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เปนประโยชนตอผูประกอบการผลิตอาหาร ผูบริโภค และผูสนใจทั่วไป หากมีขอสงสัยหรือ         
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1. ความเปนมา
การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสงผลใหมีการเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตรและตอเนื่องมายังผลิตภัณฑอาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรมเพิ่มข้ึนตามมา กอใหเกิดความ
ต่ืนตวัของผูบริโภคในเรื่องความปลอดภัยของการบริโภคอาหารดังกลาว  ไดมีการเรียกรองใหมีการ
ติดฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรมเพื่อใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่จะเลือก
ซือ้บริโภค ประเทศไทยไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เร่ือง      
การแสดงฉลากอาหารที่ได จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมเมื่อวันที่            
10 พฤษภาคม 2545 ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 เปนตนไป ดังนั้น
การแสดงฉลากอาหารตามประกาศฯ ดังกลาวนี้ มีวัตถุประสงค :

1. เพื่อสนับสนุนใหมีการใหขอมูลตามสิทธิการรับรูขอมูลของผูบริโภคที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนญู ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคไดขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่จะใชในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

2. เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองระหวางมาตรฐานประเทศไทยและ
มาตรฐานระดบัสากลอันจะเปนการคุมครองประโยชนของประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. เพื่อสนับสนุนใหมีการดํ าเนินการในเรื่องอาหารดัดแปรพันธุกรรมอยางเหมาะสม
คอยเปนคอยไป ใหเกิดภาระนอยที่สุด แตไดประโยชนและผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติตาม          
ขอกํ าหนดได

ในเบือ้งตนนี้ไดกํ าหนดใหประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 251) พ.ศ. 2545 ใชบังคับ
กบักลุมผลิตภณัฑอาหารจากพืช 2 ชนิด คือ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวโพดและ
ผลิตภณัฑจากขาวโพดที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมกอน เนื่องจากกลุม
ผลิตภณัฑจากพชืทัง้ 2 ชนิดดังกลาวนี้มีการนํ าเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตอาหารเพื่อ
จ ําหนายและบรโิภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออกจํ านวนมาก โดยเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
หากบังคับใชกับอาหารทั้งหมดทันที อาจสงผลกระทบในเรื่องราคาสินคาที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นตาม
มาอยางรวดเร็วเกินไป ทํ าใหมีผลกระทบตอผูบริโภคและกลไกการตลาดของอาหารภายใน
ประเทศได อยางไรก็ตามจะมีการขยายเรื่องขอบังคับการแสดงฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรมนี้ไป
ใชกับอาหารชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมตอไป

เพื่อสรางความมั่นใจในดานความปลอดภัยสํ าหรับการบริโภคอาหารดัดแปรพันธุกรรม
ปจจุบันหนวยงานองคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกไดมี      
แนวทางแนะนํ าการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ
พันธุวิศวกรรมเพื่อใหประเทศสมาชิกตาง ๆ นํ าไปใช ซึ่งประเทศไทยก็ไดมีการประเมินความ   
ปลอดภัยอาหารดัดแปรพันธุกรรมนีเ้ชนกัน
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2. พืชและอาหารดัดแปรพันธุกรรม
มารู จักคํ าว า พืชดัดแปรพันธุกรรม (Genet ical ly Modi f ied Plants)                         

พืชดัดแปรพันธุกรรม หมายถึง พชืทีไ่ดถูกเปลี่ยนแปลงสารพันธกุรรมหรือยีนหรือดีเอ็นเอ (DNA)
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ควบคุมโดยมนุษยซึ่งเปนวิธีที่ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั่วไป 
กล าวคือ  เป นการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมโดยใช  เทคโนโลยีที่ เ รียกว า  “Modern 
biotechnology” หรือ “Gene technology” หรืออาจเรียกวา “Recombinant DNA technology”
หรือ “Genetic engineering” ก็ได ซึง่เปนเทคโนโลยีที่ทํ าใหสามารถคัดเลือกยีนที่เฉพาะเจาะจง
ตามทีต่องการจากพืชชนิดหนึ่งไปใสในพืชชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน หรือเปนการคัดเลือกยีนที่
ไดจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไมใชพืช เชน แบคทีเรียหรือไวรัส แลวนํ าไปสอดใสในพืชก็ได โดยพืชดัดแปร
พนัธกุรรมนีจ้ะถกูน ําไปเพาะปลูกไดเหมือนพืชอ่ืน ๆ   และเมื่อนํ าพืชดัดแปรพันธุกรรมมาทํ าอาหาร 
จึงเรียกพืชเหลานี้เมื่อนํ าไปทํ าอาหารวา อาหารดัดแปรพันธุกรรม หรืออาหารที่ไดจาก
เทคนคิการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม (Genetically Modified Foods)

การทีเ่รียกพชืที่ไดรับการถายยีนดวยวิธีทางวิทยาศาสตรวา “พชืดัดแปรพันธุกรรม” นี้อาจ
ทํ าใหหลายคนเขาใจผิดวาวิธีการทางวิทยาศาสตรที่นํ ามาใชเพื่อถายยีนเขาสูพืชเปนสิ่งที่ทํ าให
พนัธกุรรมของพืชเปลี่ยนแปลงไป แตแทจริงแลวพันธุกรรมของพืช และแมแตส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยปกติจากการผสมพันธุและการคัดเลือกพันธุตามธรรมชาติหรือที่ทํ าโดย
มนษุย เชน การผสมเกสรไมดอก ไมประดับตาง ๆ หรือการทาบกิ่งที่ใชอยูในปจจุบันนี้ เปนตน

การปรับปรุงพันธุพืชโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อดัดแปรพันธุกรรมนี้จะชวยใหเกษตรกร
สามารถนํ ายีนที่ตองการจากพืชสายพันธุที่หางไกลกันซึ่งโดยธรรมชาติแลวไมสามารถนํ าสายพันธุ
ดังกลาวมาผสมกนัไดโดยวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งการใชเทคโนโลยีชีวภาพนี้จะชวยใหสามารถนํ าเอา
ยนีทีต่องการจากสิง่มชีวีิตชนิดตาง ๆ ที่ไมจํ าเปนตองเปนสายพันธุเดียวกันหรือใกลเคียงกันมาถาย
ใสรวมไวในลกูผสม โดยวิธีการนี้จะชวยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุลงไดอยางมาก ซึ่งวัตถุ
ประสงคในการปรับปรุงพันธุนั้นเพื่อมุงเนนใหพืชมีความตานทานสูงตอโรคจากแมลงและไวรัส 
หรือเพือ่ใหมคีวามตานทานตอวัชพืช หรือเพื่อใหมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนตน

ปจจุบันผูบริโภคมักกังวลวา “อาหารทีไ่ดจากการดัดแปรพันธุกรรมมีความปลอดภัย
ตอการบริโภคจริงหรือไม และจะมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางไร” ซึง่คํ าตอบก็คือ 
อาหารดัดแปรพันธุกรรมที่มีจํ าหนายอยูในทองตลาดขณะนี้เปนอาหารที่ผานการประเมินความ
ปลอดภัยโดยหนวยงานที่รับผิดชอบของแตละประเทศ ซึ่งการประเมินความปลอดภัยของอาหาร
ดัดแปรพันธุกรรมนั้นเปนการตรวจประเมินทางวิทยาศาสตรในทุกขั้นตอนการผลิต เปนกระบวน
การประเมินความปลอดภัยที่ละเอียดมากกวาที่เคยทํ าการตรวจสอบในอาหารอื่น โดยแตละ
ประเทศมวีธิกีารประเมินที่อยูบนหลักการเดียวกัน คือ การประเมินความปลอดภัยตอมนุษยและ
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ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการประเมินอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหมั่นใจไดวาอาหารที่ได
จากการดัดแปรพันธุกรรมกอใหเกิดอันตรายแกมนุษยนอยที่สุด โดยการประเมินความปลอดภัย
นัน้จะใหความสํ าคัญเปนพิเศษในเรื่อง การกอใหเกิดการแพ การถายทอดของยีนที่สอดใสเขาไป
จากอาหารดัดแปรพันธุกรรมมาสูมนุษย (Gene transfer) และการถายทอดของยีนที่สอดใสเขาไป
จากอาหารดัดแปรพันธุกรรมไปสูพืชปกติอ่ืนๆในธรรมชาติ (Outcrossing) ขณะนีย้ังไมมีรายงาน
จากประเทศที่มีการจํ าหนายอาหารดัดแปรพันธุกรรมเพื่อบริโภควากอใหเกิดอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนแตอยางใด

ดังที่กลาวมาแลวขางตน พืชดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถนํ ามาใชเปนอาหารมนุษยไดนั้น
จะตองมีความปลอดภัยเพียงพอและผานการประเมินความปลอดภัยมาแลวทั้งสิ้น สํ าหรับหนวย
งานในประเทศไทยที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินความปลอดภัยของสายพันธุ พืชดัดแปร      
พันธุกรรมที่จะนํ ามาใชเปนอาหารสํ าหรับมนุษยนั้น ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี      
ชีวภาพแหงชาติ สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ               
กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานที่นอกจากจะทํ าการประเมิน
ความปลอดภัยแลวยังใหบริการในการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารที่ไดจากเทคนิคการ      
ดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมดังจะกลาวตอไปอีกดวย
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3 . การแสดงฉลากอาหารที่ ได จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม           
หรือพันธุวิศวกรรม

3.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่251) พ.ศ. 2545 เรื่อง การแสดงฉลาก
อาหารทีไ่ดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545

เรือ่ง การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
-----------------------------------------------

เพื่อเปนการใหขอมูลตอผูบริโภคสํ าหรับการแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการ
ดัดแปรพนัธกุรรมหรือพันธุวิศวกรรม อาศัยอํ านาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบญัญติัทีม่บีทบญัญติับางประการเกีย่วกบัการจ ํากดัสทิธิ
และเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหถัว่เหลอืงและผลติภณัฑจากถัว่เหลอืง ขาวโพดและผลติภณัฑจากขาวโพด ที่
ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic
engineering) เปนอาหารที่ตองมีฉลาก

ขอ 2  อาหารตามขอ 1 หมายความวา ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาว
โพดและผลติภณัฑจากขาวโพด ตามรายชื่อในบัญชีแนบทายประกาศนี้ที่มีสารพันธุกรรม (ดีเอ็น
เอ) หรือโปรตีนที่เปนผลจากการดัดแปรพันธุกรรมนั้นอยูต้ังแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบที่
เปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแตละสวนประกอบดังกลาวนั้นมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5
ของนํ้ าหนักผลิตภัณฑ

ขอ 3   การแสดงฉลากของอาหารตามขอ 1 ใหปฏิบัติ ดังนี้
3.1  ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารนั้น ๆ
3.2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่ 194) พ.ศ.2543 เร่ือง

ฉลาก ลงวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ.2543 ยกเวนการปฏบัิติตามขอ 3(1) และ (5) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสขุดงักลาว ใหปฏิบัติดังนี้

(ก)   ใหแสดงขอความวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารตาม
ขอ 1 ทีม่สีวนประกอบสํ าคัญเพียงชนิดเดียว เชน ขอความวา ”ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม” “เตาหู
แชแข็งผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม” เปนตน
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(ข)  ใหแสดงขอความวา “ดัดแปรพนัธกุรรม” ในสวนประกอบหลกั 3 
อันดบัแรกที่ใชอาหารตามขอ 1 ไวทายหรือใตชื่อสวนประกอบนั้น ๆ ตามแตกรณี เชน ขอความ
วา “แปงขาวโพด ดัดแปรพันธุกรรม” เปนตน

การแสดงขอความดังกลาวขางตนใหแสดงดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน          
มขีนาดสมัพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก

ขอ  4   ความในขอ 3 ของประกาศนี ้ไมใชบังคบักบัผูผลิตรายยอยทีจ่ ําหนายแกผูบริโภค
โดยตรง

“ผูผลิตรายยอย” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา ผูผลิตขนาดเลก็ทีจ่ ําหนายแกผู
บริโภค โดยตรงในวงแคบ และผูผลิตสามารถใหขอมูลแกผูบริโภคไดโดยตรงดวย

ขอ 5 เพื่อปองกันไมใหผู บริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารตาม
ประกาศนี้ หามใชขอความวา “ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “ไมใชอาหารดัดแปร
พันธุกรรม” หรือ “ไมมีสวนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “มีการคัดหรือแยกสวน
ประกอบที่มีการดัดแปรพนัธกุรรมออก” หรือขอความอื่นในทํ านองเดียวกัน

ขอ  6  ประกาศนี ้ใหใชบังคบัเมือ่พนก ําหนดหนึง่ป นบัแตวนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานเุบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.2545

ลงชือ่  สุดารัตน  เกยุราพันธุ

 (นางสดุารัตน  เกยุราพันธุ)
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกจิจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 42 ง. ลงวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2545)
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บัญชแีนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545
เรือ่ง  การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

----------------------------------------

อาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมที่ตองมีการแสดง
ฉลากอาหาร มีดังตอไปนี้

1.  ถัว่เหลือง
2.  ถัว่เหลืองสุก (cooked soybean)
3.  ถัว่เหลืองคั่ว
4. ถัว่เหลืองบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned soybean) หรือบรรจุในบรรจุ

ภัณฑออนตัว (retort pouch)
5.  ถัว่หมัก (natto)
6.  เตาเจี้ยว (miso)
7.  เตาหู เตาหูทอดนํ้ ามัน
8.  เตาหูแชแข็ง กากเตาหู (ฟองเตาหูและผลิตภัณฑ)
9.  นมถั่วเหลือง

10.  แปงถั่วเหลือง (soybean flour)
11.  อาหารทีม่อีาหารตามขอ 1-10 เปนสวนประกอบหลัก
12.  อาหารทีม่ีโปรตีนจากถั่วเหลือง (soybean protein) เปนสวนประกอบหลัก
13.  อาหารที่มีถั่วเหลืองฝกออนและยอดออน (green soybean) เปนสวนประกอบหลัก
14.  อาหารทีม่ถีัว่งอกที่ไดจากถั่วเหลืองเปนองคประกอบหลัก
15.  ขาวโพด
16.  ปอปคอรน (pop corn)
17.  ขาวโพดแชเยือกแข็ง (freeze) หรือแชเย็น (chill)
18.  ขาวโพดบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned corn) หรือบรรจุในบรรจุภัณฑออน

ตัว (retort pouch)
19.  แปงขาวโพด (corn flour/corn starch)
20.  ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตโดยใชขาวโพดเปนสวนประกอบหลัก
21.  อาหารที่มีอาหารตามขอ 15-20 เปนสวนประกอบหลัก

    22.  อาหารที่มีขาวโพดบดหยาบ (corn grits) เปนสวนประกอบหลัก
--------------------------------------------------
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3.2 วิธีปฏิบัติเพื่อแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
หรอืพันธุวิศวกรรม

เพื่อความชัดเจนของผูประกอบการในการพิจารณาวาผลิตภัณฑของตนเขาขายที่จะตอง
แสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมหรือไม นอกเหนือจาก
อาหารที่ไดจากการตัดแตงสารพันธุกรรมครายไนนซี (Cry9C) ทีข่ณะนีจ้ัดเปนอาหารที่หามผลิต
น ําเขา หรือจํ าหนายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215 และ 217) พ.ศ. 2545 แลว
ทางสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดแสดงแนวทางการพิจารณาและวิธีปฏิบัติในเรื่องการ
แสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมไวเปนแผนผังเพื่อให
งายตอการเขาใจและเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของและผูประกอบการเพื่อใหทราบวาควรปฏิบัติ
อยางไรกับผลิตภัณฑอาหารดังกลาวใหสอดคลองตามประกาศ ฯ (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 นี้
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1. อาหารของทานเปนถั่วเหลืองหรือขาวโพด หรือ มสีวนประกอบเปนถั่วเหลืองหรือขาวโพดใชหรือไม

 ใช ไมใช

       3.ทานเปนผูผลิตรายยอยใชหรือไม

ไมใช

ไมอยูในขายประกาศฯ (ฉบับที่ 251)
พ.ศ. 2545 ที่ตองแสดงฉลาก

 ใช
 ใช

2. อาหารหรือสวนผสมของทานอยูในบัญชี 22 รายการตามที่
ประกาศฯ (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 กํ าหนด ใชหรือไม

ไมใช

ไมอยูในขายบัญชี 22 รายการตามประกาศฯ
(ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 ที่ตองแสดงฉลาก

4.  อาหารของทานมีวัตถุดิบใน 22 รายการ ตามบัญชีแนบทายประกาศ ฯ (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 และเปนสวนประกอบชนิดเดียว หรือ
เปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกของผลิตภัณฑนั้น ๆ

กรณีที่ 2 เปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกไมใชทั้ง 2 กรณีกรณีที่ 1 เปนสวนประกอบสํ าคัญเพียงชนิดเดียว

5. แตละสวนประกอบหลักนั้นมีปริมาณอยูตั้งแตรอยละ 5 ของ
นํ้ าหนักผลิตภัณฑใชหรือไม

ไมตองแสดงฉลาก

6. ทานทราบวาสวนประกอบหลักนั้นมีการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมอยูในปริมาณตั้งแตรอยละ 5
ของสวนประกอบหลักนั้นหรือไม

ไมใช

ไมทราบทราบ

1. สงตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณ โดยหองปฏิบัติการของรัฐหรือเอกชนที่กํ าหนดไว หรือ
2. ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณจากในประเทศหรือนอกประเทศที่เชื่อถือได

จะตองกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้โดยไดกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้แลว

สวนประกอบหลักนั้นมีการดัดแปรพันธุกรรม
หรือพันธุวิศวกรรมอยูในปริมาณตั้งแตรอยละ 5

ของสวนประกอบหลักนั้น

จากผลการวิเคราะหหรือใบรับรองหรือหลักฐานอื่นๆ แสดงวา

  สวนประกอบหลักนั้นไมมีหรือมีการดัดแปร
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมอยูในปริมาณตํ่ ากวา
รอยละ 5 ของสวนประกอบหลักนั้น

ไมตองแสดงฉลากตามประกาศฯ (ฉบับที่ 251)
พ.ศ. 2545

ตองแสดงขอความ “ดดัแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารในกรณีที่มี
สวนประกอบสํ าคัญเพียงชนิดเดียว

ตองแสดงขอความ “ดดัแปรพันธุกรรม” ไวทายหรือใตชื่อสวนประกอบนั้น ในกรณีเปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก ตามแตกรณี

แผนผังการแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545

 ใช
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3.3 การอธิบายและขยายความคํ าถามในแผนผังการแสดงฉลากอาหารที่ไดจาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545
คํ าถามที่ 2  อาหารหรือสวนผสมของทานอยู ในบัญชี 22 รายการตามที่ประกาศฯ           
(ฉบับที ่251) พ.ศ. 2545 กํ าหนด ใชหรือไม

บัญช ี22 รายการตามแนบทายประกาศฯฉบับที่ 251 (พ.ศ. 2545) ทีเ่ปนอาหารที่
ไดจากเทคนิคพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมที่ตองแสดงฉลาก มีดังตอไปนี้

1. ถัว่เหลือง
2. ถัว่เหลืองสุก (cooked soybean)
3. ถัว่เหลืองคั่ว
4. ถัว่เหลืองบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned soybean) หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ

ออนตัว (retort pouch)
5. ถัว่หมัก (natto)
6. เตาเจี้ยว (miso)
7. เตาหู เตาหูทอดนํ้ ามัน
8. เตาหูแชแข็ง กากเตาหู (ฟองเตาหูและผลิตภัณฑ)
9. นมถั่วเหลือง
10. แปงถั่วเหลือง (soy bean flour)
11. อาหารทีม่ีอาหารตามขอ 1-10 เปนสวนประกอบหลัก
12. อาหารที่มีโปรตีนจากถั่วเหลือง (soybean protein) เปนสวนประกอบหลัก
13. อาหารที่มีถั่วเหลืองฝกออนและยอดออน (green soybean ) เปนสวนประกอบหลัก
14. อาหารทีม่ถีัว่งอกที่ไดจากถั่วเหลืองเปนองคประกอบหลัก
15. ขาวโพด
16. ปอปคอรน (pop corn)
17. ขาวโพดแชเยือกแข็ง (freeze) หรือแชเย็น (chill)
18. ขาวโพดบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned corn)หรือบรรจุในบรรจุภัณฑออนตัว

(retort pouch)
19. แปงขาวโพด (corn flour/corn starch)
20. ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตโดยใชขาวโพดเปนสวนประกอบหลัก
21. อาหารที่มีอาหารตามขอ 15-20 เปนสวนประกอบหลัก
22. อาหารที่มีขาวโพดบดหยาบ (corn grits) เปนสวนประกอบหลัก
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คํ าถามที่ 3  ทานเปนผูผลิตรายยอยใชหรือไม
ขอพิจารณา ผูผลิตรายยอย หมายความวา ผูผลิตขนาดเล็กที่จํ าหนายแกผูบริโภคโดยตรงใน
วงแคบ และผูผลิตสามารถใหขอมูลแกผูบริโภคไดโดยตรงดวย
(คํ าจ ํากดัความจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545)
ตัวอยาง ผูผลิตปอปคอรนที่ผลิตและขายแกผูบริโภคโดยตรงในลักษณะเปนซุมอาหารใน
ศูนยการคาและไมมีสาขาอยางกวางขวางถือเปนรายยอย แตผูผลิตปอปคอรนที่มีสาขาและสงผู
จ ําหนายกระจายออกไปจํ าหนายยังผูบริโภค ไมถือวาเปน “ผูผลิตรายยอย” เพราะไมไดจํ าหนาย
ในวงแคบ

 ผูผลิตนํ ้าเตาหูตักขายใหกับผูบริโภคในลักษณะหาบเร แผงลอย สถานที่บริการ
อาหาร หรือภัตตาคาร ถือเปนผูผลิตรายยอย สวนผูผลิตนํ้ าเตาหูบรรจุขวดไปจํ าหนายในที่ตางๆไม
ถอืวาเปนรายยอย
(“ผูผลิตรายยอย” ไมไดมคีวามหมายเชนเดียวกันกับ ผูผลิตที่มีกํ าลังคนหรือสถานที่ไมเขา
ขายโรงงาน )

คํ าถามที่ 4  อาหารของทานมีวัตถุดิบใน 22 รายการ ตามบัญชีแนบทายประกาศฯ (ฉบับที่
251) พ.ศ. 2545 และเปนสวนประกอบสํ าคัญชนิดเดียว หรือ สวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ
ขอพิจารณา
ตัวอยาง กรณีที่ 1 เปนสวนประกอบสํ าคัญชนิดเดียว – เชน ผลิตภัณฑแปงถั่วเหลือง มี
สวนประกอบสํ าคัญคือ แปงถั่วเหลือง 100 % เพยีงอยางเดียว
ตัวอยาง กรณีที่ 2  เปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก – เชน ซุปมักกะโรนี มีสวน
ประกอบคือ
-  แปงขาวโพด 66 %  เปนสวนประกอบหลักที่มีปริมาณมากอันดับที่ 1
-  เกลือ  9 %  เปนสวนประกอบหลักที่มีปริมาณมากอันดับที่ 2
-   กระทยีมเจียว 3 %  เปนสวนประกอบหลักที่มีปริมาณมากอันดับที่ 3
-   โปรตีนถั่วเหลือง 1 %   เปนสวนประกอบที่มีปริมาณมากอันดับที่ 4  จึงไมอยูใน 3 อันดับแรก
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คํ าถามที่ 5 แตละสวนประกอบหลักนั้นมีปริมาณอยูต้ังแตรอยละ 5 ของนํ้ าหนักผลิตภัณฑ
ใชหรือไม
ขอพิจารณา  พจิารณาสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกนั้นวาแตละสวนประกอบมีปริมาณตั้งแต
รอยละ 5 ของนํ้ าหนักผลิตภัณฑ ในกรณีที่แมจะเปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก แตถามี
ปริมาณอยูไมถึงรอยละ 5 ของนํ้ าหนักผลิตภัณฑก็ไมตองแสดงฉลาก ตัวอยาง ขนมปง มีสวน
ประกอบหลกัคอืมีแปงขาวโพดเปนสวนประกอบหลักอยูใน 3 อันดับแรก แตมีปริมาณเพียง
4.21 % ของนํ ้าหนักผลิตภัณฑจึงไมจํ าเปนตองแสดงฉลาก

คํ าถามที่ 6 ทานทราบวาสวนประกอบหลักนั้นมีการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมอยู
ในปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของสวนประกอบหลักนั้นหรือไม
ขอพิจารณา การที่จะตอบคํ าถามนี้ไดนั้นทานจะตองทราบกอนวาอาหารหรือสวนผสมของ
อาหารนัน้เปนอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือไม ทานจะตองกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
แลวคือ
1. สงตรวจวเิคราะหหาชนิดและปริมาณ โดยหองปฏิบัติการของรัฐหรือเอกชนที่กํ าหนดไว หรือ
2. ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณจากในประเทศหรือนอกประเทศที่เชื่อถือได   
[หองปฏบัิติการที่กํ าหนดไวที่สามารถตรวจปริมาณสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอไดในปจจุบันนี้ ไดแก 
(1) หองปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) (2) หองปฏิบัติการตรวจอาหารดัดแปรพันธุกรรม กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข (3) หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) กลุมงานวิจัย
เทคโนโลยชีวีภาพ สํ านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และ (4) สถาบันอาหาร]

ขอความการแสดงฉลาก
- การแสดงขอความในฉลากใหแสดงดวยอักษรที่อานไดชัดเจนมีขนาดสัมพันธกับขนาดของพื้น

ที่ฉลาก
- ในกรณทีีม่สีวนประกอบสํ าคัญเพียงชนิดเดียว ใหแสดงขอความวา “ดัดแปรพันธุกรรม”

ประกอบชื่ออาหาร
- ในกรณีเป นส วนประกอบหลัก 3 อันดับแรกที่ใช ในอาหาร  ให แสดงขอความ                      

“ดัดแปรพันธุกรรม” ไวทายหรือใตชื่อสวนประกอบนั้นๆ ตามแตกรณี ดังตัวอยางตอไปนี้



12

1. กรณีผลิตภัณฑมีสวนประกอบสํ าคัญชนิดเดียวตองแสดงคํ าวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหาร
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2. กรณีอาหารที่มีสวนประกอบสํ าคัญหลายชนิด ไมตองแสดงคํ าวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ในสวนของชื่ออาหาร      
ถาสวนประกอบนั้นเขาขายตามประกาศใหแสดงคํ าวา “ดัดแปรพันธุกรรมหลังสวนประกอบนั้นๆ
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3. กรณีผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบเปนอาหารดัดแปรพันธุกรรมแตไมไดเปนสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรก        
ไมตองแสดงคํ าวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ทายชื่อสวนประกอบ
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4. กรณีที่สวนประกอบสํ าคัญมีปริมาณมากกวา 5 % แตจากการวิเคราะหพบวามีปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอหรือ
โปรตีนนอยกวา 5 % ก็แสดงฉลากตามปกติ
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3.4 คํ าชี้แจงการยื่นอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251)        
พ.ศ. 2545

1. ผูทีม่หีนาทีท่ีต่องแสดงฉลากตามประกาศฯ (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 คือ ผูนํ าเขา 
หรือผูผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปตามรายการแนบทายประกาศฯ 22 รายการ เพื่อ
จ ําหนาย

2. ผูประกอบการดังกลาวตาม (1) พิสูจนทราบแลววาอาหารของตนเปนอาหารดัด-
แปรพนัธกุรรมตามแผนผังการพิจารณาแสดงฉลากสามารถยื่นคํ ารองขึ้นทะเบียนตํ ารับ หรือขอแก
ไขทะเบยีนตํ ารับ หรือขอฉลาก หรือขอแกไขฉลาก หรือจดทะเบียน หรือจดแจงโดยยื่นดํ าเนินการ
ตามกลุมอาหารดังนี้

ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารเมื่อทราบวา
เปนอาหารดัดแปรพันธุกรรม การดํ าเนินการ

รายเดิม : ยื่นแบบ อ.19กลุมที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุมที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ
รายใหม: ยื่นแบบ อ.17
รายเดิม: ยื่นแบบ สบ. 5/ 6กลุมที่ 2 อาหารกํ าหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน
กลุมที่ 2 อาหารกํ าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน รายใหม: ยื่นแบบ สบ. 5

รายเดิม: ยื่นแบบ สบ. 5/ 6กลุมที่ 3 อาหารที่ตองมีฉลาก กลุมที่ 3 อาหารที่ตองมีฉลาก
รายใหม: ยื่นแบบ สบ. 5

กลุมที่ 4 อาหารทั่วไป กลุมที่ 3 อาหารที่ตองมีฉลาก ยื่นแบบ สบ. 5 และปฏิบัติ
เหมือนกลุมที่ 3

3. ในการยื่นขอแสดงฉลากนั้น ผูประกอบการใชการรับรองตนเองโดยจะตองมีการ
ลงลายเซน็รับรองวาจะปฏิบัติตามประกาศฯ นี้ และรับรองวาผลิตภัณฑของตนเปนอาหารดัดแปร
พนัธกุรรมหรือพนัธุวิศวกรรม โดยผูประกอบการไมตองนํ าหลักฐานหรือผลการวิเคราะหมาแสดง

4. การตรวจสอบติดตามเพื่อกํ ากับดูแลผลิตภัณฑอาหารหลังออกสูทองตลาดเพื่อให
เปนไปตามประกาศฯ ฉบับนี้ ทางสํ านักงานคณะกรรมอาหารและยาจะใชการสุมตัวอยางตามทอง
ตลาดและเกบ็ตัวอยางกรณีนํ าเขาฯ ณ ดานอาหารและยา  หากการแสดงฉลากไมตรงกับความ
เปนจริงจะมีโทษตามที่กฎหมายกํ าหนดไว

5. วัตถุดิบอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ
พันธุวิศวกรรมจะตองปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่เกี่ยวของดวย เชน ขาวโพดตองปฏิบัติตาม
ประกาศฯ เร่ือง การหามนํ าเขาขาวโพดหรือผลิตภัณฑขาวโพดที่มี Cry9C และนํ ้านมถั่วเหลืองจะ
ตองปฏบัิติตามประกาศฯ เร่ือง นํ้ านมถั่วเหลืองดวย เปนตน
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4. การตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปร    
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

ปจจุบันประเทศไทยมีหองปฏิบัติการเพื่อบริการตรวจสอบการปนเปอนของจีเอ็มโออยู 4
แหงดวยกัน คือ หองปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี สํ านกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.), หองปฏิบัติการตรวจอาหารดัดแปรพันธุกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข, หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) กลุมงาน
วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สํ านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และสถาบันอาหาร

ขอมูลในเรื่องหลักการสุมตัวอยางและความสามารถของหองปฏิบัติการในประเทศไทยใน
การตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารดัดแปรพันธุกรรมมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1 หนวยงานทีใ่หบริการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารที่ไดจากเทคนิคการ
ดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

(1) หองปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ที่อยู: 1  หมู 6   ถนนมาลัยแมน   ตํ าบลกํ าแพงแสน   อํ าเภอกํ าแพงแสน
จงัหวัดนครปฐม  73140
โทรศัพท: 034-282-433-4
การใหบริการ: ใหบริการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารดัดแปรพันธุกรรมแก     
หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน
อัตราคาบริการและระยะเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะห (อาจมีการเปลี่ยน   
แปลงได):

การตรวจวิเคราะหแบบ Qualitative: ราคา 2,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
โดยใชระยะเวลา 3 วัน

การตรวจวิเคราะหแบบ Quantitative: ราคา 3,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
โดยใชระยะเวลา 3 วัน

**  กรณเีรงดวนสามารถกํ าหนดวันได
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(2) หองปฏิบัติการตรวจอาหารดัดแปรพันธุกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู: กรมวทิยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท
อํ าเภอเมือง     จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท: 0-2951-0000 ตอ 9515
การใหบริการ: ใหบริการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารดัดแปรพันธุกรรมแกหนวย
งานทั้งของรัฐและเอกชน
อัตราคาบริการและระยะเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะห (อาจมีการเปลี่ยน   
แปลงได):

การตรวจวิเคราะหแบบ Qualitative:
เปนการตรวจแบบ Screening Test ในราคา 3,200 บาท ตอ 1 ตัวอยาง ใชระยะ

เวลา 5 วนั และหากตองการตรวจหาชนิดของยีนดัดแปรพันธุกรรม (Transgene) ดวยตอง
เพิม่คาบริการอีกยีนละ 800 บาท ตอ 1 ตัวอยาง โดยใชระยะเวลาในการตรวจเพิ่มเติมอีก
ยนีละ 1 วัน

การตรวจวิเคราะหแบบ Quantitative:
เปนการตรวจแบบ Semi-quantitative ในราคา 4,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง ใช

ระยะเวลา 3 วัน และหากตองการตรวจหาชนิดของยีนดัดแปรพันธุกรรม (Transgene)
ชนดิอืน่เพิม่ดวยตองเพิ่มคาบริการอีกยีนละ 1,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง โดยใชระยะเวลา
ในการตรวจเพิ่มเติมอีกยีนละ 1 วัน

(3) หองปฏบัิติการตรวจวิเคราะหสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) กลุมงาน
วิจั ย เทคโนโลยีชี วภาพ  สํ  านักวิ จั ยและพัฒนาเทคโนโลยีชี วภาพ              
กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ที่อยู: 85 อาคารพันธุกรรมพืชสิรินธร ถนนรังสิต-นครนายก ตํ าบลรังสิต  
อํ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท: 0-2904-6885-95 ตอ 6108
การใหบริการ: ใหบริการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารดัดแปรพันธุกรรมแกหนวย
งานทั้งของรัฐและเอกชน
อัตราคาบริการและระยะเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะห (อาจมีการเปลี่ยน   
แปลงได):

การตรวจวิเคราะหแบบ Qualitative: ราคา 1,600 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
วตัถุดิบ และราคา 1,800 บาท ตอ 1 ตัวอยางอาหารสํ าเร็จรูป โดยใชระยะเวลา 2-3 วัน
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การตรวจวิเคราะหแบบ Quantitative: ราคา 2,200 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
วตัถุดิบ และราคา 2,400 บาท ตอ 1 ตัวอยางอาหารสํ าเร็จรูป โดยใชระยะเวลา 2 วัน

**  การตรวจวิเคราะหเพื่อออกใบ Test Report ใหนัน้จะใชเวลาไมนานกวา
15 วนัทํ าการ

(4) สถาบันอาหาร
ที่อยู: 2008   ซอยจรัญสนทิวงศ 40   ถนนจรัญสนิทวงศ   แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท: 0-2886-8088 ตอ 521, 522
การใหบริการ: ใหบริการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบหรืออาหารดัดแปรพันธุกรรมเฉพาะ
หนวยงานของเอกชน
อัตราคาบริการและระยะเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะห (อาจมีการเปลี่ยน   
แปลงได):

การตรวจวิเคราะหแบบ Qualitative: ราคา 2,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
โดยใชระยะเวลา 3-5 วัน

การตรวจวิเคราะหแบบ Quantitative: ราคา 2,500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
โดยใชระยะเวลา 3-5 วัน

4.2 การสุ มตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหวัตถุดิบที่ไดจากเทคนิคการดัดแปร     
พนัธกุรรมหรือพันธุวิศวกรรม

วธิกีารสุมตัวอยางแบบที่เรียกวา Systematic Sampling นัน้เปนวธิกีารสุมตัวอยางที่นิยม
ใชกันมากเนื่องจากตัวอยางที่ไดจากการสุมดวยวิธีนี้นั้นจะสามารถใชเปนตัวแทนของตัวอยางที่
ตองการศึกษาไดอยางดี ซึ่งการใช Systematic Sampling ในการสุมตัวอยางของเมล็ดธัญพืชเพื่อ
มาใชศึกษานั้นมีไดหลายวิธี ดังนี้

(1)  การตกัตวัอยางขึ้นมาจากการผลิตรุนหนึ่ง ๆ (Lot) โดยตกัเพียงครั้งเดียวในแตละ Lot
ซึง่วธินีีน้ั้นจะใชไดก็ตอเมื่อตัวอยาง Lot นัน้ ๆ มกีารผสมกันอยางทั่วถึงดีแลวซึ่งจะถือวาตักตรง
ไหนกจ็ะใชเปนตัวแทนของตังอยางทั้งหมดได อยางไรก็ตาม ถาตัวอยาง Lot นัน้ ๆ ไมไดมีการผสม
กนัอยางดแีลว (เชน เปนตัวอยางที่ไดจากการนํ าเอาแตละ Lot การผลิตมาผสมกันเปน Lot เดียว)
การตกัเพยีงครัง้เดียวก็ไมเพียงพอที่จะใชเปนตัวแทนของตัวอยางทั้งหมดได

(2)  การใช Diverter Type (DT) Sampler: วธินีีเ้ปนวธิทีี่นิยมมากที่สุดในการสุมตัวอยาง
ของธัญพืชจาก Grain Stream ซึง่การสุมตัวอยางโดยวิธีนี้ทํ าโดยการตั้งเวลาไวที่ DT Sampler
และ DT Sampler จะท ําการสงเมล็ดธัญพืชจํ านวนหนึ่งจาก Grain Stream ไปเขาเครื่อง
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Inspector ทกุ ๆ ชวงเวลาที่ต้ังไวโดยอัตโนมัติ ซึ่งตัวอยางจํ านวนนอย ๆ ที่ถูกสงไปเขาเครื่อง
Inspector ทกุ ๆ ชวงเวลานั้น เมื่อรวมกันแลวก็จะสามารถใชเปนตัวแทนของ Lot นัน้ ๆ ไดเปน
อยางดี

(3)  การใช Pelican Sampler: วธินีีใ้ชหลักการเหมือนกับ DT Sampler แต Pelican
Sampler นีจ้ะใชถงุหนงัเปนตัวเก็บตัวอยาง โดยถุงนี้จะถูกปลอยโดยผูที่ทํ าการเก็บตัวอยางผาน
Grain Stream ไปเพือ่เกบ็ตัวอยางมาเปนชวง ๆ เพื่อใชในการศึกษาตอไป

(4)  Ellis Cup เปนการสุมตัวอยางแบบใชแรงคนเหมือนกับ Pelican Sampler โดยผู
สํ ารวจจะใชถวยเก็บตัวอยางมาจาก Grain Stream เปนชวง ๆ จากสายพาน

นอกจากการสุมเก็บตัวอยางจาก Grain Stream แลว ยังมีการสุมตัวอยางเมล็ดธัญพืช
จาก Lot ทีเ่กบ็อยูในภาชนะบรรจุ (Static Lot) แลวอกีดวย ซึ่งการสุมตัวอยางจาก Static Lot นั้น
ท ําไดหลายวธิ ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและรูปรางของภาชนะบรรจุ โดยอาจมีการใชวิธีสุมตัวอยาง
หลายวิธีรวมกันก็ได

รายละเอยีดเกี่ยวกับการสุมตัวอยางสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก Grain Inspection
Handbook-Book I และ Mechanical Sampling Systems Handbook ซึง่เผยแพรโดย Grain
Inspection, Packers and Stockyards Administration of the U.S. Department of Agriculture
หรือศึกษาจากขอมูลที่เผยแพรใน GIPSA publications page ก็ได

การคิดขนาดตัวอยาง
n = log (1- (G/100))/ log (1- (P/100))
n = ขนาดตัวอยาง (จํ านวนเมล็ดพืช)
G = ความนาจะเปน (Probability) (แสดงเปนเปอรเซ็นต) ที่กํ าหนดไวเพื่อปฏิเสธตัว

อยางดัดแปรพันธุกรรมในความเขมขนที่ระบุ (Probability (in percent) of
rejecting a lot concentration)

P = เปอรเซ็นตความเขมขนที่กํ าหนดไวของตัวอยางดัดแปรพันธุกรรม
ตัวอยางการคิดขนาดตัวอยาง

ถาตองการสุมตัวอยางโดยระบุใหมีเมล็ดธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมไดไมเกิน 1.0 % และ
ก ําหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 95 % แลว ขนาดตัวอยางที่จะตองเก็บเพื่อมา
วเิคราะหสามารถคํ านวณไดดังนี้

n = log (1- (G/100))/ log (1- (P/100))
n = log (1- (95/100))/ log (1- (1/100))
n         =         299
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ถาตองการสุมตัวอยางโดยระบุใหมีเมล็ดธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมไดไมเกิน 1.0 % และ
ก ําหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 99 % แลว ขนาดตัวอยางที่จะตองเก็บเพื่อมา
วเิคราะหสามารถคํ านวณไดดังนี้

n = log (1- (G/100))/ log (1- (P/100))
n = log (1- (99/100))/ log (1- (1/100))
n         =         459

ถาตองการสุมตัวอยางโดยระบุใหมีเมล็ดธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมไดไมเกิน 5.0 % และ
ก ําหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 95 % แลว ขนาดตัวอยางที่จะตองเก็บเพื่อมา
วเิคราะหสามารถคํ านวณไดดังนี้

n = log (1- (G/100))/ log (1- (P/100))
n = log (1- (95/100))/ log (1- (5/100))
n         =         59

ถาตองการสุมตัวอยางโดยระบุใหมีเมล็ดธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมไดไมเกิน 5.0 % และ
ก ําหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 99 % แลว ขนาดตัวอยางที่จะตองเก็บเพื่อมา
วเิคราะหสามารถคํ านวณไดดังนี้

n = log (1- (G/100))/ log (1- (P/100))
n = log (1- (99/100))/ log (1- (5/100))
n         =         90

ดังนัน้หากก ําหนดเปอรเซ็นตความเขมขนของเมล็ดธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมไวแลว จะพบ
วายิง่เปอรเซน็ตที่กํ าหนดไวยิ่งนอยก็จะตองสุมตัวอยางมาเพื่อตรวจสอบในปริมาณมาก  และใน
ขณะเดียวกันเมื่อกํ าหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่เปอรเซ็นตยิ่งสูงก็ยิ่งจะตองใช
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบในปริมาณมากเชนกัน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงขนาดตัวอยางของขาวโพดและถั่วเหลืองที่จะตองทํ าการสุมมาเพื่อตรวจ
วเิคราะหเมื่อมีการกํ าหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 95 % และระบุ
เปอรเซ็นตความเขมขนของตัวอยางดัดแปรพันธุกรรมไวที่คาตาง ๆ กัน
เปอรเซ็นตความเขมขนที่
ก ําหนดของตัวอยางดัดแปร

พนัธุกรรม

จ ํานวนเมล็ดพืช คาประมาณเปนนํ้ าหนัก (กรัม)

ขาวโพด ถั่วเหลือง
0.1 2995 881 474
0.5 598 176 95
1.0 299 88 48
2.0 149 44 24
3.0 99 30 16
4.0 74 22 12
5.0 59 18 10

ตารางแสดงขนาดตัวอยางของขาวโพดและถั่วเหลืองที่จะตองทํ าการสุมมาเพื่อตรวจ
วเิคราะหเมื่อมีการกํ าหนดคาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธตัวอยางไวที่ 99 % และระบุ
เปอรเซ็นตความเขมขนของตัวอยางดัดแปรพันธุกรรมไวที่คาตาง ๆ กัน
เปอรเซ็นตความเขมขนที่
ก ําหนดของตัวอยางดัดแปร

พนัธุกรรม

จ ํานวนเมล็ดพืช คาประมาณเปนนํ้ าหนัก (กรัม)

ขาวโพด ถั่วเหลือง
0.1 4603 1354 729
0.5 919 271 146
1.0 459 135 73
2.0 228 68 37
3.0 152 45 25
4.0 113 34 18
5.0 90 27 15

(ขอมูลจาก: Sampling for the Detection of Biotech Grains, October, 2000.
www.usda.gov/gipsa/biotech/sample2.htm)
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4.3 การสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปร 
พนัธกุรรมหรือพันธุวิศวกรรม

ตัวอยางอาหารสํ าเร็จรูปที่เก็บเพื่อสงวิเคราะหหาคุณภาพและปริมาณของอาหารที่ไดจาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมนั้นตามหลักการควรเปนตัวแทนของรุนการผลิตแต
ละครั้ง (Lot/Batch) ซึง่จะตองไดตัวแทนเปนเนื้อเดียวกันไดเปนอยางดี ดังนั้น ตัวอยางที่เก็บสง
วเิคราะหควรมีจํ านวนอยางนอย 2 ตัวอยางจากแตละรุนการผลิต  แตอยางไรก็ดี ผูประกอบการ
ควรติดตอสอบถามหนวยวิเคราะหฯ ที่เลือกไวในรายละเอียดเรื่องปริมาณหรือนํ้ าหนักของแตละ
ตัวอยางที่ตองการใชในการสงตรวจวิเคราะหดวย
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5. ถาม-ตอบเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและการแสดงฉลากอาหารที่ไดจาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

1. ถาม  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GM organisms) และอาหารดัดแปร       
พนัธุกรรม (GM foods) คืออะไร ?

ตอบ  ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม
หรือยีนหรือดีเอ็นเอ (DNA) โดยวธิกีารที่ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตใชเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช
ในการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมนั้น เรียกวา “Modern Biotechnology” หรือ “Gene 
Technology” หรืออาจเรียกวา “Recombinant DNA Technology” หรือ “Genetic Engineering” 
ก็ได ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทํ าใหมนุษยสามารถคัดเลือกยีนที่ตองการโดยเฉพาะเจาะจงจากสิ่งมีชีวิต
หนึ่งไปใสในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือส่ิงมีชีวิตตางชนิดกันได เพื่อใหส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมี
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะแตกตางจากสายพันธุด้ังเดิม โดยวิธีการดังกลาวนี้ไดนํ ามาใชในการ
สรางพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือ GM plants ข้ึนมาเพือ่ใชเพาะปลูกและนํ ามาผลิตเปนอาหารดัดแปร
พนัธุกรรมหรือ GM foods สํ าหรับบริโภค

2. ถาม ท ําไมจึงตองผลิตอาหารดัดแปรพันธุกรรมขึ้นมา ?
ตอบ  แรกเริ่มมีการผลิตอาหารดัดแปรพันธุกรรมเพื่อใหเกษตรกรและผูผลิตอาหารไดใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีนี้ โดยมีวัตถุประสงคมุงเนนที่การเพิ่มความตานทานของพืชตอโรคจาก
แมลงและไวรสั หรือเพิ่มความตานทานของพืชตอวัชพืช ซึ่งจะลดการใชสารเคมี ยาฆาแมลง และ
สารก ําจดัวัชพืช เปนตน การผลิตอาหารดัดแปรพันธุกรรมเพื่อประโยชนทั้งผูผลิตและผูบริโภคใน
ดานการลดตนทนุการผลิต หรือทํ าใหพืชมีความตานทานโรคและมีคุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น

3.  ถาม     อาหารดดัแปรพันธุกรรมมีความปลอดภัยสํ าหรับการบริโภคจริงหรือไม ?
ตอบ ในธรรมชาติพืชแตละชนิดก็มีการดัดแปรยีนหรือสอดแทรกยีนที่ตางชนิดกันเขาไป

อยูตลอดเวลาแตเกิดขึ้นโดยไมไดเจาะจง มนุษยจะไมทราบจนกวาจะมีปญหาในการบริโภค แต
สํ าหรบัอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพนั้น แตละประเทศที่เปนผูคิดคน
จะมีการศึกษาและประเมินความปลอดภัยของพืชแตละชนิดตามแนวทางที่แนะนํ าจากองคกร
ระหวางประเทศ เชน FAO โดยอาหารดัดแปรพันธุกรรมนั้นจะตองมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
กอนที่จะนํ าออกจํ าหนายอยางกวางขวาง ซึ่งอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่มีจํ าหนายอยูในทองตลาด
ปจจบัุนเปนอาหารที่ผานการประเมินความปลอดภัยแลวทั้งสิ้นทั้งจากผูผลิต และผานการประเมิน
หรือรับรองจากผูดูแลลกฎระเบียบของประเทศผูสงออกและนํ าเขาฯดวย และขณะนี้ยังไมมีรายงาน
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เปนหลกัฐานที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรจากประเทศที่มีการจํ าหนายอาหารดัดแปรพันธุกรรมวาการ
บริโภคอาหารเหลานี้กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน

ปจจุบันนี้ในตางประเทศไดมีการเฝาระวังระยะยาวเพื่อติดตามความปลอดภัยของผลิต-
ภัณฑอาหารเหลานี้หลังออกสูทองตลาดอยู สํ าหรับประเทศไทยนอกจากรับรูการประเมินความ
ปลอดภัยจากขอมูลตางประเทศแลว ยังไดมีการประเมินความปลอดภัยของอาหารเหลานี้ซํ้ าอีก
โดยคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารภายใตคณะกรรมการกลางดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํ านักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี  และกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

4. ถาม ผลิตภัณฑอาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีจํ าหนายอยูในตางประเทศ
นัน้ผานการประเมินความปลอดภัยแลวหรือไม ?

ตอบ ผลิตภัณฑอาหารจากพืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีจํ าหนายอยูในทองตลาดไดผานการ
ประเมนิความปลอดภัยจากหนวยงานระดับประเทศแลวทั้งสิ้น โดยแตละประเทศอาจมีวิธีการ
ประเมนิทีม่สีวนรายละเอียดยอยแตกตางกันไปบาง แตการพิจารณาจะใชแนวทางการประเมินอยู
บนหลกัการเดยีวกันคือ การประเมินความปลอดภัยดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สัตว และมนุษย
ซึ่งเปนการประเมินที่ละเอียดใชความรูความสามารถจากนักวิทยาศาสตรเฉพาะทางจากหลาย
สาขา แตขณะนีย้ังไมพบความเสี่ยงดังกลาวจากผลิตภัณฑที่มีจํ าหนายอยูในทองตลาด

5. ถาม มีหลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของอาหารดัดแปร    
พนัธกุรรมตอมนุษยอยางไร ?

ตอบ    การประเมนิความปลอดภัยของอาหารดัดแปรพันธุกรรมโดยทั่วไปจะพิจารณาใน
เร่ือง (1) ความเปนพิษตอรางกายโดยตรง (2) แนวโนมที่จะกอใหเกิดการแพ (3) การกอใหเกิดสาร
หรือสวนประกอบใด ๆ ที่คาดวานาจะเปนพิษหรือมีคุณคาทางสารอาหาร (4) ความคงตัวของยีนที่
สอดใสเขาไป (5) ผลของสารอาหารใหมที่เกิดขึ้นที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พนัธกุรรมของมนุษย และ (6) ผลที่ไมพึงประสงคอ่ืน ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดจากการสอดใสยีนเขา
ไป และการประเมินดานอื่น ๆ ที่สงสัยหรือหากมีความจํ าเปน



26

6.  ถาม เคยมีรายงานอันตรายตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจากอาหารดัดแปรพันธุกรรม
หรือไม ?

ตอบ ยงัไมมรีายงาน อยางไรก็ตาม สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออก
ประกาศฯ หามน ําเขาผลิตภัณฑขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมที่มีสวนประกอบของ Cry9C ซึง่ขาวโพด
ชนดินีผ้ลิตโดยสหรัฐอเมริกา และยังไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ ใหใชเปนอาหารสํ าหรับ
มนษุย แตอนญุาตใหใชเปนอาหารสัตวเทานั้น เนื่องจากพบวาโปรตีน Cry9C มคีวามคงทนตอการ
ยอยสลายมากกวาโปรตีนทั่วไป จึงเปนไปไดที่อาจแสดงความเปนสารกออาการภูมิแพได

7. ถาม    ขณะนีม้อีาหารดดัแปรพันธุกรรมอะไรที่มีจํ าหนายในตลาดโลกแลวบาง ?
ตอบ พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีจํ าหนายในตลาดโลกนั้นมีวัตถุประสงคในเรื่องดังตอไปนี้

เปนหลัก: ความตานทานตอแมลง, ความตานทานตอไวรัส และความตานทานตอวัชพืช โดย
ประเทศทีอ่นุญาตใหมีการเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมโดยใชยีนของจุลินทรีย ไดแก

พืช วัตถุประสงค พ้ืนที่/ประเทศที่อนุญาต
ขาวโพด เพิม่ความตานทานตอแมลง อารเจนตินา แคนาดา แอฟริกาใต

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
เพิม่ความตานทานตอวัชพืช อารเจนตินา แคนาดา สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป
ถัว่เหลือง เพิม่ความตานทานตอวัชพืช อารเจนตินา แคนาดา แอฟริกาใต

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อนุญาต
เฉพาะการแปรรูปเทานั้น)

Oilseed rape เพิม่ความตานทานตอวัชพืช แคนาดา สหรัฐอเมริกา
Chicory เพิม่ความตานทานตอวัชพืช สหภาพยุโรป (อนุญาตเฉพาะการเพาะ

ปลูกเทานั้น)
Squash เพิม่ความตานทานตอไวรัส แคนาดา สหรัฐอเมริกา
ฝร่ัง เพิม่ความตานทานตอแมลง/วัชพืช แคนาดา สหรัฐอเมริกา
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8. ถาม  ขอก ําหนดในเรื่องการคาขายอาหารดัดแปรพันธุกรรมระหวางประเทศเปน
อยางไร ?

ตอบ ปจจบัุนยงัไมมีขอกํ าหนดควบคุมอาหารดัดแปรพันธุกรรมในระดับสากล หนวย
งานระหวางประเทศกํ าลังรางขอกํ าหนดดังกลาวอยู โดยขณะนี้ทาง CODEX ซึง่เปนหนวยงาน
ระดับสากลที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศและมาตรการขององคการ
การคาโลกเปนหลักกํ าลังดํ าเนินการรางขอกํ าหนดในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยของ
อาหารดดัแปรพนัธุกรรมกอนจํ าหนายออกสูทองตลาด ซึ่งคาดวามาตรการดังกลาวจะแลวเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2546

9.    ถาม  เหตใุดส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศฯ ฉบับนี้ ?
ตอบ  วัตถุประสงคของการแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ

พนัธวุศิวกรรม เพื่อสงเสริมสิทธิผูบริโภคโดยใหขอมูลแสดงสถานภาพของแหลงที่มาของอาหาร
เพือ่ใชประกอบในการเลือกซื้อตามสิทธิการรับรูของผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ ไมเกี่ยวกับประเด็น
ความปลอดภัยซึ่งอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่จํ าหนายนั้นไดผานการประเมินความปลอดภัยสํ าหรับ
บริโภคแลว

10. ถาม  มาตรการการแสดงฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรมของสํ านักงาน       
คณะกรรมการอาหารและยาเปนแบบใด ?

ตอบ  เปนแบบบังคับ

11. ถาม ขอบขายการครอบคลุมชนิดอาหารที่ตองแสดงฉลากตามประกาศฯ นี้   
คืออะไรบาง ?

ตอบ อาหารทีไ่ดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม เฉพาะถั่วเหลือง
และผลติภณัฑจากถั่วเหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพดทีม่คีวามปลอดภัยที่กํ าหนด
ไวตามบญัชีแนบทายประกาศ 22 ชนิดเทานั้น  สาเหตุที่สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
เลอืกเพยีงแคอาหาร 2 ชนิด คือ    ขาวโพดและถั่วเหลืองนั้นเนื่องจากพิจารณาแลวเพราะกลุมผลิต
ภัณฑ 2 กลุมนีม้ผีลกระทบคอนขางกวางขวางโดยประเทศไทยอนุญาตใหมีการนํ าเขาวัตถุดิบที่เปน
ถั่วเหลืองและขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมเพื่อใชในการผลิตอาหารบริโภคในประเทศและเพื่อการสง
ออก ในอนาคตจะมีการขยายไปครอบคลุมอาหารชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมตอไป
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12. ถาม  ผูประกอบการอาหารที่ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฯ   
ฉบับนี้คือใคร ?

ตอบ  “ผูประกอบการรายยอย” ทีป่รุงอาหารและจํ าหนายโดยตรงกับผูบริโภค ไมตอง
จดัท ําฉลากดงักลาว เนื่องจากเปนการยากที่ผูผลิตรายเล็กรายนอยจะทราบแนชัดวาวัตถุดิบที่นํ า
มาผลติหรอืจ ําหนายเปนพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือไม หรือถาทราบก็สามารถใหขอมูลกับผูบริโภค
โดยตรงได  (“ผูประกอบการรายยอย” ไมไดมีความหมายเชนเดียวกันกับ ผูผลิตที่มีกํ าลังคนหรือ
สถานที่ไมเขาขายโรงงาน)

13. ถาม ปริมาณขั้นต่ํ าของการปะปนอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
หรอืพนัธวุศิวกรรมที่ไมตองปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้เปนเทาใด ?

ตอบ   อาหารทีม่สีวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกอยูในปริมาณตํ่ ากวารอยละ 5 ของนํ้ า
หนักผลิตภัณฑและแตละสวนประกอบหลักนั้นมีการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมอยูใน
ปริมาณทีต่ํ่ ากวารอยละ 5 ของแตละสวนประกอบหลักนั้น ไมตองแสดงฉลากตามประกาศฯ (ฉบับ
ที ่251) พ.ศ. 2545 โดยสาเหตุของการกํ าหนดการปะปนของดีเอ็นเอไวที่ต่ํ ากวา 5 % นัน้เนือ่งจาก
มโีอกาสเปนไปไดที่จะมีการปะปนโดยไมไดต้ังใจไดในระดับที่ไมเกิน  5 %

14. ถาม    ถาหากเปนผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบเพียงชนิดเดียว เชน แปงถั่ว-
เหลือง 100 % แตมีดีเอ็นเอนอยกวา 5 % ตองแสดงฉลากหรือไม ?

ตอบ    ไมตองแสดงฉลาก

15. ถาม    กรณีที่ตรวจพบสารพันธุกรรม หรือโปรตีนที่เปนผลจากการดัดแปร   
พันธุกรรมในสวนประกอบตั้งแต 1 สวนประกอบขึ้นไป ตองเอาผลที่ตรวจพบสาร     
พนัธกุรรมหรือโปรตีนมารวมกันหรือไม ?

ตอบ กรณีที่ตรวจพบสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เปนผลจากการดัดแปรพันธุกรรมใน
สวนประกอบตั้งแต 1 สวนประกอบขึ้นไป จะไมเอาผลตรวจพบสารพันธกุรรมหรือโปรตีนแตละ
สวนประกอบมารวมกัน เชน ซุปกระปอง มีสวนประกอบเปนแปงถั่วเหลืองที่มีการดัดแปร        
พนัธุกรรมอยูในสัดสวน 3 % และมขีาวโพดที่มีการดัดแปรพันธุกรรมอยูในสัดสวน 2 % จะไมนํ า
มารวมกันเปน 5 % ดังนัน้กรณีนี้ไมเขาขายตองแสดงฉลาก
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16. ถาม   ถาตรวจพบสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เปนผลจากการดัดแปรพันธุกรรม
ต้ังแตรอยละ 5 ของสวนประกอบนอกเหนือจากสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกของผลิต-
ภณัฑ จะตองแสดงฉลากหรือไม ?

ตอบ  แมจะตรวจพบสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมตั้งแต  
รอยละ 5 ของสวนประกอบแตเปนสวนประกอบที่อยูในอันดับอ่ืน ๆ ที่ไมใชสวนประกอบหลัก 3 
อันดบัแรกของผลิตภัณฑนั้น ก็ไมอยูในขายที่ตองแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้

17. ถาม   ขาวโพด  ถัว่เหลืองและผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เปนขาวโพด
หรือถั่วเหลืองที่ไมไดมาจากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมตามประกาศฯ
ฉบบันีส้ามารถแสดงฉลากวา “ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “ไมใชอาหารดัดแปร
พนัธกุรรม” หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํ านองเดียวกัน ไดหรือไม ?

ตอบ  เพื่อเปนการปองกันไมใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารตาม
ประกาศฯ นี ้ และเพื่อปองกันการอวดอางหรือหลอกลวงผูบริโภค จะไมอนุญาตใหแสดงขอความ
ดังกลาว

18. ถาม  การแสดงฉลากมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับขนาดตัวอักษรขอความแสดงบน
ฉลากอยางไร ?

ตอบ   มกีารก ําหนดวาขอความตองมีขนาดสัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลากทั้งหมด

19. ถาม  สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางกํ ากับการแสดงฉลาก
ของผูผลติ ผูนํ าเขาฯ และผูจัดจํ าหนายอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
อยางไร ?

ตอบ สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมอาหารมีการตรวจสอบติด
ตามเพื่อกํ ากับการแสดงฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรมใหเปนไปตามประกาศกระทรวง              
สาธารณสขุ (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 โดยใชการเฝาระวังกํ ากับดูแลอาหารหลังออกสูทองตลาด 
(Post-Marketing) และดานอาหารและยา โดยการสุมตัวอยางในทองตลาดมาเพื่อตรวจสอบ

20. ถาม  หากไมปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้จะมีโทษอยางไร ?
ตอบ การไมกระทํ าตามประกาศฯ ฉบับนี้ ถือเปนการฝาฝนมาตรา 6(10) ของพระราช-

บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยบทกํ าหนดโทษตามมาตรา 51 ใหตองระวางโทษปรับไมเกิน     
สามหมื่นบาท
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