
การประยกุต์ใชเ๎ทคโนโลยทีาง DNA ในการปรบัปรงุ 

ให๎พืชมีสารอาหารและคณุคาํทางโภชนาการเพิม่ขึน้ 

และเพือ่แกป๎ญัหาทางโภชนากรการ 



 การสรา๎งพืชดดัแปลงพันธกุรรม 

(trensgenic plant) 

• การสร๎างพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให๎มียีนของลักษณะตามที่ต๎องการ เชํน 

การชะลอการสุกของผลไม๎ หรือเพื่อยืดเวลาการเก็บรักษาผลผลิต มีความ

ต๎านทานโรคและแมลง มีความต๎านทานตํอสารฆําแมลงมีคุณคําด๎าน

อาหารมากขึ้น เป็นต๎น ในพืชสามารถท าได๎งํายกวําในสัตว์ เนื่องจากมี

การศึกษาเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถ

สร๎างต๎นพืชขึ้นใหมํจากเซลล์เนื้อเยื่อ หรือสํวนตํางๆ ของพืชได๎เป็นเวลา

หลายสิบปีมาแล๎ว ดังนั้นถ๎าสามารถถํายยีนเข๎าสูํเซลล์พืชได๎ และพืชนั้นมี

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชรองรับอยูํแล๎ว 



ตัวอยาํงการสรา๎งพืช 

ดัดแปลงทางพันธกุรรม 



 

พืชดัดแปลงทางพนัธกุรรมทีม่ีความสามารถ 

ในการตา้นทานแมลง  

 • โดยการถํายยีนบีทีที่สร๎างสารพิษจากแบคทีเรีย(Bacillua Thuringiensis;BT)  

สารพิษนี้สามารถท าลายตัวอํอนของแมลงบางประเภทอยํางเฉพาะเจาะจง  

โดยไมํเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เมื่อน ายีนที่สร๎างสารพิษไปใสํในเซลล ์

ของพืชเชํน ฝ้าย ข๎าวโพด มันฝรั่ง ยาสูบ มะเขือเทศ พืชเหลํานี้สามารถผลิต 

สารท าลายตัวหนอนที่มากัดกิน ท าให๎ผลผลิตของพืชเหลํานี้เพิ่มขึ้น ลดการใช๎สารเคมี 

หรือไมตํ๎องใช๎เลย 

 



 

พืชต๎านทานตํอโรค  

 • นักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของมะละกอให๎ต๎านทาน 

ตํอโรคใบดํางจุดวงแหวน ซึ่งเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง โดยน ายีนที่

สร๎างโปรตีนเปลือกไวรัส (coat  protein  gene) ถํายฝาก

เข๎าไปในเซลล์มะละกอ แล๎วชักน าให๎เป็นมะละกอสร๎างโปรตีน

ดังกลําวท าให๎สามารถต๎านทานตํอเชื้อไวรัสได๎ นอกจากนี้ยังมีการ

ดัดแปลง พันธุกรรมของมัน ฝรั่ง ยาสูบ ให๎มีความต๎านทานตํอ

ไวรัสที่มาท าลายได๎ 



พืชดัดแปลงทางพันธุกรรมที่สามารถ 

ต๎านสารปราบวัชพืช  
• เชํน  น าเอายีนที่ต๎านทานสารปราบวัชพืชใสํเข๎าไปในพืช  เชํน  ถั่ว

เหลือง ข๎าวโพด ฝ้าย ท าให๎สามารถต๎านทานสารปราบวัชพืช ท าให๎

สารเคมีที่ปราบวัชพืช ไมํมีผลตํอพืชดังกลําวและสามารถใช๎ประโยชน์จาก

ดินและปุ๋ยอยํางมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชหมุนเวียนยังท าได๎งํายขึ้น 

ผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นด๎วย  

 



พืชดัดแปลงทางพันธุกรรม 

ที่มีคุณคําทางอาหารเพิ่มขึ้น  
• เชํน ในกรณีของข๎าวที่เป็นธัญพืชที่เป็นอาหารหลักของโลกได๎มี

นักวิทยาศาสตร์ น ายีนจากแดฟโฟดิลและยีนจากแบคทีเรีย Erwinia  

bretaria ถํายฝากให๎ข๎าว  ท าให๎ข๎าวสร๎างวิตามินเอในเมล็ดได๎ เรียกวํา 

ข๎าวสีทอง(golden rice)โดยหวังวําการสร๎างข๎าวสีทอง จะมีสํวนชํวยใน

การลดภาวการณ์ขาดวิตามิน ในประเทศที่ขาดแคลนอาหารในโลกได๎  

 



 

พืชดัดแปลงทางพนัธุกรรมเพือ่ใหย๎ดือายุ 

ของผลผลติได๎ยาวนานขึน้ 

 • โดยน ายีนที่มีผลตํอเอนไซม์ที่สังเคราะห์เอทิลีนใสํเข๎าไปในผลไม๎  

เชํน มะเขือเทศ ท าให๎มะเขือเทศสุกช๎าลงเนื่องจากไมํมีการสร๎างเอทิลีนลด

ความเนําเสียของมะเขือเทศ สามารถเก็บรักษาได๎นานขึ้นและขนสํงได๎

เป็นระยะทางไกลขึ้น   

 



 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมอืน่ๆ 

 • เชํน  ท าให๎พืชต๎านทานความแห๎งแล๎ง ต๎านทานดินเค็ม  ดัดแปลงพืชให๎แปลก

และแตกตํางไปจากเดิมเพื่อให๎เหมาะสมกับตลาดและความต๎องการของมนุษย์

มากขึ้น  แตํอยํางไรก็ตามพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically  Modified 

Organism : GMOs) ถึงจะมีประโยชน์มากมายแตํก็ยังมีข๎อโต๎แย๎งทางสังคม

เป็นอยํางมากวํา อาจจะไมปํลอดภัยกับผู๎บริโภคและอาจกํอให๎เกิดปัญหาทางด๎าน

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การมิวเทชันและอาจเป็น

อันตรายตํอสิ่งแวดล๎อมในอนาคตได๎  



การปรบัปรงุพนัธุ์โดยอาศัยวธิกีารของ  

molecolar  breeding 

 • ด๎วยเทคโนโลยี DNAน ามาสูํการสร๎างแบคทีเรีย และแผนที่เครื่องหมาย 

ทางพันธุกรรม ตํางๆ ท าให๎นักปรับปรุงพันธุ์สามารถน าองค์ความรู๎ดังกลําว 

มาใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์ โดยอาศัยการคัดเลือกจากการตรวจหาจากเครื่องหมาย 

ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลทดแทนการคัดเลือกจากลักษณะฟีโนไทป์เพียงอยําง

เดียว ซึ่งท าให๎การปรับปรุงพันธุ์ตํางๆ ท าได๎รวดเร็วขึ้นและมีความเป็นไปได๎ที่จะ

ได๎พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหมํที่มีลักษณะตํางๆรํวมกันในเวลาที่เร็วขึ้น 

 



ข๎าวสีทอง  

(Golden Rice) 



การสรา๎งสายพนัธุข์า๎วทอง 

        นายอินโก โปเตรคูส (Ingo Potrykus) แหํงสถาบันวิทยาการพืชสถาบันเทคโนโลยี

สวิสเซอร์แลนด์ (the Institute of Plant Sciences at the ETH Zrich|Swiss Federal 

Institute of Technology) รํวมกับ นายปีเตอร ์เบเยอร์ (Peter Beyer) แหํงมหาวิทยาลัยไฟรเบอร์ 

(Freiburg University) ได๎รํวมกันสร๎างสายพันธ์ุข๎าวทองขึ้น โดยโครงการได๎เริ่มตั้งแตํปี ค.ศ. 1992 และได๎

ตีพิมพ์ผลงานในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งการสร๎างสายพันธุข์๎าวทอง ถือได๎วําเป็นผลงานที่ส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ

ทีน่ักวิจัยสามารถปรับแตํงกระบวนการชีวสังเคราะห์ได๎ทั้งกระบวนการ 

        พันธุข์๎าวตามธรรมชาติน้ันมีการผลิตสารเบต๎าแคโรทีนออกมาอยูํแล๎วเพียงแตํสารนั้นจะอยูํท่ีใบไมํได๎

อยูํในสํวนของเอนโดสเปิร์ม ซึ่งอยูํในเมล็ดข๎าว พันธ์ุข๎าวทองนั้นถูกสร๎างขึ้นโดยการตัดตํอยีนสังเคราะห์เบต๎าแค

โรทีน ไพโตนซินเตส (phytoene synthase) จากต๎นแดฟโฟดิล (daffodil) และ ซีอาร์ทีหนึ่ง (crt1) 

จาก แบคทีเรีย เออวินเนีย ยูเรโดวารา (Erwinia uredovara) เข๎าไปในจีโนมของข๎าวตรงสํวนที่

เกี่ยวข๎องกับเอนโดสเปิร์ม จึงท าให๎ข๎าวที่ได๎มีเบต๎าแคโรทีน อยูํในเอนโดสเปิร์ม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99


 การสร๎างสายพันธุ์ข๎าวทองโดยการใช๎เทคนิครีคอมบิแนนตด์ีเอ็นเอก็สามารถท าได๎ แตํในกรณีของการตัดแตํง

ดัดแปลงพันธุกรรมพืชจ าเป็นต๎องใช๎พลาสมิดของเซลล์แบคทีเรียเป็นพาหะน าพาหนํวยพันธุกรรมท่ีต๎องการถําย

โอนไปให๎เซลล์พืชเป้าหมาย ซึ่งเริ่มต๎นด๎วยการใช๎เอนไซม์ตัดเอา เฉพาะหนํวยพันธุกรรมท่ีมีสมบัติควบคุมการ

สร๎างสารบีตาแคโรทีน (beta-carotene) ซึ่งเป็นสารเริ่มต๎นตัวส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์วิตามินเอ 

ออกมาพร๎อมกับโปรโมเตอร ์(promoter) ที่มีบทบาทในการแสดงออกของยีนที่ต๎องการนั้นจากต๎นแดฟโฟดิล 

(daffodil) พร๎อมกันนั้นก็ตัดเอาหนํวยพันธุกรรมท่ีต๎องการจากแบคทีเรียชนิด Erwinia 

uredovora จากน้ันจึงน าหนํวยพันธุกรรมตํางๆ   

ทีเ่กี่ยวข๎องกับการสร๎างสารบีตาแคโรทีน  ไปถํายโอนฝากไวใ๎นพลาสมิดของแบคทีเรียชนิดAgrobacterium 

tumefaciens ซึ่งจะท าหน๎าที่เป็นพาหะน าพันธุกรรมเหลํานี้ถํายโอนตํอไปให๎เอ็มบริโอข๎าว โดยน าแบคทีเรีย

พาหะน้ีไปใสํผสมในจานเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอข๎าว เพื่อให๎แบคทีเรียพาหะนี้ติดเชื้อเข๎าไปในเอ็มบริโอข๎าว ซึ่งจะ

น าไปสูํการถํายโอนตัด ตํอหนํวยพันธุกรรมที่เราต๎องการเหลํานั้นโดยกระบวนการธรรมชาติภายในเอ็มบริโอ

ข๎าวตํอไป   



สํงผลให๎เกิดเอ็มบริโอข๎าวที่ตัดแตํง พันธุกรรม (genetically engineering embryo) หรือเอ็มบริโอถําย

โอนพันธุกรรม (transgenic embryo) ที่มียีนควบคุมการสังเคราะห์สารบีตาแคโรทีนเรียบร๎อย และปลํอย

ให๎เอ็มบริโอ ถํายโอนพันธุกรรมนั้นเจริญเติบโตจนเป็นเมล็ดข๎าว แล๎วน าไปเพาะปลูกจนได๎สายพันธ์ุข๎าวที่มียีน

ที่ต๎องการดังกลําว จากน้ันจึงน าพันธุ์ข๎าวถํายโอนพันธุกรรมน้ีไปผสมพันธ์ุตามปกติกับสายพันธุ์ข๎าวท๎องถิ่น ที่

สามารถเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข๎าวทองหรือพันธ์ุข๎าวจีเอ็มที่มี

พันธุกรรมควบคุมการสังเคราะห์บีตาแคโรทีนได๎ตามวัตถุประสงค์ เพื่อชํวยแก๎ปัญหาประชากรโลกที่ขาดแคลน

อาหารที่มีวิตามินเอได๎อยํางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  



        ข๎าวทองได๎ถูกผสมกับสายพันธ์ุข๎าวท๎องถ่ินของฟิลิปปินส์ ไต๎หวัน และ ข๎าวอเมริกาพันธุ์โคโคไดร ์

(Cocodrie) การทดลองภาคสนามในไรํของพันธุ์ข๎าวทองคร้ังแรก ถูกด าเนินการโดยศูนย์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยรัฐหลุยเซียรน์ํา (Lousiana State University)ในปี ค.ศ. 2004 การทดลองภาคสนามจะ

ชํวยให๎ผลการประเมินคุณคําทางอาหารของพันธุ์ข๎าวทองได๎แมํนย าขึ้น และจากการทดลองในขั้นต๎นพบวําพันธุ์

ข๎าวทองที่ปลูกจริงในไรํมีปริมาณสารเบต๎าแคโรทีนมากกวําที่ปลูกในเรือนกระจกราวๆ 4 ถึง 5 เทํา 

        ปีค.ศ. 2005 ทีมนักวิจัยของบริษัทซินเจนต๎า (Syngenta) ได๎พัฒนาสายพันธุ์ข๎าวทองขึ้นมาอีก

สายพันธ์ุ ชื่อวํา พันธุ์ข๎าวทอง 2 (Golden Rice 2) โดยการรวมเอาไฟโตนซินเตสยีนจากข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์

กับซีอาร์ทีหนึ่งของพันธุ์ข๎าวทองเดิม พันธุ์ข๎าวทอง 2 นี้มีรายงานวําสามารถให๎คาโรตินอยด์ได๎มากถึง 

37 g/g หรือ มากกวําพันธ์ุข๎าวทองดั่งเดิมได๎ถึง 23 เทํา 

การพัฒนาสายพนัธุ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


ปัญหาข๎าวทอง 



• ข๎าวสีทอง ไมํได๎ชํวยแก๎ปัญหาขาดวิตามินเอ 

    “ ข๎าวสีทอง ”  ถูกพัฒนามากวํา 20 ปี แตํก็ยังไมํสามารถแก๎ปัญหาภาวะขาดวิตามินเอได๎ นอกจากนี้ยัง

เป็นการใช๎ทรัพยากรและเงินทุนจ านวนมหาศาล ทั้งๆที่สามารถน าทรัพยากรดังกลําวไปใช๎ในการแก๎ปัญหาที่

แท๎จริงได๎ และยังแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงการไร๎ความรับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากพืชดัดแปลง

พันธุกรรมหรือจีเอ็มโอสามารถปนเปื้อนไปยังพืชปกติได๎หากปลํอยออกสูํสิ่งแวดล๎อม การที่  IRRI หรือ 

สถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ เป็นผู๎น าในการพัฒนาข๎าวสีทอง และสร๎างเครือขํายข๎าวสีทองรวมทั้งยังอยูํใน

ต าแหนํงผู๎ผลักดันอนาคตข๎าวจีเอ็มโอ ซึ่งถือวําเป็นการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนวิตามินเอที่ผิดโดยสิ้นเชิง 



• เมื่อข๎าวสีทองไมํผํองอ าไพ 

   ปีพ.ศ.2528 นักวิทยาศาสตร์เริ่มพัฒนาข๎าวสีทองโดยยิงยีนเบต๎าแคโรทีนเข๎าไปในยีนข๎าว แล๎วตั้งชื่อวําข๎าว

สีทองตามสีเหลืองของเมล็ดข๎าวและหมายถึงความเจริญรุํงเรือง โดยปรากฏโฉมในวารสารทางวิชาการคร้ังแรกเมื่อ

ปีพ.ศ. 2543 ผู๎พัฒนาอ๎างวําจะชํวยแก๎ปัญหาโรคขาดวิตามินเอที่ท าให๎คนท่ัวโลกตาบอดปีละ 5 แสนคน และ

เสียชีวิตอีกปีละ 2 ล๎านคน 

  เมื่อพืชจีเอ็มโอถูกโจมตีเรื่องสิทธิบัตร กลยุทธแรกๆ ที่อุตสาหกรรมจีเอ็มโอน ามาใช๎เพื่อแสดงความเป็นนักบุญ

คือการประกาศให๎เกษตรกรไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมการใช๎สิทธิบัตรในเมล็ดพันธุ์ข๎าวสีทอง แตํถึงกระนั้นข๎าวสี

ทองก็ยังไมํสามารถ “ซื้อใจ” ชาวโลกได๎ เนื่องด๎วย ในประเทศเขตร๎อนน้ันเต็มไปด๎วยพืชผักผลไม๎ท่ีอุดมไปด๎วย

วิตามินเอซึ่งหาได๎งํายดายและราคาถูก มิหน าซ้ ายังมีข๎อท่ีนําหํวงใยวําการน าข๎าวจีเอ็มโอเข๎าสูํสิ่งแวดล๎อมเพียง

เพื่อให๎ได๎วิตามินเอนั้นเสี่ยงเกินกวําจะยอมรับได๎ เพราะหากยีนจีเอ็มโอในข๎าวสีทองไปปนเปื้อนกับข๎าวปกติ จะ

กลายเป็นหายนะทั้งในเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 



    นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟท์ (Tufts) ได๎ท าการ ทดลองให๎เด็กอายุ 6-8 ปี จ านวน 68 คน 

ในมณฑลหูหนาน ประเทศจีนกินข๎าวสีทอง เปรียบเทียบกับผักโขม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินเอเพื่อ

เปรียบเทียบกันและผลสรุปวําเด็กที่กินข๎าวสีทอง 100-150 กรัมตํอวันจะได๎รับวิตามินเอ 60 % ของปริมาณที่

รํางกายต๎องการ ซึ่งสถาบันวิจัยข๎าวสากลที่ฟิลิปปินส์ (IRRI) มักน าไปอ๎างอิง   เมื่องานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ 

กรีนพีซสากลโจมตีวําใช๎เด็กเป็นหนูทดลอง สํวนสื่อมวลชนในจีนก็โจมตีอยํางเผ็ดร๎อน ทางมหาวิทยาลัยทัฟท์จึง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบวํามีความผิดปกติในกระบวนการวิจัย เชํน ได๎รับใบยินยอมจากผู๎เข๎ารํวมการ

ทดลองหลังจากการวิจัยเริ่มต๎นไปแล๎ว และ มหาวิทยาลัยประกาศห๎ามนักวิจัยคนดังกลําวท าการทดลองใน

มนุษย์เป็นเวลา 2ปี  



คาโนลา CANORA 



    คาโนลาจีเอ็มโอ ก็เหมือนกับพืชจีเอ็มโออื่นๆ คือ สร๎างความเสี่ยงในระยะยาวให๎กับสิ่งแวดล๎อม นอกจากน้ี

ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันที เชํน การปนเปื้อนจีเอ็มโอข๎ามสายพันธ์ุ การเกิดวัชพืชที่ต๎านทานยาก าจัดวัชพืช 

และ ยาก าจัดวัชพืชท่ีท าลายสิ่งแวดล๎อมที่ถูกใช๎มากขึ้น    

    ในปัจจุบันมีคาโนลาตัดตํอพันธุกรรม 11 สายพันธ์ุวางขายในสหรัฐอเมริกา และ 14 สายพันธ์ุในแคนาดา 

ซึ่งสํวนมากถูกตัดตํอพันธุกรรมให๎ต๎านทานยาก าจัดวัชพืชยี่ห๎อของบริษัทเอง ซึ่งได๎แกํ เมล็ดเรพราวด์อัพ เรดี้ 

4 สายพันธุ์ ที่ต๎านทานสารกลีโฟเสท ของมอนซานโต เมล็ดเรพลิเบอรต์ี้ลิงก ์3 สายพันธุ์ท่ีต๎านทานสารกลู

โฟสิเนท เมล็ดเรพ 5 สายพันธ์ุที่ต๎านทานยา InVigor ของไบเออร ์เมล็ดเรพ Rhone-Poulenc 1 สาย

พันธุ์ที่ต๎านทานสารโบรโมซีนิล และ เมล็ดเรปที่ผลิตกรดลอริก ของมอนซานโต 
 



    น้ ามันคาโนลา (Canola Oil) เกิดจากการน าเมล็ดของต๎นคาโนลามาผลิตเป็นน้ ามัน โดยต๎นคาโนลานั้น  

มีถิ่นก าเนิดอยูํที่ประทศแคนาดา ทั้งนี้ ต๎นคาโนลา เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดา ได๎น าต๎นเรปซีด 

(rapeseed) มาดัดแปลงพันธุกรรมแล๎ว ตั้งชื่อใหมํวํา "คาโนลา" (canola) ซึ่งต๎นคาโลนา จะมีกลีบดอกสี

เหลืองเล็ก ๆ 4 ดอก โดยเกษตรกรนิยมท าการเพาะปลูกต๎นคาโนลาในชํวงฤดูหนาว ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่อากาศ

มีความเหมาะสมแกํการเพาะปลูกมากที่สุด 



ข๎าวโพด GMOs  



• ข๎าวโพด GMOs  

ท าให๎ได๎ข๎าวโพดที่มีลักษณะท่ีดีขึ้น สามารถสร๎างสารพิษท าให๎แมลงที่มากัดกินข๎าวโพดตายได๎ โดยได๎ใสํยีน

(gene)ของแบคทีเรียท่ีชื่อ Bacillus thuringiensis แทรกเข๎าไปในยีน(gene)ของเมล็ดข๎าวโพด จึง

สามารถท าให๎ข๎าวโพดสร๎างสารที่เป็นพิษตํอแมลงที่เป็นศัตรูของข๎าวโพดได๎ โดยเมื่อแมลงที่เป็นศัตรูของ

ข๎าวโพดมากัดกินข๎าวโพด GMOs แมลงก็จะตายลง 
  



พืช GMO วิธีหลกัทีใ่ช๎กนัในปจัจบุนั มี 2 วิธีคือ 

1 ใช๎จุลินทรีย ์เรียกวํา Agro-Bacterium เป็นพาหะชํวยพายีนเข๎าไป ซึ่งคล๎ายกับการใช๎รถล าเลียงสัมภาระ

เข๎าไปไว๎ในที่ที่ต๎องการ 

2 ใช๎ปืนยีน (GENE GUN) ยิงยีนที่เกาะอยูํบนผิวอนุภาคของทอง ให๎เข๎าไปในโครโมโซมเซลล์พืช กระสุนที่

ยิงเข๎าไปเป็นทองและน า DNA ติดกับผิวของกระสุนท่ีเป็นอนุภาคของทอง และยิงเข๎าไปในโครโมโซมด๎วยแรง

เฉื่อย จะท าให๎ DNA หลุดจากผิวของอนุภาคของทอง เข๎าไปอยูํในโครโมโซม สํวนทองก็จะอยูํภายในเนื้อเยื่อ

โดยไมํมีปฏิกิริยาใดๆ 



 การตัดตํอพันธกุรรมของขา๎วโพด 



ยี น แ บ ค ที เ รี ย  +  ข๎ า ว โ พ ด  -----------> ข๎ า ว โ พ ด ที่ ผ ลิ ต พิ ษ ฆํ า แ ม ล ง ไ ด๎ ด๎ ว ย ตั ว เ อ ง 

   น าข๎ าวโพดมาท าการตัดตํอทางพันธุกรรม โดยการตัดตํอยีนของแบคทีเรียที่ชื่ อวํ า Bacillus 

thuringiensis เข๎าไปในยีนของเมล็ดข๎าวโพด จึงท าให๎ข๎าวโพดที่ได๎ท าการตัดตํอทางพันธุกรรมนี้มีคุณสมบัติ

พิเศษ คือ สามารถสร๎างสารพิษตํอแมลงที่เป็นศัตรูพืชได๎ โดยเมื่อแมลงมากัดกินข๎าวโพดนี้แมลงก็จะตาย

ข๎าวโพดตัดแตํงพันธุกรรมที่ทนตํอหนอน ท าลายราก (rootworm)  

  ข๎าวโพดหนอนท าลายรากข๎าวโพด (Diabrotica Spp) ถือเป็นศัตรูส าคัญอีกชนิดหนึ่งของข๎าวโพดมันจะกัด 

ท าลายรากต้ังแตํต๎นอํอนท าให๎ข๎าวโพดไมํโต เกษตรกรต๎องใช๎สารพิษฆําแมลงจ านวนมากฉีดลงไปในดิน ท าให๎มี

สารพิษตกค๎างในดินสูง และยังถูกชะล๎างลงสูํแหลํงน้ าใต๎ดินด๎วย ดังน้ันถ๎าได๎พันธ์ุข๎าวโพดที่ทนตํอการท าลายของ

หนอนชนิดนี้จะชํวยเพิ่มผลผลิตขึ้นมาก และลดการใช๎สารพิษลงมากด๎วย 

http://3.bp.blogspot.com/-7rUVHM8UgF8/Tmr1-ux45hI/AAAAAAAAAA4/kixlDMckKJU/s1600/%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97.jpg


วิธีการท า GMO 



วิธีการท า GMO 

   ปัจจุบันนักเทคโนโลยีชีวภาพได๎ท าการศึกษาวิจัยด๎าน GENE หรือ GENOME ท าให๎สามารถ

วิเคราะห์โครงสร๎างในสิ่งที่มีชีวิตและยีน เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะให๎ดีกวําเดิม คือ การท า GMO 

นั่นเองGENETIC ENGINEERING หรือพันธุวิศวกรรมนั้น เป็นวิธีการท่ีเรียกวํา Biotechnology 

หรือเทคโนโลยีทางชีวภาพ เป็นวิธีการท่ีคัดเลือกสายพันธุ์โดยท าลงไปที่ยีนท่ีต๎องการโดยตรง แทน

วิธีการผสมพันธุ์แบบเกํา แล๎วคัดเลือกลูกสายพันธุ์ผสมที่มีลักษณะตามความต๎องการ ถึงแม๎วําจะใช๎

เวลานานก็ตาม 

  

วิธีการท า GMO มี 2 ขั้นตอนดงันี้  

   1. เจาะจงโดยการค๎นหายีนตัวใหมํหรือจะใช๎ยีนที่เป็น TRAITS (มีคุณลักษณะแฝง) ก็ได๎ ตามที่เรา

ต๎องการ ยีนตัวนี้อาจจะมาจากพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ก็ได๎ 

   2. น าเอายีนจากข๎อท่ี 1. ถํายทอดเข๎าไปอยูํในโครโมโซมของเซลล์ใหมํ ซ่ึงท าได๎หลายวิธี 



ข๎อดีและขอ๎เสียของ GMO 



ข๎อดีของ GMOs 

  

• ประโยชน์ตํอเกษตรกร 

- ท าให๎เกิดพืชสายพันธ์ุใหมํที่มีความทนทานตํอ

สภาพแวดล๎อม เชํน ทนตํอศัตรูพืช หรือมีความสามารถใน

การ ป้องกันตนเองจากศัตรูพืช  

- ท าให๎เกิดพืชสายพันธ์ุใหมํที่มีคุณสมบัติเหมาะแกํการเก็บ

รักษาเป็นเวลานาน ท าให๎สามารถอยูํได๎นานวัน และขนสํง

ได๎เป็นระยะทางไกลโดยไมํเนําเสีย 



• ประโยชน์ตํอผู๎บริโภค 

- ท าให๎เกิดธัญพืช ผัก หรือผลไม๎ท่ีมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นในทางโภชนาการ เชํน ส๎ม

หรือมะนาวที่มีวิตามินซีเพิ่ม มากขึ้น หรือผลไม๎ท่ีมีขนาดใหญํขึ้นกวําเดิม ให๎ผล

มากกวําเดิม  

- ท าให๎เกิดพันธุ์พืชใหมํๆ ที่มีคุณคําในเชิงพาณิชย์ เชํน ดอกไม๎หรือพืชจ าพวกไม๎

ประดับสายพันธ์ุใหมํที่มี รูปรํางแปลกกวําเดิม ขนาดใหญํกวําเดิม สีสันแปลกไป

จากเดิม หรือมีความคงทนกวําเดิม 

  

• ประโยชน์ตํออุตสาหกรรม 

- คุณสมบัติของพืชที่ท าให๎ลดการใช๎สารเคมี และชํวยให๎ได๎พืชผลมากขึ้นกวําเดิมมี

ผลท าให๎ต๎นทุนการผลิตต่ าลง วัตถุดิบที่มาจากภาคเกษตร เชํน กากถั่วเหลือง 

อาหารสัตว์จึงมีราคาถูกลง ท าให๎เพิ่มอ านาจในการแขํงขัน 



• ประโยชน์ตํอสิ่งแวดล๎อม 

- เมื่อพืชมีคุณสมบัติสามารถป้องกันศัตรูพืชได๎เอง อัตราการใช๎สารเคมีเพื่อ 

ปราบศัตรูพืชก็จะลดน๎อยลงจนถึงไมํต๎องใช๎เลย ท าให๎มีลดมลภาวะตํอ

สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น จากการใช๎สารเคมี ปราบศัตรูพืช และลดอันตรายตํอ

เกษตรกรเองท่ีเกิดขึ้นจากพิษของการฉีดสารเหลํานั้นในปริมาณมาก  

- การคัดเลือกพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ให๎มากขึ้น แล๎ว 

การพัฒนา GMOs ก็ยํอมมีผลท าให๎เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นเชํนกัน 

เนื่องจากยีนที่มีคุณสมบัติ เดํนได๎รับการคัดเลือกให๎มีโอกาสแสดงออกได๎ใน

สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธ์ุมากขึ้น 



ข๎อเสียของ GMOs 



• ข๎อเสียตํอผู๎บริโภค 

   - สารอาหารจาก GMOs อาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เชํน กรดอะมิโน L-

Tryptophan ท าให๎ผู๎บริโภคในสหรัฐเกิดอาการป่วยและล๎มตาย อยํางไรก็ตาม เป็นผลมา

จากความบกพรํองในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ท าให๎มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยูํ  

   - สารอาหารจาก GMOs อาจมีคุณคําทางโภชนาการไมํเทําอาหารปกติในธรรมชาติ เชํน 

ถั่วเหลืองที่ตัดแตํงพันธุกรรมมี isoflavone มากกวําถ่ัวเหลืองธรรมดา สารชนิดนี้เป็นกลุํม

ของสารท่ีเป็น phytoestrogen ท าให๎มีความกังวลวํา การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน estrogen 

อาจท าให๎เป็นอันตรายตํอผู๎บริโภค  

   - การตบแตํงพันธุกรรมในสัตว์ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค สัตว์มีระบบสรีระวิทยาที่ซับซ๎อน

มากกวําพืช และเชื้อจุลินทรีย์ ท าให๎การตบแตํงพันธุกรรมในสัตว์ อาจท าให๎เกิดผลกระทบอื่นๆ 

ที่ไมํคาดคิดได๎ โดยอาจท าให๎สัตว์มีลักษณะและ คุณสมบัติเปลี่ยนไป และมีผลท าให๎เกิดสารพิษ

อื่นๆ  



• ความเสี่ยงตํอสิ่งแวดล๎อม 

  - สารพิษบางชนิดที่ใช๎ปราบแมลงศัตรูพืช เชํน Bt toxin ที่มี

อยูํใน GMOs บางชนิดอาจมีผล กระทบตํอแมลงที่มีประโยชน์ชนิด

อื่นๆ  

  - การถํายเทยีนออกสูํสิ่งแวดล๎อม ท าให๎เกิดผลกระทบตํอความ

หลากหลายทางชีวภาพเนื่องจาก มีสายพันธุ์ใหมํที่เหนือกวําสาย

พันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติ หรือลักษณะส าคัญบางอยํางถูกถํายทอดไป

ยังสายพันธ์ุ ที่ไมํพึงประสงค์ หรือแม๎กระทั่งการท าให๎เกิดการดื้อตํอ

ยาปราบวัชพืช  



• ความกังวลในด๎านเศรษฐกิจ-สังคม 

    ความกังวลอื่นๆ นั้นมักเป็นเรื่องนอกเหนือวิทยาศาสตร์ เชํน  

ในเรื่องการครอบง าโดยบรรษัทข๎ามชาติที่มีสิทธิ บัตร ถือครองสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข๎องกับ GMOs ท าให๎เกิดความกังวลเกี่ยวกับ

ความมั่นคงทาง อาหาร ตลอดจนปัญหาความสามารถในการพึ่งตนเอง

ของประเทศในอนาคต ที่มักถูกหยิบยกขึ้นมากลําวถึงโดย NGOs และ

ปัญหาในเรื่องการกีดกันสินค๎า GMOs ในเวทีการค๎าระหวํางประเทศ ซึ่ง

เป็นประเด็นปัญหาของ ประเทศไทยอยูํในปัจจุบัน 
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