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อาหารดัดแปลงยีนส์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเป็ นพิเศษยังคงอยู่ห่างไกลจาก
ท้องตลาดสหรัฐฯ
นับเป็ นเวลาหลายปี ท่ผี ่านมาที่ฝ่ายสนับสนุ นเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
(Agricultural
Biotechnology) ได้มคี วามหวังว่าในอนาคตอาหารหลายชนิดทางการเกษตรจะมีการดัดแปลงยีนส์เพื่อให้มี
คุณค่าทางโภชนาการเพิม่ ขึน้ และป้องกันโรคเรือ้ รังต่างๆทีพ่ ชื ต้องเผชิญเพื่อให้สามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้ในดินเค็ม
หรือภูมอิ ากาศร้อนและแห้งแล้ง และผูบ้ ริโภคจะได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทไ่ี ป
เปลีย่ นแปลงคุณลักษณะต่างๆของพืชได้
อย่า งไรก็ต ามตราบกระทังป
่ จั จุ บ ันสิ่งดัง กล่าวข้างต้น ยังไม่เ กิดขึ้น และผลประโยชน์ ส่ว นใหญ่ ข อง
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรยังตกอยูท่ เ่ี กษตรกรทีส่ ามารถต่อกรกับแมลงและศัตรูพชื ทีร่ ุกรานพืชเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ เช่น ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพดและฝ้าย ตลอดจนบริษทั ต่างๆทีพ่ ฒ
ั นาและผลิตเมล็ดพืชดัดแปลงยีนส์
แต่เมือ่ ต้นเดือนพศฤจิกายนศกนี้ ทีมนักวิจยั จากศูนย์ John Inness ซึง่ สนับสนุ นโดยรัฐบาลอังกฤษได้
ประกาศผลสําเร็จในการพัฒนามะเขือเทศสีมว่ งทีม่ สี ารแอนตีอ้ อกซิแดนท์ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อร่างกายคือ แอนโทไซยานินท์ (Anthocyanins) ซึง่ มีสรรพคุณในการไปทําให้โมเลกุลอ็อกซิเจนหรือฟรี แรดดิคอล (Free Radical) ใน
ร่างกายทีเ่ ป็ นพิษมีสภาพเป็ นกลาง และช่วยลดความเสีย่ งของโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ทัง้ นี้โดยยีนส์ทน่ี ํามาใส่
นัน้ มาจากพืชทีเ่ รียกว่า Snapdragons จากผลการวิจยั ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร Nature Biotechnology นัน้ พบว่า
สัตว์ทดลองทีท่ านอาหารทีม่ มี ะเขือเทศม่วงผง 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุยนื กว่าสัตว์ทท่ี านมะเขือเทศธรรมดา
ความก้าวหน้าดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามะเขือเทศม่วงทีม่ ผี ลดีต่อสุขภาพจะมีจําหน่ ายในท้องตลาด
เร็วๆนี้ เนื่องจากต้องมีการทดสอบเพิม่ เติมในสัตว์ทดลอง และมนุ ษย์มากกว่านี้ และอุปสรรคใหญ่กว่านี้ ได้แก่
การหาบริษทั ที่ต้องการพัฒนาและจําหน่ ายผลิตผลเหล่านี้ ทีมผูว้ จิ ยั เห็นว่า มะเขือเทศมีความสําคัญเนื่องจาก
เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องอาหารดัดแปลงยีนส์ทใ่ี ห้ประโยชน์ดา้ นสุขภาพต่อผูบ้ ริโภคต่างๆ และสารแอนโทไซยานินท์
(Anthocyanins) ซึง่ พบเช่นกันในผลไม้จําพวกเบอร์รต่ี ่างๆ และในกะหลํ่าปลีแดงจะมีอยูใ่ นปริมาณมากในพืชผล
ดังกล่าวที่มผี ู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของการวิจยั ดังกล่าวก็เพื่อปรับปรุงคุณค่าทาง
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อาหารของมะเขือเทศโดยใส่สารประกอบสําคัญๆ เช่น แอนโทไซยานินท์เข้าไปในอาหารทีท่ ุกคนบริโภค
ในขณะเดียวกันนักวิจยั ต่างๆ ก็กําลังพัฒนาอาหารดัดแปลงยีนส์อ่นื ๆ เพื่อให้มคี ุณค่าทางโภชนาการ
เพิม่ ขึน้ หรือมีคุณประโยชน์ทางสุขภาพเป็ นพิเศษ ซึง่ ครอบคลุมข้าว มันสําปะหลัง และกล้วยหอม ตลอดจนผัก
ต่างๆทีเ่ ป็ นพืชนํ้ามันทีม่ กี ารพัฒนาให้มรี ะดับของกรดไขมันโอเมกา 3 (Omega 3 fatty acid) ทีส่ งู กว่าปกติตาม
ธรรมชาติเพื่อผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้บางทีมก็มกี ารพัฒนาปรับปรุงส่วนประกอบในเบียร์และไวน์ขาวเพื่อ
ยกระดับแอนตีอ้ อกซิแดนท์ทช่ี ่อื เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซึง่ มีประโยชน์ต่อหัวใจ และพบเฉพาะในไวน์แดง
เท่านัน้
การพัฒนาเพื่อเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการในอาหารดัดแปลงยีนส์ดงั กล่าวข้างต้นยังอยู่ในระยะเริม่ แรก
ของการพัฒนาเท่านัน้ ซึง่ ต่างจากการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ ป้องกันพืชไร่จากแมลงและวัชพืช นอกจากนี้
ยังขาดงบประมาณสนับสนุ นในการทําวิจยั ในเรื่องนี้ดว้ ย และยิง่ ไปกว่านี้การพัฒนาดังกล่าวยังต้องใส่ยนี ส์ใหม่ 2
ยีนส์หรือมากกว่านัน้ เข้าไปในพืชปกติ หรือในกรณีมะเขือเทศสีมว่ งต้องใช้ส่วนทีเ่ รียกว่า Transcription Factor
เพื่อควบคุมการทํางานของยีนส์ต่างๆ ความเสีย่ งต่อสุขภาพของการดัดแปลงยีนส์โดยใช้ยนี ส์หลายยีนส์เพื่อ
พัฒนาด้านโภชนาการของพืชผลผลิตนัน้ ยังมีการศึกษาวิจยั น้อยมากกว่าการดัดแปลงยีนส์ท่ใี ช้ยนี ส์เดีย่ วๆตัว
เดียวในการพัฒนาเพือ่ ลดปญั หาศัตรูพชื
กลุ่ ม ผู้ส นับ สนุ น อาหารเทคโนโลยีชีว ภาพของสหรัฐ ฯ เช่น องค์ก รอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีชีว ภาพ
(Biotechnology Industry Organization) มองเห็นความเป็ นไปได้ทเ่ี ป็ นความหวังว่านักวิจยั ต่างๆ จะทดลองเพื่อ
หาหนทางทีจ่ ะดัดแปลงยีนส์ให้พชื มีคุณค่าทางสุขภาพและโภชนาการเพิม่ มากขึน้ เช่น เพิม่ ปริมาณเหล็ก สังกะสี
และไวตามินเอ นอกจากนี้การวิจยั จะช่วยพัฒนาพืชทีค่ งทนต่อความแห้งแล้งหรือดินทีเ่ ลว แต่กลุ่มองค์การ
ด้านอาหาร เช่น Union of Concerned Scientists แสดงความไม่เห็นด้วยโดยมองว่าพืชดัดแปลงยีนส์เป็ นปญั หา
มากกว่าเป็ นคําตอบ ถึงแม้เทคโนโลยีชวี ภาพจะสามารถช่วยเพิม่ ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจต่างๆ และทําให้พชื มี
ความต้านทานมากขึน้ ต่อความเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ แต่อาหารทีม่ าจากพืชทีด่ ดั แปลงยีนส์เพื่อให้มโี ภชนการดี
ขึน้ นัน้ มีความยากทีจ่ ะผลิต และควรมีการใช้วธิ ตี ามปกติ (Conventional Method) ในการผลิตโดยหันไปพัฒนา
ดินให้อุดมสมบูรณ์โดยการใช้จุลชีพ และสารอาหารเพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการแก่พชื ทีเ่ ป็ นอาหารจะดีกว่า

Researchers have developed extra-healthful purple tomatoes. But they won’t be available anytime soon.
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(ทีม่ า : The Washington Post, November 3, 2008)

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคในมนุษย์และสารนํ้าตาลในเนื้ อ
แดงและผลิตภัณฑ์อาหารนม
ในปี พ.ศ. 2544 นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เมืองแซนดิเอโก (UCSD)
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือนายเอจิต วาร์คี ทดลองใช้ต่อมนํ้าลายในขากรรไกรหมูมาบดสกัดสารมิวชิน (Mucins) ซึง่
คือสารโปรตีนทีข่ บั จากผิวเมือก (Mucosal Surface) จากนัน้ นํ าสารมิวชินมาดึงเอานํ้ าตาลทีเ่ รียกชื่อย่อว่า
Neu5Gc (N-glycolylneuraminic acid) ซึง่ เป็ นกรดซิอลิค (Sialic Acid) ประเภทหนึ่งออกมาทดลอง
สาร Neu5Gc สามารถผลิตขึน้ มาได้ในลิงชิมแปนซีและสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอีกหลายชนิดยกเว้นมนุ ษย์
และทีมนักวิจยั จาก UCSD ได้คน้ พบมาแล้วว่าเกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) ในมนุ ษย์ทําให้ไม่สามารถผลิต
Neu5Gc ได้ ดังนัน้ จึงมีความสงสัยว่าหากมนุ ษย์ได้สมั ผัสกับสาร Neu5Gc แล้ว สารดังกล่าวจะเข้าไปอยูใ่ นเซล
ของมนุษย์ได้ และอาจเป็ นสาเหตุให้มนุษย์ตดิ เชือ้ โรคต่างๆ ได้มากขึน้
จากการทดลองวิเคราะห์เส้นทางการนําทางสาร Neu5Gc ทีเ่ ข้าสูม่ นุ ษย์โดยผ่านการบริโภคอาหาร เช่น
เนื้อ และผลิตภัณฑ์นม นักวิจยั ได้ทําการทดลองดื่มสารละลาย Neu5Gc (150 กรัม Neu5Gc ในนํ้ า 100
มิลลิลติ ร) และติดตามโดยการตรวจเลือดทุกๆ 2 ชัวโมง
่
พบว่าไม่มอี าการข้างเคียงแก่ผบู้ ริโภคเกิดขึน้ แต่ใน
สัปดาห์ต่อมาพบว่าในปสั สาวะ นํ้าลาย และปลายเส้นผมมีระดับของสาร Neu5Gc และจากการวิเคราะห์ในขัน้
ละเอียดแสดงให้เห็นว่าเซลมนุ ษย์สามารถรับและนําสาร Neu5Gc ไปใส่ไว้ในเซลตนเองได้เหมือนๆกับทีท่ ํากับ
กรดซิอะลิคอื่นๆ ในการสังเคราะห์กลายแคน (glycan) ปจั จุบนั เท่าทีท่ ราบยังไม่มสี ารแปลกปลอมอะไรทีม่ นุ ษย์
รับประทานเข้าไปแล้วจะสามารถเอาชนะระบบทางชีวเคมี (Biochemical System) และเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของ
เซลโดยไม่แตกต่างจากโมเลกุลทีส่ ร้างขึน้ ในร่างกายตนเอง
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เพื่อทีจ่ ะพิสจู น์ขอ้ สงสัยถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง Neu5Gc และการเกิดโรคในมนุ ษย์จากการ
รับ ประทานเนื้ อ นักวิทยาศาสตร์พิจารณาจากการที่ลิงชิงแปนซีและมนุ ษ ย์มีสารพันธุ กรรมเหมือนกัน และ
แตกต่างกันในการเป็ นโรคต่างๆ นอกจากนี้จากการย้อนดูสาเหตุการเสียชีวติ ของเด็กสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2536
จากการบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ทป่ี นเปื้ อนด้วยเชือ้ แบคทีเรียอีโคไล (E.Coli) ทีเ่ รียกว่า 0157:H7 ซึง่ ตรวจพบว่า
เกิดจากสารพิษ (Toxic) ทีข่ บั ออกมาจากเชือ้ โรคดังกล่าวทําให้เกิดโรค HUS (Hemolytic Uremic Syndrome)
ส่งผลให้มอี าการไตวาย สารพิษดังกล่าวเรียกว่า Substilase Cytotoxin (SubAB) สามารถรวมเข้ากับผิวของเซล
และทําให้เซลถูกทําลายในทีส่ ุด และพบว่าสาร SubAB ชอบมากทีจ่ ะจับตัวกับสาร Neu5Gc (High Affinity)
ดังนัน้ เชื่อได้ว่าเมื่อคนรับประทานเนื้อ หรือผลิตภัณฑ์นมต่างๆทีม่ รี ะดับของสาร Neu5Gc สูง สาร Neu5Gc จะ
ถูกนําเข้าไปผนวกในผิวเซล และสารพิษ SubAB สามารถจับตัวกับสาร Neu5Gc ผลดังกล่าวนับว่าเป็ นครัง้ แรก
ที่วงการวิทยาศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างของส่วนประกอบในอาหารมนุ ษย์กลายเป็ นตําแหน่ งที่จบั ตัวที่ช่นื ชอบ
(Preferred Receptor) ของสารพิษจากเชือ้ แบคทีเรีย
ดัง นัน้ หากผลิต ภัณ ฑ์เ นื้ อ และผลิต ภัณ ฑ์จ ากนมถู ก ปนเปื้ อ นด้ว ยเชื้อ อีโ คไลที่ผ ลิต สารพิษ SubAB
ผูบ้ ริโภคจะย่อยอาหารเหล่านี้ และนํ าสาร Neu5Gc เข้าไปผนวกในเซลของตนทําให้มคี วามสามารถสูงมากใน
การจับตัวกับสารพิษ SubAB
ทําให้ผบู้ ริโภคนัน้ มีอาการป่วยที่รุนแรงมากขึน้ จากสารพิษจากแบคทีเรีย
นอกจากนี้นักวิจยั ตัง้ ข้อสงสัยว่าสาร Neu5Gc อาจถูกระบบภูมคิ ุม้ กันร่างกายเห็นว่าเป็ นสารแปลกปลอม และ
สร้างสารแอนตี้บอดี้ (Antibodies) มาสกัดกัน้ จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคภูมคิ ุ้มกันต่อตนเอง (Autoimmune
Diseases) โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ และยังพบว่าเชื้อโรคอื่นๆ เช่น เชื้อมาเลเรียสามารถเชื่อมจับตัวกับสาร
Neu5Gc ได้เช่นกันก่อให้เกิดโรคในลิงชิมแปนซีเท่านัน้ การค้นพบดังกล่าวเปิ ดประตูให้มกี ารศึกษาด้าน
โรคระบาดเพือ่ พิสจู น์ความสัมพันธ์ดงั กล่าวข้างต้นต่อไป
(ทีม่ า : Science, October 31, 2008)

สถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ มุ่งเน้ นการตัง้ มาตรฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การค้นพบใหม่ๆในด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (Biological Science)
และเทคโนโลยีชวี ภาพ
(Biotechnology) มีศกั ยภาพในการปฏิรปู ด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) ด้านพลังงาน ด้านความมันคง
่
ของประเทศ สิง่ แวดล้อม การอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และในด้านอื่นๆอีกมากทีส่ ่งผลกระทบต่อสังคม
แต่การตรวจวัดทีไ่ ด้มาตรฐานต่างๆยังไม่สามารถตามได้ทนั การกับความรวดเร็วในการค้นพบสิง่ ใหม่ๆ ทําให้มี
ความยากลําบากในการขับเคลื่อนผลงานวิจยั จากห้องปฏิบตั กิ ารไปสูต่ ลาด
สถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ (National Institute of Standard Technology) หรือ NIST ซึง่ เป็ นผู้
เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาทัง้ ในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆกําลังเร่งรัดอย่าง
จริง จัง ในความพยายามจัด ตัง้ มาตรฐานตรวจวัด ในด้า นวิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ ทัง้ นี้ โ ดยร่ว มกับ สถาบัน
เทคโนโลยีชวี ภาพของมหาวิทยาลัยแมรีแ่ ลนด์ (University of Maryland Biotechnology Institute: UMBI)
จัดการประชุมระดมมันสมองเมื่อเดือนตุลาคม 2551 โดยมีสถาบันมาตรวิทยาต่างๆทัวโลกและผู
่
เ้ ชีย่ วชาญต่างๆ
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เข้าร่วมเพื่อพิจารณาเกีย่ วกับการตรวจวัดในระบบชีวภาพทีส่ ลับซับซ้อน (Complex Biological System) ทัง้ นี้
เพือ่ นําความคิดเห็นทีไ่ ด้ไปพัฒนามาตรฐาน และเครือ่ งมือตรวจวัดในด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ประเด็นด้านมาตรวิทยาสําหรับ วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพในอนาคต 5 – 20 ปี ข้า งหน้ า เช่น การพิสูจ น์
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าแท้ ไม่มกี ารปลอมปน การพิสจู น์อาหารทีเ่ ป็ นอาหารอินทรีย์ (Organic) การจัดลักษณะ
สารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ทงั ้ ก่อนและหลังผ่านกระบวนการผลิตอาหารสําเร็จรูป การทดสอบยีนส์ (Genetic
Testing) ยาทีอ่ อกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) พืชดัดแปลงยีนส์สาํ หรับอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช่
อาหาร (Nonfood Industry) เป็ นต้น ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมมีการยกประเด็นเกีย่ วกับการขาดการเข้าถึงข้อมูลนัน้ ๆของ
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ หมาะสม การทีไ่ ม่สามารถส่งผ่านข้อมูลจากการวัดทีห่ นึ่งไปทีอ่ ่นื ๆ และความจําเป็ นทีต่ อ้ งมีการ
วัดทีเ่ ป็ นตามเวลาจริงและไม่หยุดนิ่ง (Dynamic real-time) ดังนี้การตัง้ มาตรฐานสากล (Universal Standard)
จะทําให้สถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ มันใจได้
่
วา่ ข้อมูลนัน้ ๆมีการเชื่อมโยงกัน และสามารถติดต่อซึง่ กันและกัน เป็ น
ต้น
สาขาทีป่ จั จุบนั สถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ กําลังคิดจัดตัง้ ได้แก่ มาตรฐานสําหรับภาพถ่ายทางการแพทย์
(Medical Imaging) และวิทยาศาสตร์การวัดโปรตีน (Protein Measurement Science)
(ทีม่ า : Chemical Engineering News, November 3, 2008)

ภารกิจของยานอวกาศฟินิกส์บนดาวอังคารยุติลงแล้ว
นัก วิท ยาศาสตร์อ งค์ก ารนาสาได้แ ถลงที่ห้อ งปฏิบ ตั ิก าร Jet Propulsion เมือ งพาซาดีน า มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ศกนี้ว่ายานอวกาศฟินิกส์มาร์แลนเดอร์ ซึง่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
สํารวจสิง่ มีชวี ติ บนดาวอังคารได้ยุตภิ ารกิจแล้วเนื่องจากสภาพอากาศและพายุฝนุ่ บนดาวอังคารหลังจากร่อนลง
บนดาวอังคารเมือ่ 5 เดือนทีผ่ า่ นมา
ยานลูกสํารวจบนพืน้ ดาวอังคารมีขนาดเท่ารถกอล์ฟติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทาํ งาน
คุม้ ค่าเกินระยะเวลา 3 เดือนทีต่ งั ้ เป้าไว้ และสัญญาณวิทยุล่าสุดได้รบั เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน ซึง่ เป็ นทีค่ าดว่า
สภาพเย็นจัดและพายุฝนุ่ ลมแรงจะบดบังแสงอาทิตย์สง่ ผลให้ยานสํารวจดึงพลังงานทีม่ ที งั ้ หมดเพือ่ ใช้ในการทํา
ความร้อน
ยานอวกาศฟินิกส์ได้คน้ พบนํ้าแข็งภายใต้ผวิ เปลือกทีร่ าบสีแดงของดวงดาวในเดือนมิถุนายนทีผ่ า่ นมา
เป็ นการยืนยันทฤษฎีทว่ี า่ บนดาวนี้มนี ้ําทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของสิง่ มีชวี ติ อยูจ่ ริง
และจากการทดสอบยัง
แสดงว่าดินทีเ่ ป็ นด่าง (Alkaline Soil) สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชได้หากมีน้ํา ความร้อน และ
แสงอาทิตย์อย่างพอเพียง แตกต่างจากดินในส่วนอื่นๆซึง่ เป็ นกรด นอกจากนี้ยงั พบสารเปอร์คลอเรตซึง่ หากมีใน
ปริมาณมากจะเป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ติ แต่สารเหล่านี้สามารถเป็ นเสมือนแหล่งของอาหารสําหรับจุลชีพบางชนิด และ
ยังมีการตรวจพบสารคาร์บอเนตและดินเหนียวซึง่ แสดงว่าเมือ่ 2 – 3 ล้านปีเคยมีน้ําบนดวงดาวนี้
แม้วา่ ในขณะนี้ฤดูบนดาวอังคารยังคงเป็นฤดูรอ้ น แต่อุณหภูมบิ นดาวยังคงตํ่าที่ -141 องศาฟาเรนไฮต์
(-96 องศาเซนติเกรด) ในระหว่างภารกิจบนดาวนี้ ยานฟินิกส์ถ่ายรูปราว 25,000 รูป ตลอดจนตรวจวัดเมฆ
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ขุดดินเพือ่ ค้นหานํ้าแข็ง ในขณะทีอ่ ุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ทล่ี ะเอียดอ่อนบนยานได้ทาํ การตรวจวัดสี และขนาดของ
ฝุน่ การวัดสารเคมีในดินเพือ่ หาหน่วยโครงสร้างของชีวติ (Building Blocks)
ในปีหน้าอุณหภูมบิ นดาวจะลดลงตํ่ากว่า -238 องศาฟาเรนไฮต์ ดวงดาวจะปราศจากแสงอาทิตย์กว่า 3
และเมือ่ ถึงฤดูใบไม้ผลิ
เดือน
ยานอวกาศจะถูกปกคุลมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แห้งหรือนํ้าแข็งแห้ง
องค์การนาสาจะพยายามชุบชีวติ ยานขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ ทัง้ ๆทีม่ คี วามหวังริบหรีว่ า่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์บนยาน
จะสามารถรอดชีวติ มาได้จากความหนาวเย็นจัดทีย่ าวนานในฤดูหนาวบนดวงดาว

(ทีม่ า : Washington Post & The New York Time, November 11, 2008)

องค์กรพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ออกประกาศฉบับแรกเพื่อควบคุมหลอดคาร์บอนนาโน
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ องค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสหรัฐฯ หรือ USEPA ออกประกาศเกีย่ วกับหลอด
คาร์บอนนาโนโดยกําหนดให้ผผู้ ลิต และผูน้ ําเข้าต้องแจ้งองค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมล่วงหน้า 90 วัน ก่อนทีจ่ ะทํา
การผลิตหรือนําเข้าสารเคมีใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นหลอดคาร์บอนนาโนเพือ่ จุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทัง้ นี้เพือ่ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายควบคุมสารพิษ หรือ Toxic Substance Control Act (TSCA)
การออกประกาศดังกล่าวนับว่าเป็ นก้าวแรกทีช่ ดั เจนเพือ่ การควบคุมดูแลความเสีย่ งของวัสดุนาโนทีอ่ าจมี
ต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้วสั ดุดงั กล่าว การ
ดําเนินการดังกล่าวยังชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่าองค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ามาดูแลควบคุมตามอํานาจ
หน้าทีต่ ามกฎหมายมากกว่าจะให้อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุดงั กล่าวดําเนินการอย่างสมัครใจ และบ่งชีว้ ่า
ในอนาคตอันใกล้จะมีกฎหมายควบคุมออกมาอีกในเร็วๆนี้ และนอกจากนี้เป็ นการแสดงว่าองค์การพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อมพิจารณาแล้วและยอมรับอย่างเป็ นทางการว่าหลอดคาร์บอนนาโน (CNT) เป็ นสารทีม่ คี วามแตกต่าง
ทางเคมีจากสารประกอบคาร์บอนตามปกติ ดังนัน้ จึงต้องมีการกําหนดให้เป็ นสารเคมีชนิดใหม่ (New Chemical)
ภายใต้กฎหมายควบคุมสารพิษจึงต้องมีการขออนุ ญาตผลิตหรือนําเข้าเสียก่อนทีจ่ ะดําเนินการ
องค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้เริม่ ควบคุมอนุภาคนาโน 2 ชนิด ได้แก่ Siloxane modified silica (generic)
และ Silosane modified alumina (generic) ทัง้ นี้บริษทั หรือผูเ้ กีย่ วข้องในการผลิต นําเข้า และใช้ในกระบวนการ
ผลิตไม่วา่ จะนําไปใช้โดยทัวไป
่ (generic uses) หรือการนําไปใช้เป็ นสารเติมแต่ง (Additive) ต้องแจ้งโดยให้เวลา
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องค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม 90 วันในการพิจารณาอนุ มตั กิ ่อนเริม่ ดําเนินการ ทัง้ นี้สงิ่ ทีม่ กี ารวิตกกังวล ได้แก่ ด้าน
ผลกระทบต่อปอด และการสัมผัสผ่านผิวหนังอันเนื่องจากคุณสมบัตดิ า้ นเคมีฟิสกิ ส์ของวัสดุนาโน และคุณสมบัติ
ทีล่ ะลายนํ้าได้ยาก ดังนัน้ จึงต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ถุงมือและอุปกรณ์กรองอากาศหายใจ (Respiratory)
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามไม่ได้มกี ารกําหนดให้ผผู้ ลิต หรือผูใ้ ช้วสั ดุนาโนทําการทดสอบความเป็นพิษจากการหายใจ
เข้าไป (Inhalation Toxicity Test) แต่อย่างใด
การดําเนินการขององค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแสดงให้เห็นว่ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะมุง่ เน้นเฉพาะหลอดคาร์บอน
นาโน (CNTs) ภายใต้กฎหมายควบคุมสารพิษ หลอดคาร์บอนนาโนมีลกั ษณะแท่งยาวประกอบด้วยอะตอมของ
กราไฟต์ และมีการนําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กฬี า เป็ นต้น
หลอดคาร์บอนนาโนโดยทัวไป
่ แบ่งเป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดคาร์บอนนาโนทีม่ ผี นังชัน้ เดียว (Single-walled)
คือ ประกอบด้วยคาร์บอนเป็ นรูปทรงกระบอกทีม่ ผี นังชัน้ เดียว หรือผนังหลายชัน้ (Multi-walled) ซึง่ ประกอบด้วย
คาร์บอนเป็ นรูปทรงกระบอกภายในรูปทรงกระบอก (Cylinder within cylinder)
นอกจากนี้การทีห่ ลอด
คาร์บอนนาโนมีอตั ราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างสูงทําให้เหมาะทีจ่ ะทําเป็ นวัสดุโครงสร้าง (Structural
Material) และการทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมากในขนาดนาโน (Nanometer Scale) ตลอดจนมีลกั ษณะคล้าย
เข็มทําให้คล้ายใยหิน (Asbestos) จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อปอดได้ สิง่ นี้ยงั ต้องการการวิจยั เพิม่ เติมต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้องค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมจะแสดงความห็นว่าองค์กรสิง่ แวดล้อมได้เดินมาถูกทาง
แล้วก็ตาม แต่ยงั มีขอ้ วิจารณ์วา่ ทําไมจึงได้เน้นเฉพาะหลอดคาร์บอนนาโน เนื่องจากมีผลการศึกษาหลายแหล่ง
แสดงข้อเสนอแนะว่าวัสดุขนาดนาโนอื่นๆ เช่น ไตตาเนียมออกไซด์ หรือเงินมีความเป็ นพิษมากกว่าวัสดุประเภท
เดียวกันแต่มขี นาดใหญ่ (Bulk)
จุดยืนขององค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสหรัฐฯ เป็ นไปในทางเดียวกันกับจุดยืนของกลุ่มยุโรป (European
Union) ทัง้ นี้ในเดือนมิถุนายนทีผ่ า่ นมาผูแ้ ทนของอียลู งคะแนนเสียงเห็นด้วยในการเลิกข้อยกเว้นสําหรับคาร์บอน
และกราไฟต์ทม่ี ขี นาดนาโนทีใ่ ห้สามารถจําหน่ายได้โดยปราศจากการทดสอบเสียก่อน ทัง้ นี้ผลบังคับเริม่ ใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 8 ตุลาคม ศกนี้

Manufacturers of carbon nanotubes need to submit toxicity data on their products as part of a premanufacture notice.

(ทีม่ า: Chemical and Engineering News, November 10, 2008 & www.nanowerk.com )
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นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างยีโนมบางส่วนของช้างแมมมอธที่สญ
ู พันธุจ์ ากโลก
ทีมนักวิจยั นานาชาตินําโดยนักชีววิทยาสหรัฐฯ คือ นาย Stephen C. Schuster จาก Pennsylvania
State University เริม่ ดําเนินการสร้างยีโนม 2 ใน 3 ของช้างแมมมอธทีส่ ญ
ู พันธุจ์ ากโลกแล้วขึน้ มาใหม่โดยใช้
ดีเอ็นเอทีส่ กัดมาจากเส้นขน สิง่ นี้นบั ว่าเป็ นครัง้ แรกในวงการวิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้ประสบความสําเร็จในการรือ้ ฟื้น
สร้างยีโนมของสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ญ
ู พันธุไ์ ปแล้ว แต่การทีจ่ ะชุบชีวติ ช้างแมมมอธขึน้ มาใหม่น้ียงั คงต้องอาศัยเวลาวิจยั
อีกยาวนาน และอาจจะเป็ นไปไม่ได้กไ็ ด้
วิธกี ารดังกล่าวจัดว่าเป็ นวิทยาการแนวใหม่ทเ่ี รียกว่ามิวซีโอมิค (Museomics) ซึง่ ใช้ตวั อย่างทีม่ กี ารเก็บ
ไว้ในพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ประเภทประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ (National History) เพือ่ นําฟอสซิลดีเอ็นเอมาใช้
สร้างยีโนม
ช้างแมมมอธสุญพันธุไ์ ปจากโลกเมือ่ ประมาณ 10,000 ปีทแ่ี ล้วจากการล่าโดยมนุษย์ยคุ ดึกดําบรรพ์ก่อน
ประวัตศิ าสตร์ เชือ้ สายของช้างเอเชียและช้างแมมมอธแยกมาจากบรรพบุรษุ เดียวกันเมือ่ 7 ล้านปีก่อน ในขณะ
ทีช่ า้ งแอฟริกาแยกออกมาก่อนหน้านัน้ ไม่กแ่ี สนปี ทีมนักวิจยั ใช้ตวั อย่างจากขนของช้างแมมมอธอายุ 20,000 ปี
จากไซบีเรีย และอีกส่วนหนึ่งเป็ นตัวอย่างจากช้างแมมมอธทีต่ ายเมือ่ 65,000 ปีก่อน
ทีมนักวิจยั สามารถอ่านลําดับ ยีนส์จากชิ้นส่ว นดีเ อ็นเอที่มาจากเส้นขนของช้างแมมมอธ ดีเ อ็น เอ
ดังกล่าวหลงเหลือจากเซลทีผ่ ลิตโปรตีนเส้นผมและเรียงเป็ นชัน้ ก่อนทีต่ ายลงเมื่อขนยาวขึน้ แหล่งดีเอ็นเอจาก
เส้นขนมีขอ้ ได้เปรียบกว่าการใช้ดเี อ็นเอจากส่วนอื่นๆ เนื่องจากดีเอ็นเอจะได้รบั การป้องกันจากสิง่ ปนเปื้ อน เช่น
ดีเอ็นเอของจุลชีพ เป็ นต้น ดีเอ็นเอของช้างแมมมอธจะย่อยสลายเป็ นชิ้นๆ โดยแต่ละชิ้นจะมีเบส (Bases)
สองถึงสามร้อยเบสเปรียบเทียบกับเบสยาว 10 ล้านเบสในกรณีดเี อ็นเอทีย่ งั คงมีชวี ติ อยู่
จากการหาลําดับเบส จํานวน 4.17 พันล้านเบสจากตัวอย่างดังกล่าว ทีมนักวิจยั พบว่าเบส 3.3 พันล้าน
เบสเป็ นของช้างแมมมอธ ที่เหลือเป็ นเบสทีม่ าจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและจุลชีพอื่นๆ ทีมนักวิจยั ชี้ผลการ
เปรียบเทียบดีเอ็นเอของช้างแมมมอธโดยการเปรียบเทียบลําดับเบสกับยีโนมของช้างแอฟริกาในปจั จุบนั ทัง้ นี้
พบว่าช้างในปจั จุบนั และช้างแมมมอธมียโี นมที่มขี นาดใหญ่มาก บางทีถึง 4.7 พันล้านเบส ซึ่งมากกว่ายีโนม
มนุ ษย์ซ่งึ มีประมาณ 3 พันล้านเบส ทีมวิจยั สามารถหาลําดับยีนส์ของช้างแมมมอธได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ของยีโนมแล้ว ผลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงว่าช้างในปจั จุบนั และช้างแมมมอธมีดเี อ็นเอต่างกันเพียง 0.6
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็ นครึง่ หนึ่งของความแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิงชิมแปนซี
ช้างมีววิ ฒ
ั นาการเกิดขึน้ ในถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยแถบศูนย์สตู รร้อน ปญั หาหลักของการดํารงชีวติ อยู่ ได้แก่ การ
กระจายความร้อนที่เกิดขึน้ จากร่างกายที่ใหญ่โต แต่ชา้ งแมมมอธที่อาศัยในทวีปอาร์คติกเมื่อ 2 ล้านปี ท่แี ล้วมี
ั นาการ
ปญั หากลับกันในการเก็บความร้อนในร่างกายให้ได้มากทีส่ ุด ดังนัน้ ประเด็นทีช่ า้ งแมมมอธสามารถวิวฒ
ผ่านการคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural Selection) เพือ่ ให้คงมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพทีแ่ ตกต่างจากเดิมในขณะทีย่ งั คง
มีลกั ษณะ 99.4 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกับช้างในเขตร้อนได้นัน้ เป็ นจุดทีน่ ่ าสนใจอย่างมากของนักวิวฒ
ั นาการทาง
ชีววิทยา (Evolutionary Biologist) ช้างแมมมอธเป็ นสิง่ มีชวี ติ ไม่กช่ี นิดทีส่ ามารถมีววิ ฒ
ั นาการให้มขี นปกคลุมตัว
ยาวและหนาซึ่งเป็ นสิง่ ที่บรรพบุรุษเดิมไม่มแี ล้ว และยังมีลกั ษณะการเก็บความร้อน เช่น หูเล็ก หางสัน้ และที่
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สําคัญทีส่ ดุ ได้แก่ ระบบการเผาผลาญอาหาร การใช้และเก็บไขมัน ตลอดจนระบบหมุนเวียนโลหิต
ในการดําเนินการชุบชีวติ ช้างแมมมอธกลับคืนมาใหม่นัน้ ยังคงเป็ นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์อยู่ เพราะ
นักวิทยาศาสตร์จาํ เป็ นต้องสร้างนิวเคลียสของเซลจากทีไ่ ม่มอี ะไรเลย จึงยังเป็ นไปไม่ได้ในปจั จุบนั แต่จากการที่
ล่าสุดมีการวิจยั ที่สร้างยีนส์แบคทีเรีย Mycoplasma genitalium ขึน้ ได้จากองค์ประกอบสารเคมีล้วนๆ
หรือเรียกศาสตร์ใหม่วา่ ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) หากนักวิจยั สามารถนํายีนส์สงั เคราะห์ใส่เข้าไป
ในแบคทีเรียที่ดงึ เอายีนส์ดงั ้ เดิมออก และหากพบว่าแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้ตามปกตินัน้
การสร้างลูกช้างแมมมอธในอนาคตขึน้ จากยีนส์แมมมอธทีส่ ร้างขึน้ ใหม่จากชิน้ ส่วนเดิมทีป่ ะติดปะต่อกันนัน้ ก็อาจ
มีความเป็ นไปได้ แต่คาดว่าคงไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้น้ีแน่นอน
(ทีม่ า : Washington Post, November 20, 2008)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ในการติดฉลากปลาที่เลี้ยงในกระชังเป็ น
ปลาประเภทอาหารอินทรีย์
นับว่าเป็ นครัง้ แรกทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานอาหารอินทรียแ์ ห่งชาติ (National Organic Standards
Board) หรือ NOSB ซึง่ เป็ นคณะทีป่ รึกษาของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางทีม่ งุ่ สูก่ าร
กําหนดให้ปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังสามารถติดฉลากอาหารอินทรีย์ (Organic) ได้ อย่างไรก็ตามแม้การประกาศ
ดังกล่าวจะสร้างความยินดีแก่ผเู้ ลีย้ งสัตว์น้ําในสหรัฐฯ แต่กส็ ร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มสิง่ แวดล้อม และกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเช่นกัน
ประเด็น คํ า ถามที่ว่า ปลาที่เ ลี้ย งโดยเกษตรกรจะสามารถติด ฉลากว่ า เป็ น อาหารอิน ทรีย์ไ ด้ห รือ ไม่
โดยเฉพาะปลาในตระกูลทีก่ นิ สัตว์น้ําเล็กๆ (Carnivorous species) เป็ นอาหาร เช่น ปลาแซลมอนทีอ่ าศัยใน
กระชังที่เลี้ยงในมหาสมุทรเปิ ดเป็ นประเด็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ และหน่ วยงานผูค้ วบคุมดูแลตาม
กฎหมายของรัฐ บาลสหรัฐ ฯ มาเป็ น เวลานานหลายปี มาตรฐานที่ได้รบั ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวอนุ ญาตให้เกษตรกรสหรัฐฯ ทีเ่ ลีย้ งปลาทีจ่ ดั ว่าเป็ นอาหารอินทรีย์ (Organic Fish) ใช้อาหารปลาเป็ น
ปลาจากธรรมชาติ (Wild Fish) เป็ นส่วนผสมได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของอาหารผสมทัง้ หมด และจะต้องไม่ใช่
มาจากปลาเล็กปลาน้อย (Forage Species) เช่น ปลาเมนฮาเดน (Menhaden) ทีม่ จี าํ นวนลดลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากความต้องการมากขึน้ จากฟาร์มเลีย้ งทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก
ในขณะทีก่ ลุ่มพันธมิตรการเลีย้ งสัตว์น้ําโลก (Global Agriculture Alliance) กล่าวชื่นชมการให้คาํ จํากัด
ความเกีย่ วกับอาหารอินทรียข์ องการเลีย้ งสัตว์น้ําโดยการกําหนดแหล่งของอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งว่ามาจากทีใ่ ด เพราะ
ทําให้มแี นวทางทีแ่ น่นอนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์น้ําสหรัฐฯ
แต่กลุ่มนักสิง่ แวดล้อมและกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคแสดงความคัดค้านเนื่องจากประเด็นการกําหนดแบบนี้จะกลายเป็ นแนวทางพืน้ ฐานการกําหนด
กฎหมายทีจ่ ะออกโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ต่อไป ทัง้ นี้มปี ระเด็นคําถามว่าทําไมจึงกําหนดให้อาหารเลีย้ ง
ปลาสูงสุด 25 เปอร์เซ็นต์สามารถทํามาจากวัสดุทไ่ี ม่ใช่สารอินทรีย์ (Non-organic material) ในขณะทีใ่ นสัตว์
อื่นๆ ทีใ่ ห้การรับรองว่าเป็ นอาหารอินทรียน์ นั ้ กําหนดให้อาหารทีน่ ํามาเลีย้ งต้องเป็ นสารอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
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นอกจากนี้ยงั มีประเด็นทีก่ ารเลีย้ งแบบกระชังเปิด (Open-net pens) จะส่งผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องจากของ
เสียจากปลาและเชือ้ โรค เป็ นต้น
ปกติแล้วอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งปลาในท้องตลาดทําจากเศษปลาเล็กปลาน้อยจากธรรมชาติ (Wild Fish) ซึง่ มี
โอกาสทีจ่ ะปนเปื้ อนด้วยสารพิษ เช่น พีซบี ี (PCB) ดังนัน้ การอนุ ญาตให้นํามาเป็ นอาหารสําหรับการเลีย้ งปลาที่
จัดว่าเป็ นอาหารอินทรียจ์ งึ ไม่ตรงถูกต้องตามข้อเท็จจริง สารพิษดังกล่าวสามารถกรองออกได้ในกระบวนการ
ผลิตอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งปลา ปลาทีเ่ ลีย้ งหลายชนิด เช่น ปลานิล สามารถเลีย้ งโดยใช้สารอาหารทีเ่ ป็ นอาหาร
อินทรียท์ งั ้ หมด แต่ปลาบางชนิดรวมถึงปลาแซลมอนนัน้ ต้องให้อาหารจําพวกปลาปน่ ด้วย ดังนัน้ ในบางประเทศ
อนุญาตให้นําชิน้ ส่วนของซากปลาทีจ่ บั จากธรรมชาติ (Wild caught fish) หรือจากฟาร์มเลีย้ งปลาแบบอินทรีย์
(Organically farmed fish) มาใช้
ทีผ่ า่ นมามีความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนามาตรฐานอาหารอินทรียส์ าํ หรับปลา (Organic
fish standard) เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์น้ําจําพวกอาหารอินทรียใ์ นสหรัฐฯ เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลสมาคมการค้าอาหารอินทรีย์ (Organic Trade Association) พบว่าผลการจําหน่ายในสหรัฐฯ สินค้า
อาหารและเครือ่ งดื่มจําพวกอาหารอินทรียเ์ ติบโตขึน้ จาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2533 และคาดว่า
ในปี น้ีจะเพิม่ เป็ น 23.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากการทีส่ หรัฐฯ ประสบปญั หาด้านความปลอดภัยทาง
อาหาร (Food Safety) จึงทําให้ยอดการจําหน่ายอาหารอินทรียจ์ าํ พวกเนื้อเพิม่ ขึน้ 10 เท่า คือจาก 33 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 364 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2550
จากการสํารวจทัศนคติของกลุ่มสหพันธ์ผบู้ ริโภค (Consumers Union) สหรัฐฯ ปรากฏว่าผูบ้ ริโภค
สหรัฐฯ 93 เปอร์เซ็นต์แสดงความเห็นว่าปลาทีจ่ ะติดฉลากว่าเป็ นอาหารอินทรียไ์ ด้ควรจะผลิตด้วยอาหารทีเ่ ลีย้ ง
ซึง่ เป็ นอาหารอินทรียล์ ว้ นๆทัง้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผูบ้ ริโภคอีก 90 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยว่าการเลีย้ งปลาแบบ
อาหารอินทรีย์ (Organic Fish Farm) ควรจะให้มกี ารกําจัดของเสียเพือ่ มิให้มปี ญั หาสิง่ แวดล้อม
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The question of whether farm-raised salmon, like this one, could be
labeled organic has confronted scientists and federal regulators for
years. (Courtesy Of Cooke Aquaculture)

(ทีม่ า : Washington Post, November 20, 2008)
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