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ถัว่ เหลืองจีเอ็มโอ หรือ ถัว่ เหลืองดัดแปร
พันธุกรรม เปนขอกังวลใจในอุตสาหกรรม
อาหารของไทยที่ผูบริโภคไมเคยตระหนักถึง
มากอน ตามรายงานขาวในชวงตนป 2559
ที่ผานมา นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการ
สมาคมเซลลบาํ บัดไทย ไดเปดเผยถึงงานวิจยั
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บงบอกถึงความ
สอดคลองระหวางการรับประทานถั่วเหลือง
จีเอ็มโอและการเกิดโรค 22 ชนิด โดยโรคที่
เกีย่ วของมีดงั นี้ โรคความดันโลหิตสูง อัมพาต
เบาหวาน อวน ไขมันในเลือดสูง อัลไซเมอร
สมองเสื่อม พารกินสัน โรคเกี่ยวกับหลอด
เลือดในสมอง กลามเนื้อออนแรง ออทิซึ่ม
ลําไสแปรปรวน การติดเชื้อในลําไส อุจจาระ
รวง และไตวาย เปนตน จากขอความขาวจึง
เกิดประเด็นคําถามวา ทําไมถัว่ เหลืองจีเอ็มโอ
ถึงเกีย่ วของกับโรคตางๆ 22 โรค จากรายงาน

การวิจัยพบวา ถั่วเหลืองจีเอ็มโอนั้น จริงแลวเปนพืชที่ไมเปนอันตราย
วัตถุประสงคในการดัดแปรพันธุกรรมคือ เพือ่ ใหสามารถทนตอสารไกล
โฟเสท (glyphosate) ซึ่งเปนสารปราบวัชพืช ถั่วเหลืองจีเอ็มโอจะ
สามารถทนตอสารดังกลาวไดและสามารถดูดซึมสารไกลโฟเสทเขาไป
ในเมล็ดถั่วเหลืองไดอีกดวย จึงเปนสาเหตุใหเกิดการสะสมสารพิษใน
เมล็ดถั่ว ทําใหเกิดการปนเปอนของสารนี้ในผลิตภัณฑอาหาร ใน
ประเทศจีนไดมีการนําตัวอยางอาหาร เชน นํ้ามันถั่วเหลืองและ
ซีอิ๊วขาวไปทดสอบหาสารดังกลาว เนื่องจากการตื่นตัวของผูบริโภค
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จากกระแสขาวและประเทศจีนเปนผูบ ริโภคถัว่ เหลืองรายใหญของโลก
พบวามีการปนเปอน แสดงใหเห็นวาสารไกลโฟเสทมีการปนเปอนอยู
ในหวงโซอาหาร (เดลินวิ ส, 2559) ซึง่ จากบทความขาวเปนการชีใ้ หเห็น
ถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เนื่องจากสารไกลโฟเสทที่ปนเปอน
จากถั่วเหลือง แตมิไดหมายความวาเปนสาเหตุหลักในการเกิดโรค
เหลานั้น
ในประเทศไทยนัน้ ทางศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิง่ แวดลอมและ
พิษวิทยา (Center of Excellence on Environmental Health and
Toxicology; EHT) ไดรวมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณสุมนําตัวอยาง
เมล็ดถั่วเหลืองที่มีจําหนายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมา
ตรวจสอบหาสารไกลโฟเสท ผลที่ไดพบวาในตัวอยาง 24 ตัวอยาง มี

ปริมาณไกลโฟเสท 0.24-5.06 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม โดยตัวอยางถั่วเหลืองที่ระบุวาเปน
ถั่วเหลืองอินทรีย (organic soybean) หรือ
pesticide free ตรวจพบปริมาณไกลโฟเสท
ในปริมาณนอยที่สุด (นุชนาถ, นันทนิจ และ
จุฑามาศ, 2559) ซึ่งปริมาณสารไกลโฟเสท
ที่ตรวจพบในถั่วเหลืองของไทยนั้นยังคงมี
ปริมาณไมเกินมาตรฐานสูงสุดทีย่ อมรับไดใน
ถั่วเหลืองที่กําหนดโดยองคกรตางๆ ทั้งใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมีการกําหนดคา
Maximum Residue Limit ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คา Maximum Residue Limit (MRL) ของสารไกลโฟเสท โดย FAO/WHO Codex
ตัวอยาง
ออย
ถั่ว (แหง)
ขาวโพดหวาน
ถั่วเลนทิล (lentil)
ถั่วเหลือง (แหง)
ธัญพืช

MRL (mg/kg)
2
2
3
5
20
30

ปที่นํามาใช
2006
2006
2012
2012
2006
2006

ที่มา : ดัดแปลงจาก นุชนาถ, นันทนิจ และจุฑามาศ (2559)

ในป จ จุ บั น ทางสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การตรวจ
วิเคราะหสารไกลโฟเสทในผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง เชน นมถั่วเหลือง
นํ้ามันถั่วเหลือง ซีอิ้วขาว และเตาเจี้ยว ซึ่งอาจมีการปนเปอนสารไกล
โฟเสทจากกระบวนการผลิตที่อาจใชถั่วเหลืองจีเอ็มโอจากการนําเขา
โดยในป 2558 ประเทศไทยมีการนําเขาถั่วเหลืองประมาณ 2.5 ลาน
ตัน (มูลคาประมาณ 38,000 ลานบาท) สวนใหญนําเขาจากประเทศ
บราซิล (รอยละ 69) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 22) และอารเจนตินา
(ร อ ยละ 5) โดยสั ด ส ว นการนํ า เข า มาใช มี ดั ง นี้ สกั ด เป น นํ้ า มั น
รอยละ 84 อาหารสัตว รอยละ 13 และนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหาร รอยละ 3 (เดลินิวส, 2559)
จากกระแสขาวที่ออกมาทางรองเลขาสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เภสัชกรประพนธ อางตระกูร ไดใหขอมูลวาทาง
อย. มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในผลิตภัณฑอาหารดัดแปร
พันธุกรรม โดยมีการกําหนดใหตองแสดงฉลาก “อาหารดัดแปร
พันธุกรรม” ในขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม
และผลิตภัณฑ จํานวน 22 รายการ ที่มีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของ
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นํ้าหนักผลิตภัณฑ ซึ่งเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่
11 พฤษภาคม 2546 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 251 (พ.ศ. 2545) เรื่อง
การแสดงฉลากอาหารทีไ่ ดจากเทคนิคการดัด
แปรพันธุกรรมหรือพันธุวศิ วกรรม ซึง่ มีสาระ
สําคัญ ดังนี้
- ให แ สดงข อ ความว า “ดั ด แปร
พั น ธุ ก รรม” ประกอบชื่ อ อาหารที่ มี ส  ว น
ประกอบสําคัญเพียงชนิดเดียว เชน ขอความ
วา “ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม” “เตาหูแข็ง
ผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม”
- ให แ สดงข อ ความว า “ดั ด แปร
พันธุกรรม” ในสวนประกอบหลัก 3 อันดับ
แรก ทายหรือใตชื่อสวนประกอบนั้นๆ ตาม
แตกรณี เชน ขอความวา “แปงขาวโพดดัด
แปรพันธุกรรม” เปนตน

รูปที่ 1 โปรตีนเกษตร

- การแสดงขอความดังกลาวขางตนให
แสดงดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจนมีขนาด
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก
- เพื่อปองกันไมใหผูบริโภคเขาใจผิด
เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารดังกลาวนี้
หามใชขอความวา “ปลอดอาหารดัดแปร
พั น ธุ ก รรม” หรื อ “ไม ใ ช อ าหารดั ด แปร
พันธุกรรม” หรือ “ไมมีสวนประกอบของ
อาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “มีการคัด
เลื อ กแยกส ว นประกอบที่ มี ก ารดั ด แปร
พันธุกรรมออก” หรือขอความอื่นในทํานอง
เดียวกัน
ปจจุบนั ในหลายประเทศมีการออกกฎที่
เขมงวดและครอบคลุมสําหรับผลิตภัณฑดัด
แปรพันธุกรรม ใหมีการแสดงฉลากอยาง
ชัดเจนซึ่งเปนการใหสิทธิแกผูบริโภคในการ
รับรูข อ มูลและสิทธิในการเลือกปฏิเสธอาหาร
ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑอาหาร
ทีม่ กี ารดัดแปรพันธุกรรมไมสามารถแยกออก
จากผลิตภัณฑตามธรรมชาติดวยตาเปลาได
หากมีปริมาณถึงรอยละ 4 หรือเปนสวน
ประกอบลําดับที่ 4 ก็ไมจําเปนตองแสดง
ฉลาก อีกทั้งในปจจุบันผลิตภัณฑที่มีการดัด
แปรพั น ธุ ก รรมไม ไ ด มี แ ค ข  า วโพดและถั่ ว
เหลือง แตยังมีมะละกอ แปงสาลี มันฝรั่ง

แครอท มะเขือเทศ แซลมอน เปนตน จึงควรมีการทบทวนออกกฎ
ควบคุมผลิตภัณฑดัดแปรพันธุกรรมและการแสดงฉลากที่เหมาะสม
เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคและใหสิทธิในการเลือกซื้อ
ทางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรนั้น ก็ไดคํานึงถึงเรื่องนี้เชนเดียวกัน โดยในกระบวนการ
ผลิตโปรตีนเกษตร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการคนควาและวิจัยใน
การนําโปรตีนจากพืชมาใชในการผลิต ใชแปงถั่วเหลืองพรองไขมัน
โปรตีนจากถัว่ เหลืองดังกลาวถือวามีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง เนือ่ งจาก
มีกรดอะมิโนทีจ่ าํ เปนตอรางกายครบทุกตัว โดยเฉพาะมีไลซีน (lysine)
สูง นอกจากนีโ้ ปรตีนเกษตรยังมีราคาถูกเมือ่ เทียบกับเนือ้ สัตว โดยทาง
สถาบันฯ เปนทีแ่ รกในประเทศไทยทีผ่ ลิตออกจําหนายและไดมกี ารฝก
อบรมใหคําแนะนําแกผูประกอบการที่สนใจตอมา ทางสถาบันฯ ใช
วัตถุดิบแปงถั่วเหลืองที่ผานการทดสอบวาไมมีการดัดแปรพันธุกรรม
โดยตรวจสอบจากใบรับรองสินคา (Certificate of Analysis :COA)
และตรวจวิเคราะหเอง เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจในผูบ ริโภคตอผลิตภัณฑ
ของสถาบันฯ

รูปที่ 2 โปรตีนแผนกรอบ

นอกจากผลิตภัณฑโปรตีนเกษตรแลวนั้น ยังมีผลิตภัณฑนองใหม
ทีผ่ ลิตจากแปงถัว่ เหลืองทีไ่ มดดั แปรพันธุกรรมเชนเดียวกัน คือ “Soya
crispy” หรือ “โปรตีนเกษตรแผนกรอบ” พัฒนาผลิตภัณฑโปรตีน
เกษตรมาเปนเนือ้ เทียมแผนบางเฉียบ อุดมไปดวยโปรตีนสูง ในปริมาณ
และคุณภาพที่ทัดเทียมกับเนื้อสัตวพรอมทั้งกรดอะมิโนที่จําเปนตอ
ร า งกาย ไขมั น ตํ่ า และไม มี ค อเลสเตอรอล เสริ ม ด ว ยคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการจากใยอาหาร เหล็ก แคลเซียมและคุณสมบัติเชิงสุขภาพ
จาก isoflavone ในถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบ ดวยนวัตกรรมการผลิต
ทีโ่ ดดเดนในการสรางผลิตภัณฑอาหารเลียนแบบเนือ้ สัตวโดยใชวตั ถุดบิ
จากพืชและไมมีสวนผสมใดๆ จากเนื้อสัตวทั้งสิ้น อีกทั้งการใชเทคนิค
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การผลิตสรางนวัตกรรมอาหารเจทีค่ ลายคลึง
หมูแผนกรอบ เปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่กําลัง
ไดรับความสนใจ
ถัว่ เหลืองดัดแปรพันธุกรรมอาจเปนโทษ
หรือมีประโยชนตออุตสาหกรรมไทย ยังไม
สามารถตัดสินไดอยางแนชดั เนือ่ งจากยังขาด
ข อ มู ล การศึ ก ษา ว า ปลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพ
หรือไม จะทําลายระบบนิเวศและสิง่ แวดลอม
หรือเปลา ซึง่ หากเรายังไมทราบแนชดั ควรตัง้

หลักดวยการปองกันไวกอ น อาจบริโภคพืชผักตามธรรมชาติ พืชผักใน
ทองถิ่น เลือกซื้อผลิตภัณฑดวยการสังเกตฉลาก และควรตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีวิวัฒนาการตางๆ ที่กาวไปอยางรวดเร็ววา
ไดสงผลกระทบตอตัวเราหรือไม บางทีอาจคิดวาเปนเรื่องไกลตัวแต
ความจริงแลวเราอาจไดรับผลกระทบนั้นแลวก็เปนได
คําสําคัญ: ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม, ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ
Keywords: soybean, GMOs, genetically modified soybean
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