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภค
อาหาร จะได้ช่วยกันหาความรู ้และให้ความรู ้ท้ งั แง่บวกแง่ลบเกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม อันเป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการยอมรับหรื อไม่ยอมรับภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
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รัฐบาลในการจัดทําหรื อทบทวนนโยบายเกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ที่คาํ นึงถึงหลักความปลอดภัยของ
บริ โภคและความปลอดภัยทางชีวภาพหรื อสิ่ งแวดล้อมอย่างรัดกุม

2. วิธีการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ มี 2 ประเภท คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีผศู ้ ึกษาและเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่รวบรวมจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง
(ซึ่งผูเ้ ขียนขอใช้สงวนนามด้วยเหตุผลจรรยาบรรณทางวิชาการ) ที่สาํ เร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
จํานวน 120 ราย โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จําแนกตามกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่ม คณะวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มละ 40 ราย อย่างไรก็
ตาม ในรวบรวมข้อมูลจริ ง กลับพบว่า ไม่ค่อยได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรบางคณะเท่าที่ควร ทําให้ใช้เวลาใน
การรวบรวมข้อมูลนานถึง 3 เดือน และสามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลได้เ พียง 114 ราย รวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) โดยการใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaire)
สําหรับข้อมูลระดับความรู ้ของบุคลากรต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม มี 3 ด้าน คือ (1) พัฒนาการของสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม (2) ประโยชน์และผลกระทบจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม และ (3) องค์กร กฎหมาย และ
นโยบายของประเทศไทยต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม แต่ละด้านมีขอ้ ย่อย 10 ข้อ รวมคําถามทดสอบความรู ้
จํานวน 30 ข้อ โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จะมีคาํ ตอบถูกเพียง 1 คําตอบ ตอบถูก ได้ 1
คะแนน ตอบผิด หรื อ ไม่ทราบ ได้ 0 คะแนน สําหรับ สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ในการศึกษานี้หมายถึงสิ นค้า
เกษตร เช่น พืช สัตว์ และสัตว์น้ าํ ดัดแปลงพันธุกรรม หรื อ สิ นค้าแปรรู ปที่ใช้วตั ถุดิบดัดแปลงพันธุกรรม
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ในประเด็นพัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
บุคลากรสายวิชาการ ความรู ้ของบุคลากรสายวิชาการต่อ สิ นค้า ดัดแปล งพันธุกรรม และการยอบรับสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมของบุคลากร การวิเคราะห์ระดับความรู ้ เกี่ยวกับ สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม คํานวณโดยนํา
จํานวนข้อ เฉลี่ยที่ตอบถูก (จากแบบทดสอบความรู ้ 30 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น) มาแปลความหมายโดยกําหนดช่วง
คะแนนและความหมายไว้ดงั นี้ คือ ถ้าได้คะแนนตอบถูกระหว่าง 24.00 – 30.00 คะแนน หมายถึงมีความรู ้มาก
ที่สุด 18.00–23.99 คะแนน หมายถึงมีความรู ้มาก 12.0–17.99 คะแนนหมายถึงมีความรู ้ปานกลาง 6.00–11.99
คะแนน หมายถึงมีความรู ้นอ้ ย และ 0.00– 5.99 คะแนน หมายถึงมีความรู ้นอ้ ยที่สุด ส่วนระดับทัศนคติของ
บุคลากรต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมใช้ค่ากลาง (Midpoint) เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ส่วนที่สองเป็ นการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square : χ2)
เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้ของบุคลากรสายวิชากา รเกี่ยวกับ สิ นค้า ดัดแปลงพันธุกรรม โดย
กําหนดให้ เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรายได้ สาขาที่ทาํ งาน การ
ติดตามด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา สถานะการมีปัญหาสุขภาพ การอ่านหนังสื อ
แนวนวนิยาย แนวประวัติศาสตร์ แนวสุขภาพ แนววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แนวการเมืองการปกครอง และแนว
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ธรรมะ เป็ นตัวแปรอิสระ( Independent Variables) ส่วนระดับความรู ้ของบุคลากรสายวิชากา รเกี่ยวกับ สิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึงมีระดับความรู ้ <= ค่าเฉลี่ย และ > ค่าเฉลี่ย เป็ นตัวแปรตาม (Dependent Variable)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลการศึกษาจําแนกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ (1) พัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบ จากสิ นค้า ดัดแปล ง
พันธุกรรม (2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ (3) ความรู ้และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ
ความรู ้ของบุคลากรสายวิชากา รเกี่ยวกับ สิ นค้า ดัดแปลงพันธุกรรม และ (4) การยอมรับสิ นค้า ดัดแปล ง
พันธุกรรมของบุคลากรสายวิชาการ
3.1 พัฒนาการ ประโยชน์ และผลกระทบจากสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรม
การปฏิวตั ิสีเขียว (Green Revolution)ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยการใช้ศกั ยภาพของ
เทคโนโลยีการเกษตร ด้านการปรับปรุ งพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ร่ วมกับการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี สารเคมี
ป้ องกันกําจัดศัตรู พชื จักรกลการเกษตร และ การชลประทาน ทําให้ ผลผลิต เกษตรของโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อย
ละ 3.2 ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2533 ซึ่งเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงเป็ นประวัติการณ์ แต่จากรายงานของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ใน พ.ศ. 2540 ยังมีประชากรของโลกขาดแคลน
อาหารถึง 800 ล้านคน นอกจากนั้น FAO ยังเคยคาดการณ์วา่ ประชากรโลกจะ มีจาํ นวนมากถึง 8.3 พันล้านคน
ภายใน พ.ศ. 2568 สิ่ งนี้ทาํ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology Revolution) ขึ้น ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าในการพัฒนาการเกษตร เพือ่ เพิ่มผลผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
(คณาธิป, 2544 และ Otero, 2008)
คําว่า “จีเอ็มโอ” (Genetically Modified Organisms: GMOs) คือ เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ความรู ้
เกี่ยวกับยีน (Gene) หรื อหน่วยพันธุกรรม และดีเอ็นเอ (DNA) ที่บางครั้งเรี ยกว่า สารพันธุกรรม เพือ่ เปลี่ยนแปลง
หรื อสร้างพันธุข์ องพืช สัตว์ หรื อจุลินทรี ย ์ โดยใช้เทคนิคการตัดต่อยีนเป็ นหลัก ผลที่ได้คือ สิ่ งมีชีวติ ที่มี
คุณสมบัติเพิ่มเติมหรื อต่างจากพันธุ์เดิม เช่น มะเขือเทศที่เก็บรักษาได้นานหลังเก็บเกี่ยว มะละกอที่มีความ
ต้านทานต่อโรคที่เกิดจากไวรัส บางชนิด หรื อข้าวโพดที่สร้างสารต้านแมลงศัตรู พชื ได้ดว้ ยตนเอง (ชนานันท์,
2543 ; สุดใจ และคณะ, 2552) หรื อสร้างพืชที่คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรื อเพิ่มสารโภชนาการ
บางชนิด เช่น วิตามิน กรดไขมันชนิดที่มีประโยชน์ (ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2552)
จนปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2557 ทัว่ โลกปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้าถึง 1,134 ล้านไร่ โดยเฉพาะ
ข้าวโพด ถัว่ เหลือง ฝ้ าย คาโลล่า มะละกอ มะเขือเทศเป็ นต้น โดยสหรัฐอเมริ กาเป็ นชาติท่ีปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมมากที่สุด คือ 457 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ40 ของพื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้งโลก ตามมาด้วย
ประเทศ บ ราซิล อาร์เจนตินา แคนาดา อินเดีย จีน ปรารากวัย ปากีสถาน และแอฟริ กาใต้ ตามลําดับ
(GeneWatch, 2015)
สําหรับประเทศไทย มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาตั้งแต่อดีตเป็ นเวลานานมากแล้ว ใน
พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดตั้งศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติข้ ึน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และสิ่ งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2534 ได้ยา้ ยมาอยูใ่ นสังกัดสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ทั้งด้านพืช สัตว์ และ อาหาร ใน พ.ศ.
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2543 รัฐบาลได้ประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
(กอช.) ควบคุมดูแล และมอบหมายให้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศลช.) ที่จดั ตั้งโดย สวทช. เป็ นสํานัก
เลขานุการ ทําหน้าที่ประสานงานเรื่ องความปลอดภัยทางชีวภาพ และได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย
ระดับชาติดา้ นความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้นภายใต้ กอช.
ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืชอีเอ็มโอเชิงการค้า แต่อนุญาตให้มีการศึกษาวิจยั ได้ โดย ตั้งแต่
พ.ศ. 2536 – 2543 ประเทศไทยได้มีการนําเข้าหรื อพัฒนาพืช GMOs ขึ้นเอง ภายในประเทศรวม 16 รายการ เพือ่
ทําการทดสอบภาคสนามในประเทศ ได้แก่ ข้าว มะเขือเทศ มะละกอ ข้าวโพด พริ ก ฝ้ าย เป็ นต้น (สุดใจ และคณะ
, 2552) ส่วนการนําเข้า เช่น ถัว่ เหลืองหรื อข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมกฎหมายไทยไม่ได้หา้ มไว้แต่อย่างใด
เพียงแต่กาํ หนดให้อาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรมเกินร้อยละ 5 ต้องปิ ดฉลากให้เห็นเด่นชัด
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ประกอบด้วยสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม เช่น (1) พระราช
บัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รับผิดชอบโดยกรมการค้าภายใน (2) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสิ นค้า พ.ศ. 2522 รับผิดชอบโดยกรมการค้าต่างประเทศ (3) พระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 รับผิดชอบโดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวติ
ดัดแปลงพันธุกรรมแปรรู ปเป็ นอาหาร เช่น (1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รับผิดชอบโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 รับผิดชอบโดยกรมปศุ
สัตว์ เป็ นต้น
ส่วนประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรมด้านพืชนั้น มีผศู ้ ึกษารวมรวมไว้
ค่อนข้างมาก เช่นงานของ Kramkowska et al.(2013), Bennett et al. (2013) และ Noor et al (2011) สรุ ปว่าพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมมีประโยชน์ในรู ปของการให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น การเพิ่มคุณค่าของสารอาหารใน
อาหารที่บริ โภค และชี้วา่ อาหารดัดแปลงพันธุกรรมอาจก่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคได้
โดยเฉพาะปั ญหาโรคภูมิแพ้ และมีศกั ยภาพที่จะก่อผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ดว้ ย
โดยงานของ
Wunderlich and Vecchione (2014) ชี้วา่ พืชดัดแปลงพันธุกรรมจะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
ประเด็นการส่งผ่านยีนส์ไปยังพืชท้องถิ่นได้ หรื ออาจจะเกิดวัชพืชชนิดใหม่ๆ หลังการปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมที่มีความต้านทานสารเคมีจาํ จัดวัชพืช (สาร Roundup) หรื อศัตรู พชื ที่ครั้งหนึ่งเคยตายหลังการกัดกิน
พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีสารพิษ กลับสามารถพัฒนายีนส์ของมันให้มีความต้านทานสารพิษในพืชได้ และเกิด
เป็ นศัตรู พืชใหม่ๆ ได้ในอัตราที่รวดเร็ ว โดยสรุ ปอาจจะกล่าวได้วา่ ข้อถกเถียงในระดับโลกเรื่ องประโยชน์และ
ความเสี่ ยงหรื อผลกระทบจากเทคโนโลยีน้ ียงั ไม่มีขอ้ ยุติ
3.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของบุคลากรสายวิชาการ
โดยสังเขปบุคลากรที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.4 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 38.6 มี อายุ
ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปร้อยละ 27.2 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 26.3 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 23.7
และอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 22.8 ตามลําดับ อายุของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย คือ 40.6 ปี
บุคลากรมีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ร้อยละ 56.1 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 32.5

6

และระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.4 ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาที่สูงมาก
และน่าจะกลุ่มตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเรื่ องนี้ โดย บุคลากรดํารงตําแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 64.9 รองลงมาดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 18.4 และดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 16.7 ตามลําดับ ตัวเลข
บุคลากรที่ ให้ความร่ วมมือ ในการตอบแบบสอบถามมีดงั นี้ คือ บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพให้ความ
ร่ วมมือมากที่สุด ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 32.4 และกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 31.6 ตามลําดับ
บุคลากรมีรายได้ ต่อเดือน ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด ร้อยละ 27.2
รองลงมามีรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 25.4 รายได้ต้ งั แต่ 50,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 21.1 รายได้ระหว่าง
30,000 – 39,999 บาท ร้อยละ 14.9 และรายได้ระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท ร้อยละ 11.4 ตามลําดับ
สําหรับ ระดับความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ นั้น พบว่า บุคลากรให้
ความสนใจในมิติสงั คมมากที่สุด ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ มิติการศึกษา ร้อยละ 71.1 มิติสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
67.5 และมิติเศรษฐกิจ ร้อยละ 57.9 ตามลําดับ จะสังเกตได้วา่ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย แห่งนี้ ให้ความ
สนใจติดตามข่าวสารต่างๆ รอบด้านเป็ นอย่างดี ส่วนแนวหนังสื อที่นิยมอ่านนั้น พบว่าบุคลากรนิยมอ่านหนังสื อ
แนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 66.7 ซึ่งก็สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็ น
บุคลากรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมกันร้อยละ 68. 4 รองลงมาคือ หนังสื อแนว
สุขภาพ ร้อยละ 58.8 หนังสื อแนวการเมืองและการปกครอง ร้อยละ 36.0 หนังสื อธรรมะ ร้อยละ 31.6 หนังสื อ
แนวประวัติศาสตร์ ร้อยละ 30.7 และนวนิยาย ร้อยละ 28.1 ตามลําดับ
ประเด็นสุดท้ายคือปั ญหาสุขภาพ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 74.6 และมี
ปั ญหาสุขภาพ ร้อยละ 25.4 โดยบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ ด้วยโรคความดัน ร้อยละ 20.7 ระบบทางเดินหายใจ
ร้อยละ 20.7 เบาหวาน ร้อยละ 3.5 และโรคอื่นๆ ร้อยละ 65.5 ได้แก่ กระเพาะอาหารอักเสบ ไขมันในเลือดสูง
โรคผิวหนัง ระบบขับถ่าย เกาต์ ปวดเมื่อย และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นต้น
3.3 ความรู้ และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อระดับความรู้ ของบุคลากรสายวิชาการเกีย่ วกับสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรม
ผลการศึกษาด้านความรู ้และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้ของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมมีดงั นี้
1)
ความรู ้ของบุคลากรต่อประเด็นพัฒนาการและสถานการณ์ของสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งวัดจาก
จํานวนประเด็นย่อยที่บุคลากรตอบถูก จากประเด็นย่อยทั้งหมด 10 ประเด็น พบว่า 3 ประเด็นที่บุคลากรตอบถูก
มากที่สุด คือ “GMOs หมายถึง พืช สัตว์ หรื อจุลินทรี ย ์ ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ” “Genetic Engineering หรื อพันธุวศิ วกรรม เป็ นวิธีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมพืชหรื อสัตว์
เพือ่ ให้ได้ลกั ษณะตามที่ตอ้ งการ” และ “GMOs ย่อมาจาก Genetically Modified Organisms” โดยมีบุคลากรตอบ
ถูก ร้อยละ 88.6 86.8 และ 84.2 ตามลําดับ
ในขณะที่ 3 ประเด็นที่บุคลากรตอบถูกน้อยที่สุด คือ “เนเธอร์แลนด์และซาอุดีอาราเบียส่งกลับปลาทู
น่าบรรจุกระป๋ องคืนไทย เนื่องจากมี GMOs ในนํ้ามันถัว่ เหลือง ” “ญี่ปุ่นส่งกลับบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปของบริ ษทั
ไทยเพรสซิเด้นท์ฟดคื
ู้ นไทย เพราะไม่มีใบรับรองและสงสัยว่าใช้วสั ดุที่เป็ น GMOs” และ ”อังกฤษอนุญาตให้
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ผูน้ าํ เข้าข้าวโพดอ่อนและเครื่ องปรุ งรส เช่น ขิงบด กระเทียมบด และพริ กบด จากประเทศไทยได้อย่างเสรี โดยมี
บุคลากรตอบถูกเพียงร้อยละ 14.0 19.3 และ 21.1 ตามลําดับ
2) ความรู ้ของบุคลากรต่อประเด็นประโยชน์และผลกระทบของสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งวัดจาก
จํานวนประเด็นย่อยที่บุคลากรตอบถูก จากประเด็นย่อยทั้งหมด 10 ประเด็น พบว่า 3 ประเด็นที่บุคลากรตอบถูก
มากที่สุด คือ “การพัฒนา GMOs ทําให้เกิดธัญพืช ผัก หรื อผลไม้ ที่มีคุณสมบัติทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เช่น ส้ม/
มะนาวที่มีวติ ามินซีเพิ่มขึ้น ” “ผลิตผลจากมะเขือเทศ GMOs สามารถเก็บรักษาได้เป็ นเวลานาน ทําให้ขนส่ง
ระยะทางไกลได้โดยไม่เน่าเสี ย ” และ ”เมล็ดพันธุแ์ ละละอองเกสรของพืช GMOs ที่ปลูกในพื้นที่โล่งแจ้ง จะไม่
ปนเปื้ อนกับเมล็ดพันธุ์อื่นๆ และไม่ปนเปื้ อนอยูใ่ นดิน ” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 55.3 54.4 และ 44.7
ตามลําดับ
ในขณะที่ 3 ประเด็นที่บุคลากรตอบถูกน้อยที่สุด คือ “ผูบ้ ริ โภคที่แพ้บราซิลนัท สามารถบริ โภคถัว่
เหลือง GMOs ที่มียนี บราซิลนัทได้” “พืช GMOs เช่น ฝ้ าย Bt หรื อข้าวโพด Bt ปลอดภัยต่อแมลงที่มีประโยชน์
เช่น ผีเสื้ อ แมลงเต่าทอง และผึ้ง ” และ “ในสหรัฐอเมริ กา หากเกิดการปนเปื้ อนของพืช GMOs เข้าไปใน ไร่
ใกล้เคียงโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เกษตรกรในไร่ ใกล้เคียงนั้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าสิ ทธิบตั รในการปลูกพืช
GMOs” โดยมี
บุคลากรตอบถูกเพียง ร้อยละ 7.9 9.6 และ 9.6 ตามลําดับ
3) ความรู ้ของบุคลากรต่อประเด็นองค์กร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรม ซึ่งวัดจากจํานวนประเด็นย่อยที่บุคลากรตอบถูก จากประเด็นย่อยทั้งหมด 10 ประเด็น
พบว่า 3
ประเด็นที่บุคลากรตอบถูกมากที่สุด คือ “การส่งออกหรื อนําเข้าสิ นค้า GMOs ต้องมีหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิด
สิ นค้าและหนังสื อรับรองคุณภาพสิ นค้า ” “รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ขึ้น มีหน้าที่จดั ทําแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ” และ “ประเทศไทยอนุญาตให้มีการ
จําหน่ายสิ นค้า GMOs หรื อสิ นค้าที่มีส่วนประกอบของ GMOs ได้อย่างเสรี ” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 55.3
43.9 และ 41.2 ตามลําดับ
ในขณะที่ 3 ประเด็นที่บุคลากรตอบถูกน้อยที่สุด คือ “ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติเป็ นผูต้ ิดตามข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ท้ งั จากต่างประเทศและภายในประเทศ เพือ่
ดูแลอย่างใกล้ชิดว่าสิ นค้า GMOs ใด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค” “ตามกฎหมายไทย สิ นค้าที่
มีส่วนผสมของวัตถุดิบ GMOs เกิน 1% ต้องปิ ดฉลาก” และ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ให้บริ การตรวจสอบว่าสิ นค้านําเข้าใดเป็ นสิ นค้า GMOs” โดยมีบุคลากรตอบถูก ร้อยละ 2.6 5.3
และ 7.0 ตามลําดับ
4) กล่าวโดยรวม บุคลากรมีความรู ้ดา้ นพัฒนาการและสถานการณ์ของสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความรู ้เฉลี่ย 5.39 ในขณะที่มีความรู ้ดา้ นประโยชน์และผลกระทบของสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม และด้านองค์กร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ใน
ระดับน้อย โดยมีคะแนนความรู ้เฉลี่ย 2.85 และ 2.73 ตามลําดับ และส่งผลให้ในภาพรวม บุคลากรมีความรู ้
เกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมในระดับน้อย โดยมีคะแนนความรู ้เฉลี่ย 10.97 จาก 30 คะแนน (ตารางที่ 1)
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายวิชาการยังไม่ค่อยสนใจสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่สินค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นเรื่ องใกล้ตวั มาก ครอบคลุมสิ นค้าที่เป็ นอาหารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็ นจํานวนมาก
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ตารางที่ 1 ระดับความรู้ ของบุคลากรเกีย่ วกับสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรม จําแนกตามด้ านต่ างๆ
รายการ
คะแนนความรู้ เฉลีย่
ระดับความรู้
ปานกลาง
-พัฒนาการและสถานการณ์ของสิ นค้าดัดแปลง
5.39
พันธุกรรม (คะแนนเต็ม 10)
น้อย
-ประโยชน์และผลกระทบของสิ นค้าดัดแปลง
2.85
พันธุกรรม (คะแนนเต็ม 10)
น้อย
-องค์กร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย
2.73
ต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม (คะแนนเต็ม 10)
รวม (คะแนนเต็ม 30)
10.97
น้อย
สําหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น พบว่า คณะครู ผูช้ ่วยครู และ เจ้าหน้าที่ในโรงครัวที่เตรี ยม
อาหารกลางวันให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลในเมืองแอนคารา ประเทศตุรกี มีความรู ้ไม่มากเกี่ยวกับอาหาร
ดัดแปลงพันธุกรรม ( GM Foods) และตระหนักถึงความเสี่ ยงจากอาหารดัดแป ลงพันธุกรรม ที่จะกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์ (Burcu et al, 2009) ส่วนการศึกษาของ Latifah and Rozita (2011) เรื่ อง ชาวมาเลเซียรับรู ้
และมีความรู ้อย่างไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พบว่าชาวเมืองแกลงวัลเลย์ ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาเลเซีย มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปานกลาง (โดย
มีคะแนนความรู ้เฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 9) และพบว่าผูต้ อบที่เป็ นนักเทคโนโลยีชีวภาพ นักชีววิทยา ผูจ้ ดั ทํา
นโยบาย และนักศึกษาที่เรี ยนสาขาชีววิทยา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผูต้ อบกลุ่มอื่นๆ หรื อการศึกษาของ Jurkiewicz
et al., (2014) เรื่ อง ทัศนคติของคนหนุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการดัดแป ลงพันธุกรรม
และอาหารดัดแปรพันธุกรรม ในประเทศโปแลนด์ พบว่าคนหนุ่มมีความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากอาหาร
ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับน้อยและน้อยมาก และในวันข้างหน้าไม่ยอมรับที่ปลูกพืชหรื อเลี้ยงสัตว์ดดั แป ลง
พันธุกรรมในฟาร์มของตนเอง นอกจากนั้นคนหนุ่มกลุ่มดังกล่าวยังมองว่าอาหารดัดแปรพันธุกรรมนั้นมีข้ ึนเพือ่
เพิ่มรายได้ให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นหลัก และไม่สามารถแก้ปัญหาความอดอยากหิ วโหยของประชากรได้
5) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู ้ของบุคลากรเกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติมีดงั นี้ (ตารางที่ 2)
(1) เพศ ( P=0.005) บุคลากรที่เป็ นเพศชายมีสดั ส่วนการมีระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศ
หญิง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก เพศชายมีบุคลิกภาพที่เป็ นอิสระ กล้าคิด กล้าแสดงออก ชอบค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ๆ
ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความยืดหยุน่ ทางความคิดมากกว่าเพศหญิง
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา (P=0.010) บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าส่วนใหญ่มี
ระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้อาจเพราะว่าการศึกษาเป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถ
มีความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งมีเหตุผลใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ทําให้บุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ในที่น้ ีคือ ระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า มีความรู ้
ความเข้าใจต่อประเด็นสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่าบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อระดับความรู้ ของบุคลากรเกีย่ วกับสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรม
อย่ างมีนยั สําคัญทางสถิติ
P-Value
ตัวแปรอิสระ
ค่ าสถิต ิ χ2
(0.005)**
- เพศ
7.745
(0.010)**
- คุณวุฒิทางการศึกษา
9.191
(0.046)*
- ตําแหน่งทางวิชาการ
6.168
(0.010)**
- สาขาที่ทาํ งาน
9.244
(0.027)*
- การติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
4.919
(0.001)**
- การติดตามข่าวสารด้านสิ่ งแวดล้อม
10.642
(0.002)**
9.292
- การอ่านหนังสื อแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(0.008)**
7.014
- การอ่านหนังสื อแนวการเมืองและการปกครอง
หมายเหตุ * หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ α = 0.05
** หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ α = 0.01

(3) ตําแหน่งทางวิชาการ ( P=0.046) บุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากบุคลากรที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องผ่านการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั มากกว่าบุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื ออาจารย์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจํานวนมาก
นั้น อาจจะมีขอ้ มูลจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแง่มมุ ต่างๆ ของสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมก็เป็ นได้
(4) สาขาที่ทาํ งาน (P=0.010) กล่าวคือ บุคลากรที่ทาํ งานอยูใ่ นกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพส่วนใหญ่ มี
ระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลง
พันธุกรรม เช่น พืช สัตว์ หรื อสัตว์น้ าํ หรื อสิ นค้าสําเร็ จรู ปต่างๆ ที่ใช้วตั ถุดิบดัดแปลงพันธุกรรม ล้วนเกี่ยวข้อง
กับมิติวทิ ยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์กายภาพ จึงส่งผลให้บุคลากรสายวิทยาศาสตร์กายภาพมีระดับความรู ้
เกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมสูงกว่า
(5) การติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ (P=0.027) บุคลากรที่ให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวใน
ด้านมิติเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้เนื่องจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม เกี่ยวข้องกับ
มิติเศรษฐกิจในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้าในรู ปแบบที่มิใช่ภาษี อาทิเช่น การปฏิเสธ
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมหรื อสิ นค้าที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรมจากประเทศผูน้ าํ เข้า การ
เรี ยกร้องจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม ให้ประเทศที่ใช้สิ่งมีชีวติ ดัดแปลง
พันธุกรรมให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปของสิ ทธิบตั รของประเทศเจ้าของเทคโนโลยี ประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับมิติเศรษฐกิจทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
จึงมีระดับความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่า
(6) การติดตามข่าวสารด้านสิ่ งแวดล้อม (P=0.001) บุคลากรที่ให้ความสนใจ ติดตามความเคลื่อนไหว
ในด้านมิติสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มีระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้เนื่องจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม เป็ น
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หนึ่งในประเด็นสําคัญด้านสิ่ งแวดล้อมของโลก ทําให้บุคลากรที่ให้ความสนใจ ติดตามความเคลื่อนไหวในด้าน
มิติสิ่งแวดล้อม มีความรู ้ต่อประเด็นสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่า
(7) การอ่านหนังสื อแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( P=0.002) บุคลากรที่อ่านหนังสื อแนว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย
ทั้งนี้ เนื่องจาก การอ่านหนังสื อแนว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาํ ให้บุคลากรมีโอกาสได้ความรู ้เกี่ยวกับ ประเด็นสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม มากคน
ทัว่ ไป
(8) การอ่านหนังสื อแนวการเมืองและการปกครองของบุคลากร ( P=0.008) บุคลากรที่อ่านหนังสื อ
แนวการเมืองและการปกครอง ส่วนใหญ่มีระดับความรู ้มากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้เนื่องจาก การอ่านหนังสื อแนว
การเมืองและการปกครอง ทําให้มีความรู ้เกี่ยวกับประเด็นองค์กร กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทย ต่อ
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมมากขึ้น
3.4 การยอมรับสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรมของบุคลากรสายวิชาการ
สําหรับการยอมรับสิ นค้า ดัดแปลงพันธุกรรมของบุคลากร พบว่า บุคลากรร้อยละ 36.8 ยอมรับการ
บริ โภคสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ในขณะที่ร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริ โภคสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม สําหรับ
เหตุผลที่บุคลากรไม่ยอมรับการบริ โภคสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมนั้น มีหลากหลาย เช่น เนื่องจากยังไม่แน่ใจและ
ไม่มนั่ ใจในผลการวิจยั ว่าสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมปลอดภัยต่อการบริ โภค เกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริ โภคในระยะยาว ซึ่งบุคลากรคิดว่ายังมีทางเลือกอื่นในการบริ โภค จึงยังไม่จาํ เป็ นต้องบริ โภค
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้ บุคลากร ยังกังวลต่อประเด็นการกลายพันธุ์ของยีน ซึ่งจะส่งผล
ให้เป็ นการทําลายสมดุลทางธรรมชาติ อาจทําให้สตั ว์หรื อพืชสูญพันธุซ์ ่ ึงสร้างผลกระทบระยะยาวต่อสิ่ งแวดล้อม
ได้ อีกทั้งความไม่มนั่ ใจในมาตรฐานการตรวจสอบและติดตามดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ และบุคลากรต้องการ
ให้ภาครัฐทําการปิ ดฉลากสิ นค้า เพือ่ บ่งบอกว่าสิ นค้านั้น เป็ นสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมหรื อ มีส่วนผสมของ
วัตถุด ิบดัดแปลงพันธุกรรมหรื อไม่
นอกจากนั้นยังพบว่าในขณะเลือกซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่เป็ นอาหาร บุคลากร ร้อยละ 64.9 ไม่ดูฉลาก
สิ นค้า ว่ามีส่วนผสมของวัตถุดิบ ดัดแปลงพันธุกรรม หรื อไม่ โดยให้เหตุผลว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว เข้าใจว่าประเทศ
ไทยยังไม่ยอมรับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม และไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับการให้ขอ้ มูลวัตถุดิบ
ดัดแปลงพันธุกรรมในฉลากสิ นค้า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์ค่อนข้างน้อย การแจ้ง
รายละเอียดด้านประโยชน์และโทษที่ยงั คงไม่มีความชัดเจน ทําให้บุคลากรมองข้ามการดูฉลากสิ นค้า
สําหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น พบว่า บุคลากรในญี่ปุ่นยืนกรานปฏิเสธการใช้วตั ถุดิบ
ดัดแปลงพันธุกรรมในการเตรี ยมอาหารให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยน (Burcu et al,009) ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคในประเทศ
ตุรกีเชื่อว่าสิ นค้าดัดแปรพันธุกรรมมีความเสี่ ยงต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
(Oguz, 2009) หรื อ นักศึก ษา
มหาวิทยาลัยริ ยาดห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เชื่อว่าอาหารดัดแปรพันธุกรรมมีอนั ตรายและยากต่อการรู ้วา่ อาหารที่
รับประทานเข้าไปเป็ นอาหารดัดแป ลงพันธุกรรมหรื อไม่ และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนสิ นค้าดัดแปร
พันธุกรรม (Al-Jebreen, 2010)
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4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

ประมาณ 3-4 ทศวรรษที่สินค้าดัดแปลงพันธุกรรมถูกพัฒนาและผลิตเชิงการค้ากันมาแล้วอย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงมีขอ้ ถกเถียงในหมู่นกั วิชาการและภาคประชาชนกันอีกมากเกี่ยวกับ
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม บางส่วนพูดถึงประโยชน์เป็ นหลัก บางส่วนจะพูดถึงผลเสี ยหรื อผลกระทบเชิงลบเป็ น
หลักโดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร และความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่ท้ งั โลกก็มีกระแส
ปฏิเสธสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมมากขึ้นเช่นเดียวกัน ยังไม่นบั รวมปั ญหาการกีดกันทางการค้าสําหรับสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งไม่อยูใ่ นขอบเขตการนําเสนอของบทความนี้
ในขณะที่ บุคลากร สายวิชาการซึ่งแม้กว่าครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก ยังมี ความรู ้ เกี่ยวกับ สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม ทั้ง 3 ประเด็น คือ (1) ประเด็น พัฒนาการของสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรม (2) ประเด็นประโยชน์และผลกระทบจากสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม และ (3) ประเด็นองค์กร
กฎหมาย และนโยบายของประเทศไทยต่อสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม อยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคะแนนความรู ้เฉลี่ย
10.97 จาก 30 หรื อได้คะแนนความรู ้เพียงร้อยละ 36.57 เท่านั้น จากบทสรุ ปดังกล่าวผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะต่อ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ดังนี้
1) ข้ อเสนอแนะต่ อสถาบันการศึกษา
จากข้อค้นพบที่วา่ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยยังมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรมในระดับน้อย ในขณะที่ปัจจุบนั นี้ พืชดัดแปลงพันธุกรรม สิ นค้าสําเร็ จรู ป และอาหารแปรรู ปมากมาย
ได้รับอนุญาตให้วางจําหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งๆ ที่ยงั มีประเด็นที่น่าเป็ นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ควรศึกษาค้นคว้า หาความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับ
สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบของสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรม เพือ่ นําความรู ้ดงั กล่าวไปเผยแพร่ ให้นกั ศึกษาและประชาชนทัว่ ไป รับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคสิ นค้าต่างๆ
นอกจากนี้ บุคลากรสายวิชาการยังเป็ นแรงผลักดันที่สาํ คัญในการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่สงั คม ซึ่งจะนําไปสู่การจัดทํานโยบายหรื อข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความ
รัดกุมและรอบคอบมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งยังมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการสร้างกฎระเบียบและมาตรการเพือ่
คุม้ ครองเกษตรกรและผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อย่างกรณี ประเทศมาเลเซีย การศึกษาของ Noor et al (2011) ระบุ ไว้วา่ แม้ประเทศมาเลเซีย จะมี
กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพมาตั้งแต่ปี 2550 แต่มีชาวมาเลเซียจํานวนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจและให้
ความหมายในบริ บทความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะว่า จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เร่ งให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพืชหรื ออาหารดัดแป ลงพันธุกรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ เริ่ มตั้งแต่
ระดับโรงเรี ยนควรจะมีรายวิชาย่อยที่ให้ความรู ้ทว่ั ไป ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นควรจะมีวชิ าที่วา่ ด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเป็ นวิชาบังคับ สื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ หรื อโทรทัศน์ ควรจะช่วยกันกระจาย
ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพให้กบั สาธารณชนเช่นเดียวกัน และสรุ ป ไว้วา่ การให้การศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วนําความรู ้ท่ีได้มาป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็ นวิธีหนึ่งที่ยดึ หลัก
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ความปลอดภัยไว้ก่อน (Precautionary Principle) ทั้งนี้เพือ่ เตรี ยมความพร้อมให้กบั สาธารณะในสิ่ งที่เขากําลังจะ
เผชิญและเกี่ยวข้อง
2) ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มี 3 ประเด็นดังนี้
2.1) จากข้อค้นพบที่วา่ บุคลากรประมาณร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริ โภคสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรมและสิ นค้าที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรม และบุคลากรต้องการให้ภาครัฐทําการปิ ด
ฉลากสิ นค้า เพือ่ บ่งบอกว่าสิ นค้านั้น เป็ นสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมหรื อ มีส่วนผสมของวัตถุดิบ ดัดแปลง
พันธุกรรมหรื อไม่ ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการบังคับผูป้ ระกอบการให้ดาํ เนินการติดฉลากสิ นค้าดัดแปลง
พันธุกรรมบนบรรจุภณั ฑ์ตามกฎหมายกําหนดอย่างเร่ งด่วนและเป็ นจริ ง โดยให้มีขนาดตัวอักษรที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน และต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูป้ ระกอบการที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทั้งนี้เพือ่ คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคและเศรษฐกิจภาคการส่งออกของประเทศอย่างยัง่ ยืน
2.2) หน่วยงานภาครัฐมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้ให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับสิ นค้า
ดัดแปลงพันธุกรรมในด้านต่างๆ อาจจะน้อยเกินไป ทําให้บุคลากรคิดว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว เข้าใจว่าประเทศไทยยัง
ไม่ยอมรับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรม และไม่ทราบว่าในประเทศไทย มีกฎหมายบังคับ การให้ขอ้ มูลวัตถุดิบ
ดัดแปลงพันธุกรรมในฉลากสิ นค้า ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรให้ความสําคัญและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้
เกี่ยวกับสิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมให้กบั ประชาชนในหลายๆ ช่องทางให้มากขึ้น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
2.3) หน่วยงานภาครัฐควรร่ วมกันแสดงบทบาทในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ อย.
สสจ. และ สคบ. เพราะปั ญหาอุปสรรคที่สาํ คัญคือ การขาดนโยบายและแผนงานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ชดั เจน
การมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูร้ ้องเรี ยน ช่องทางและกระบวนการร้องเรี ยนยากแก่การเข้าถึง และการขาดข้อมูลทักษะ
ที่จาํ เป็ นในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงไม่มีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพที่
เป็ นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งกฎหมายที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรื อ พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2525 ไม่อาจใช้บงั คับกับสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลง พันธุกรรมได้ทุกประเภท และไม่
ครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรรี บจัดการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยเร็ ว และเร่ งกําหนดแนวทาง การสร้าง
กฎระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น ควบคุมการทดลองการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
การนําเข้าและส่งออกสิ นค้าที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรมอย่างจริ งจัง เพื่อให้เกิดการคุม้ ครอง
ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง และรัดกุม
3) ข้ อเสนอแนะต่ อผู้บริโภคทัว่ ไป
จากผลการศึกษาพบว่า สิ นค้าดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นเรื่ องใกล้ตวั โดยมีการจําหน่ายอย่างแพร่ หลาย
อยูใ่ นรู ปแบบผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปและอาหารแปรรู ปจํานวนมาก ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรศึกษาหาข้อมูลให้มาก
ขึ้นและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคและ
ครอบครัว รวมไปถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
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