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ชื่อเรื่องและบทสรุป	 จัดท�ำโดยส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	

อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม	กำรติดฉลำก	แนวคิดริเริ่มออกกฎหมำย
•  ก�าหนดให้ติดฉลากส�าหรับอาหารดิบ หรือ อาหารแปรรูปที่เสนอขายให้แก่ผู้บริโภคหากท�าจากพืชหรือสัตว์ที่

ที่การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในรูปแบบที่ก�าหนด
• ห้ามติดฉลาก หรือ โฆษณาอาหารดังกล่าว หรืออาหารแปรรูปอื่นว่า “ธรรมชาติ”
• อาหารที่ได้รับการยกเว้นซึ่ง: ได้รับการรับรองอินทรีย์; ผลิตโดยมิได้ตั้งใจด้วยวัสดุดัดแปลงพันธุกรรม; ผลิต

จากสัตว์ที่ได้รับอาหารหรือได้รับการฉีดด้วยวัสดุดัดแปลงพันธุกรรม แต่มิได้ดัดแปลงพันธุกรรมในตัวเอง; 
อาหารที่ผ่านการแปรรูป โดยมีส่วนผสมที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมเพียงเล็กน้อย; เป็นอาหารที่ใช้ในการรักษา
อาการป่วย; ที่จ�าหน่ายเพื่อการบริโภคทันที เช่น ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรุปกำรประเมินของนักวิเครำะห์กฎหมำยในด้ำนผลกระทบทำงงบประมำณสุทธิของรัฐบำลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:

• ค่าใช้จ่ายประจ�าปีของรัฐเพิ่มขึ้นจากสองหรือสามแสนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
ควบคุมการติดฉลากอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม

• ทีเ่ป็นไปได้แต่ไม่มากนกั คอืค่าใช้จ่ายท่ีเกดิกบัรฐัและรฐับาลท้องถ่ิน อนัเนือ่งมาจากการฟ้องร้องทีเ่กดิจากการ
ละเมดิข้อปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ค่าใช้จ่ายเหล่านีบ้างส่วนได้รบัการอดุหนนุจากค่าธรรมเนยีมศาลต่างๆ ทีฝ่่ายที่
เกีย่วข้องต่างๆ ในคดคีวามทางกฎหมายได้ช�าระตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมอียู่

ควำมเป็นมำ
อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม	พันธุวิศวกรรมเป็น 

กระบวนการในการเปลี่ยนสารทางพันธุกรรมในสิ่งมี
ชีวิตให้เปลี่ยนไปผลิตลักษณะเฉพาะบางอย่างของสิ่ง
มีชีวิตตามที่ต้องการ กระบวนการนี้มักน�ามาใช้เพื่อการ
พัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์ซึ่งภายหลังได้ใช้เป็นแหล่ง
อาหาร ดังที่เรียกว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุ
วิศวกรรม ตัวอย่างเช่น พันธุวิศวกรรมมักถูกน�ามาเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถทนทานต่อแมลง หรือท�าให้
พืชทนต่อการใช้ยาฆ่าแมลง พืชบางชนิดที่มักน�ามาผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมได้แก่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง 
ในปี 2011 ร้อยละ 88 ของข้าวโพด และร้อยละ 94 ของ
ถั่วเหลืองทั้งหมดที่ผลิตในสหรัฐปลูกจากเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่านกระบวนการนี้ พืชอื่นๆ ที่มักมีการดัดแปลงด้วย
กระบวนการพันธุวิศวกรรมคือ อัลฟาฟา กาโนล่า ฝ้าย 
มะละกอ ชูการ์บีตส์ และแตงซูกินี นอกจากนี้ พืชที่ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมมักน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบ
อาหาร (เช่น ไซรัปข้าวโพดซึ่งมีน�า้ตาลฟรุคโตสสูง) ซึ่ง
มักรวมอยู่ในอาหารที่ผ่านการแปรรูป (หมายถึงอาหารที่
ไม่ใช่พืชผลทางการเกษตรดิบ) ตามที่มีการประมาณการ
นั้น ผลิตภัณฑ์อาหารราวร้อยละ 40-70 ซึ่งขายในร้านช�า
ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีส่วนผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
ระเบยีบของรฐับำลกลำง กฎหมายแห่งรฐับาลกกลาง

ไม่ได้ก�าหนดเป็นการเฉพาะเกีย่วกบักฎระเบยีบด้านอาหาร
ทีผ่่านกระบวนการพนัธุวศิวกรรม อย่างไรกต็าม เมือ่เรว็ๆ นื้
กระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัได้ประกาศข้อห้ามในการใช้พชื
ซึง่ผ่านกระบวนการพนัธุวศิวกรรมบางส่วนเนือ่งจากได้มี
การแสดงให้เหน็ว่าท�าให้เกดิอนัตรายต่อพชือืน่ นอกจากนี้ 

บทวิเครำะห์โดยนักวิเครำะห์กฎหมำย

องค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัยงัรบัผดิชอบในการท�าให้
มัน่ใจว่า อาหารส่วนใหญ่ (ไม่ว่าผ่านกระบวนพันธุวิศวกรรม
หรอืไม่กต็าม) และสารเตมิอาหารนัน้ต้องปลอดภยัและมี
การแสดงฉลากอย่างเหมาะสม
กฎระเบยีบของรฐั ภายใต้กฎหมายแห่งรฐัทีป่รากฏอยู่ 

หน่วยงานของแคลฟิอร์เนยีไม่ได้ถกูก�าหนดเป็นการเฉพาะ
ให้ควบคมุอาหารผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม อย่างไร
กต็าม กระทรวงสาธารณสขุ (DPH) เป็นผูม้หีน้าที่ 
รบัผดิชอบในด้านการก�าหนดระเบยีบว่าด้วยความ 
ปลอดภยัและการแสดงฉลากของอาหารส่วนใหญ่

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ

ต่อกฎหมายของรัฐโดยก�าหนดอย่างชัดเจนให้มีการ
ควบคุมอาหารซึ่งผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง (1) ก�าหนดให้อาหารที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรมส่วนใหญ่ที่น�าออกจ�าหน่ายต้องมีการติด
ฉลากที่เหมาะสม (2) ก�าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข
ควบคุมการติดฉลากอาหารดังกล่าว และ (3) ให้
บุคคลธรรมดาสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตอาหารที่ละเมิด
บทบัญญัติของร่างกฎหมายว่าด้วยการติดฉลาก
กำรติดฉลำกอำหำร ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดว่า อาหาร

ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมซึ่งจ�าหน่ายอยู่ในร้าน
ค้าปลีกภายในรัฐต้องมีการติดฉลากอย่างชัดเจนว่าผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร
ดิบ (เช่นผลไม้และผัก) ซึ่งผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน
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โดยผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นต้องมีค�าว่า “ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรม” บนด้านหน้าของหีบห่อหรือ
ฉลาก หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการแยกหีบห่อบรรจุหรือ
ไม่มีฉลาก ค�าเหล่านี้ต้องระบุไว้บนชั้นวาง หรือถังที่
แสดงสินค้าเหล่านั้นเพื่อการจ�าหน่าย ร่างกฎหมายนี้ยัง
ก�าหนดให้อาหารที่ผ่านการแปรรูปไม่ว่าจะผลิตจากสิ่งที่
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนต้อง
แสดงค�าว่า “ผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมบาง
ส่วน” หรือ ”อาจผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
บางส่วน”

ผู้ค้าปลีก (เช่น ร้านขายของช�า) ถือว่าเป็นผู้รับผิด
ชอบหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้โดยการท�าให้
มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนได้มีการแสดงฉลาก
ที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการติดฉลากว่า เป็นอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ส�าหรับอาหารแต่ละชนิดที่ไม่ได้แสดงฉลาก
ว่าเป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้น ผู้ค้า
ปลีกต้องแสดงเอกสารว่าเหตุใดอาหารนั้นจึงยกเว้น
จากการติดฉลาก วิธีการหลักสองทางซึ่งผู้ค้าปลีก
สามารถแสดงเอกสารว่า อาหารนั้นได้รับการยกเว้น
คือ (1) โดยได้รับค�ากล่าวแสดงสัตย์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้จัดหาอาหาร (เช่นผู้ค้าส่ง) ที่ระบุว่า ไม่
ได้ต้ังใจ หรือไม่ทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอาหารท่ี
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม หรือ (2) โดยการได้
รับใบรับรองอิสระว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีส่วนผสมท่ี
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม ผู้อื่นที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานอาหาร (เช่น เกษตรกร หรือผู้ผลิตอาหาร) 
อาจมีความรับผิดชอบร่วมในการรักษาประวัติเหล่า
น้ี ร่างกฎหมายนี้ยังได้แยกอาหารบางชนิดออกจาก
ข้อก�าหนดในการแสดงฉลากดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาหารอินทรีย์ และอาหารใน
ภัตตาคารและอาหารที่มีการเตรียมโดยมีเจตนาเพื่อ
การบริโภคทันทีไม่จ�าเป็นต้องแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ เช่น เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ ซึ่งไม่ได้ผลิตผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมโดยตรงจะได้รับการยกเว้น 
ไม่ว่าสัตว์น้ันผ่านการเลี้ยงด้วยพืชที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรมหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามการใช้ค�าว่า “ธรรมชาติ” 
“ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ” “ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ” และ 
”ธรรมชาติทั้งหมด” บนฉลาก และการโฆษณาอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม เมื่อพิจารณาจาก
แนวทางการร่างกฎหมายนี้ มีโอกาสเป็นไปได้ที่ข้อห้าม
เหล่านี้อาจถูกน�าไปตีความโดยศาลเพื่อน�าไปใช้กับ
อาหารแปรรูปบางส่วนไม่ว่า อาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือไม่ก็ตาม 
กฎระเบียบของรัฐ ข้อก�าหนดว่าด้วยฉลากส�าหรับ

อาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมภายใต้ร่าง

กฎหมายนี้จะได้รับการก�ากับควบคุมโดยกระทรวง
สาธารณสุขเนื่องจากความรับผิดชอบบางส่วนของ
กระทรวงนั้นคือการก�ากับควบคุมความปลอดภัยของ
อาหารและฉลากอาหาร ร่างกฎหมายให้อ�านาจกระทรวง
ในการรับระเบียบเหล่านี้มาใช้ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินการ
ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุขจ�าเป็น
ต้องจัดท�าระเบียบซึ่งอธิบายขั้นตอนในการสุ่มเลือก
ตัวอย่างเพื่อตัดสินว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือไม่
กำรด�ำเนินคดีเพื่อบังคับใช้กฎหมำย	การฝ่าฝืน

กฎหมายอาจท�าให้ถูกด�าเนินคดีโดยรัฐ ท้องถิ่น หรือ
องค์กรเอกชน กฎหมายให้อ�านาจศาลในการชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายต่างๆ เหล่านี้ ส�าหรับการสืบหาข้อ
เท็จจริงและการด�าเนินคดี นอกจากนี้ ร่างกฏหมายนี้ยัง
ได้ระบุว่า ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องในกรณีการละเมิด
ข้อก�าหนดของกฎหมายนี้ได้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การเยียวยาผู้บริโภคทางกฎหมาย (Consumer Legal 
Remedies Act) ซึ่งอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้อง
ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องแสดงว่ามีความเสียหายจ�าเพาะใดๆ 
เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการละเมิดที่ได้กล่าวหานั้น 

ผลกระทบทำงงบประมำณ

เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรให้แก่ภำครัฐ ร่าง
กฎหมายนี้อาจเป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาค
รัฐเพิ่มขึ้นส�าหรับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการ
แสดงฉลากอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าเอกสารทบวนและการตรวจสอบ
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อพิจารณาว่า อาหารที่ขายนั้น
มีการติดฉลากที่ถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า กระทรวง
นั้นเลือกน�าระเบียบเหล่านี้ไปด�าเนินการอย่างไรและใน
ขอบเขตใด (เช่น มีการตรวจร้านขายของช�าบ่อยเพียง
ใด) ต้นทุนเหล่านี้อาจมีจ�านวนเพียง ไม่กี่แสนเหรียญ
ไปจนถึงมำกกว่ำ	$1	ล้ำนเหรียญต่อปี
ควำมเป็นไปได้ในกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง	
กับกำรด�ำเนินคดี ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ร่างกฎหมาย 
นี้เปิดโอกาสให้บุคคลใดๆ สามารถฟ้องร้องได้ส�าหรับ 
การละเมิดข้อก�าหนดว่าด้วยฉลากสินค้า นี่อาจเป็นการ 
เพิ่มจ�านวนคดีที่ส่งฟ้องในศาลของรัฐ ท�าให้รัฐและเทศ 
มณฑลต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและไต่สวน 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากคดีที่เพิ่มขึ้นนี้ จ�านวนค่าใช้จ่ายนี้ขึ้น 
อยู่กับจ�านวนของคดีที่มีการส่งฟ้อง พิจารณาโดยรัฐ 
และรัฐบาลท้องถิ่นและผลการพิจารณาคดีของศาล 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจลดทอนลง 
ได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องซึ่งแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับคดีนั้นจ�าเป็นต้องจ่ายตามกฎหมายที่มีอยู่ 
ในบริบทของค่าใช้จ่ายศาลโดยรวม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มี
แนวโน้มว่าจะไม่มากนักในระยะยาว 
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