การส่ งเสริมการปลูกพืชจีเอ็มในยุโรป
ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์
ศูนย์ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ
ในช่วงนี ้ สถานการณ์ของพืชจีเอ็มในยุโรปยังคงเป็ นที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง จากการที่ยโุ รปกําลังคิดทบทวนกันใหม่
ครัง้ ใหญ่ ในเรื่ องการใช้ ประโยชน์จากพืชจีเอ็ม เพื่อความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจของยุโรป ซึง่ เหตุผลหลักของงานนี ้คือ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาพันธุ์พืชจีเอ็มชนิด
ต่างๆ และข้ อเท็จจริงที่ยโุ รปมีการนําเข้ าผลผลิตพืชจีเอ็มมานาน และประเทศสมาชิกบางรายเช่น สเปน ก็ทําการปลูกพืชจีเอ็ม
้
ารวจศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
โดยที่ไม่มีการเกิดอันตรายขึ ้นจากการใช้ ประโยชน์ทงั ้ 2 กรณีแต่อย่างใด อีกทังผลการสํ
สหภาพยุโรป ปรากฎว่ามีหลายประเด็นที่ตรงกันข้ ามกับความเชื่อที่มีอยูท่ วั่ ไป
คําถามท้ าทายสําหรับสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ รวมถึงประเทศไทยเราด้ วยคือ การเตรี ยมความ
พร้ อมที่จะต่อสู้กบั ปั ญหาในการเพาะปลูก เพื่อให้ มีผลผลิตเพียงพอกับความต้ องการ สําหรับการบริโภคภายในประเทศและการ
ส่งขายเพื่อนํารายได้ เข้ าประเทศ ในขณะที่ทกุ ประเทศในโลกกําลังเผชิญกับภาวะภูมิอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้ อน นํ ้า
ท่วม ฝนแล้ ง และการเสื่อมคุณภาพของดิน
้ านการพัฒนาพันธุ์
ด้ วยปั ญหาท้ าทายดังกล่าว ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงเร่งทําการศึกษาวิจยั พืชจีเอ็มทังด้
และความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีจดุ ประสงค์หลักในการพัฒนาพันธุ์พืชจีเอ็มให้ มีคณ
ุ สมบัติในการตอบโจทย์ในการ
เพาะปลูกและตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะพืชจีเอ็มที่สามารถต้ านทานโรคและแมลง หรื อให้ ผลผลิตที่
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ ้น
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปั ญหาท้ าทายทางกายภาพดังกล่าวแล้ ว การที่สหภาพยุโรปต้ องทบทวนนโยบายของตน
และนําเอาการใช้ ประโยชน์จากพืชจีเอ็ม เข้ าไปอยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
นอกจากจะมีที่มาจากการที่สหภาพยุโรปนําเข้ าผลผลิตพืชจีเอ็มมาเป็ นเวลานับสิบปี โดยที่ไม่มีอนั ตรายใดๆ เกิดขึ ้น ผล
การศึกษาทางด้ านเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ยังแสดงให้ เห็นว่าเกษตรกรของสหภาพยุโรปจะได้ ผล
ประโยชน์มากขึ ้นจากการปลูกพืชจีเอ็ม และมีตลาดสําหรับพืชจีเอ็ม เนื่องจากทุกวันนี ้ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปซื ้ออาหารที่ได้
จากพืชจีเอ็มที่มีการแสดงฉลากและวางขายทัว่ ไป
ในปั จจุบนั แม้ วา่ จะมีการปลูกพืชจีเอ็มในสหภาพยุโรป โดยที่มีการปลูกข้ าวโพดจีเอ็มในประเทศสเปน โปรตุเกส และ
โปแลนด์ เป็ นต้ น ส่วนประเทศสวีเดน เยอรมันนี และ สาธารณรัฐเชค ปลูกมันฝรั่งจีเอ็ม แต่จากรายงานการศึกษาของคณะ
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเรดดิ ้ง ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี นี ้ (2554) ชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่การปลูกพืชจีเอ็มยังน้ อย
เกินกว่าที่ควรจะเป็ น เนื่องจากในปั จจุบนั เกษตรกรของบางประเทศในสหภาพยุโรปยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกพืชจีเอ็ม ซึง่ ทําให้
เกษตรกรเหล่านันสู
้ ญเสียโอกาสที่จะได้ รับผลประโยชน์จากการปลูกพืชจีเอ็ม คิดเป็ นมูลค่าถึง 443 – 929 ล้ านยูโร (ประมาณ
22 – 46 พันล้ านบาท) ในขณะที่ผลการศึกษาโดยบรูคส์และบาร์ ฟตุ ที่มีการรายงานออกมาเมื่อเดือนเมษายน ปี 2554 นี ้เช่นกัน
แสดงให้ เห็นว่า เกษตรกรในประเทศที่มีการอนุญาตให้ ปลูกพืชจีเอ็มทัว่ โลก ได้ รับผลประโยชน์เพิ่มขึ ้นจากการปลูกพืชจีเอ็มคิด
เป็ นมูลค่ารวมกันถึง 44 ล้ านยูโร (ประมาณ 2 ล้ านล้ านบาท) โดยที่เกษตรกรที่ได้ รับประโยชน์เหล่านันโดยมากเป็
้
นเกษตรกร
รายย่อย
นอกจากนี ้การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ที่ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสหภาพยุโรป ยังแสดงให้
เห็นข้ อเท็จจริงว่า ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปซื ้ออาหารที่ได้ จากพืชจีเอ็มที่มีการแสดงฉลากและวางขายทัว่ ไป โดยที่ผ้ บู ริโภคใน
สหภาพยุโรปส่วนใหญ่ มิได้ กงั วลเกี่ยวกับอาหารที่ได้ จากพืชจีเอ็มตามที่มกั จะมีความเชื่อเช่นนัน้ แต่สงิ่ ที่ผ้ บู ริโภคในสหภาพ

ยุโรปส่วนใหญ่กงั วลคือ สารเคมีในอาหาร สีและสารเติมแต่งในอาหาร ความไม่สดของอาหาร อาหารเป็ นพิษ และโรคที่
เกี่ยวข้ องกับอาหาร
การสํารวจโดยยูโรบาโรมิเตอร์ ยังพบว่าชาวยุโรปส่วนมาก (จํานวนร้ อยละ 77) ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับจาก
การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพซึง่ รวมถึงพืชจีเอ็มในการเกษตร และเห็นด้ วยกับการที่สหภาพยุโรปควรจะส่งเสริ มให้ เกษตรกรของ
สหภาพยุโรปได้ รับประโยชน์เหล่านันด้
้ วยเช่นกัน
ด้ วยข้ อเท็จจริงจากการศึกษาทางด้ านเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริ โภคดังกล่าวข้ างต้ น บวกกับความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป เหล่านี ้จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ เกิดการเร่งส่งเสริมการปลูกพืชจีเอ็มในยุโรป ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากจีเอ็มโอชนิดอื่นนอกจากพืช โดยเฉพาะจุลนิ ทรี ย์จีเอ็ม เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของสหภาพยุโรป
แต่อย่างไรก็ตาม การที่สหภาพยุโรปจะบรรลุวตั ถุประสงค์ ในการได้ รับผลประโยชน์จากพืชจีเอ็ม เช่นเดียวกับประเทศ
อื่นๆ ทัว่ โลก ที่มีการปลูกพืชจีเอ็มกันอยูแ่ ล้ วนัน้ สหภาพยุโรปจะต้ องเร่งแก้ ปัญหาการขาดความเข้ าใจของประชาชน เพื่อขจัด
ความเชื่อเก่าๆ ที่วา่ พืชจีเอ็มเป็ นมหันตภัยร้ าย และหันกลับมาทําความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ องของพืชจีเอ็ม เพื่อให้
สามารถนําพืชจีเอ็มมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวม
เมื่อมองเห็นความเป็ นไปในสหภาพยุโรปแล้ ว เราควรต้ องย้ อนมามองตัวเราด้ วย ในเมื่อสหภาพยุโรปกําลังปรับเปลี่ยน
ท่าทีในด้ านบวกกับพืชจีเอ็ม ประเทศไทยเราซึง่ มีสหภาพยุโรปเป็ นคูค่ ้ าที่สําคัญ ก็ควรที่จะต้ องทบทวนนโยบายของเราด้ วย
หรื อไม่ เพื่อปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปในโลก และรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรไทย หรื อเราจะยังอยูน่ ิ่งกับความเชื่อเก่าๆ เกี่ยวกับพืชจีเอ็ม เพราะไม่เพียงแต่สหภาพยุโรปเท่านัน้ ที่เปลี่ยนนโยบาย
มาเร่งส่งเสริ มการใช้ พืชจีเอ็ม ประเทศเพื่อนบ้ านเราหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ปากีสถาน และพม่า ล้ วนมี
นโยบายที่ชดั เจน ในการส่งเสริ มการปลูกพืชจีเอ็มกันแล้ วทังนั
้ น้

