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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                          วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 

การอภิปรายเร่ืองผลกระทบของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม โดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพในอนิเดีย 
 

ISAAA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาทาง
เ ว็บ เ ก่ี ย วกับ  ผลกระทบของพื ชดัด แปล ง
พนัธุกรรม (Global Impact of GM Crops) โดยจะ
จัดขึ้ นในวันท่ี  15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
(GMT + 5: 30) ทาง Zoom 

ในระหว่างการสัมมนาทาง เว็บของ 
ISAAA น้ี  Graham Brookes นัก เศรษฐศาสต ร์

เกษตรจาก PG Economics จะน าเสนอผลการศึกษาท่ีเป็นจุดเด่น เก่ียวกบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม
ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 ต่อไปน้ี: 

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร 
• ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรจากการใชเ้ทคโนโลย ีและ 
• การมีส่วนร่วมเพื่อความมัน่คงทางอาหารของโลก 

Graham Brookes เป็นนักเศรษฐศาสตร์และท่ีปรึกษาดา้นการเกษตรท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีใน
การตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรและอาหาร และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงนโยบายและผลกระทบดา้นกฎระเบียบ 

Dr. Rhodora Romero Aldemita ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter จะน าเสนอสถานะทัว่โลกของการ
ยอมรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมในปี 2561 Dr. CD Mayee ประธานศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชียใต้ จะ
น าเสนอผลกระทบของฝ้ายบีทีในอินเดีย ในขณะท่ี  Dr. KC Bansal อดีตผูอ้  านวยการส านักงานทรัพยากร
พนัธุกรรมพืชแห่งชาติและศาสตราจารยท่ี์ Indian Agricultural Research Institute จะพูดคุยเก่ียวกบัพืชดดัแปลง
พนัธุกรรมส าหรับการเกษตรอินเดีย Mr. V. Ravichandran เกษตรกรชาวอินเดียและผูอ้  านวยการ Global Farmer 
Network จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของเกษตรกรในการปลูกฝ้ายบีที 

การสัมมนาทางเว็บน้ีจดัท าโดย ISAAA SEAsiaCenter โดยมี Ram Kaundinya ผูอ้  านวยการใหญ่ของ
สหพนัธ์อุตสาหกรรมเมลด็พนัธุ์แห่งอินเดีย จะท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลการสัมมนาทางเวบ็ 
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ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ท่ี  
https://zoom.us/webinar/register/5016024690288/WN_Jtailh4zSBCBzdmbWFbV4w 

(ครับ เป็นการเปิดกวา้งความรู้เพื่อประดบัสติปัญญา) 
 

อาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกในโลกท่ีอนุมัติข้าวสาล ีHB4® ท่ีทนแล้ง 
 

กระทรวงเกษตรของอาร์เจนตินาไดอ้นุญาตขา้วสาลี HB4 ของ
บริษทั Bioceres Crop Solutions เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและ
การบริโภค ซ่ึงจากลักษณะเด่นท่ีมีอยู่ของ HB4 จะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าวสาลีได้ถึง ร้อยละ 20 ในปัจจุบัน HB4 จัดเป็น
เทคโนโลยีหน่ึงเดียวในโลก ท่ีใช้เพื่อการทนแลง้ส าหรับขา้ว
สาลีและถั่วเหลือง อาร์เจนตินาเป็นผูผ้ลิตข้าวสาลีรายใหญ่
ท่ีสุดของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและเป็นประเทศแรกของ

โลกท่ีน าเทคโนโลยทีนแลง้ HB4 มาใชก้บัขา้วสาลี 
จากการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของอาร์เจนตินา น าไปสู่การอนุญาตถัว่เหลือง HB4 ซ่ึงเป็นถัว่เหลืองท่ี

ได้รับการอนุญาตในสหรัฐอเมริกาและบราซิล ส่วนการคา้ขา้วสาลี HB4 ของอาร์เจนตินาน้ี จะขึ้นอยู่กับการ
อนุญาตให้น าเขา้ของบราซิล ซ่ึงบราซิลสั่งซ้ือขา้วสาลีจากอาร์เจนตินามากกว่าร้อยละ 85 ปัจจุบนักระบวนการ
ก ากบัดูแล (ประเมินความปลอดภยั) ขา้วสาลี HB4 ก าลงัมีความกา้วหนา้ในสหรัฐอเมริกา อุรุกวยั ปารากวยัและ
โบลิเวีย นอกจากน้ี Bioceres ยงัตั้งใจท่ีจะริเร่ิมกระบวนการก ากับดูแลในออสเตรเลียและรัสเซีย รวมถึงบาง
ประเทศในเอเชียและแอฟริกา 

ขา้วสาลีทนแลง้ HB4 เป็นเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์ท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร และพฒันาโดย Trigall Genetics 
ซ่ึงเป็น บริษทั ร่วมทุนของ Bioceres กบั Florimond Desprez ซ่ึงเป็นผูน้ าระดบัโลกดา้นพนัธุศาสตร์ขา้วสาลี ใน
การทดลองภาคสนามในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา เมล็ดพนัธุ์ HB4 สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วสาลีโดยเฉล่ียร้อยละ 20 
ในช่วงฤดูปลูกท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ ถัว่เหลือง HB4 เป็นเช้ือพนัธุกรรมขา้วสาลีท่ีขายดีท่ีสุด และมีตรา
สินคา้เป็น EcoWheat® เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดตวั EcoWheat ในเชิงพาณิชย์ และมีการปลูกขา้วสาลี
พนัธุ์ต่าง ๆ ในพื้นท่ีประมาณ 17,300 เอเคอร์ (7,000 เฮกตาร์) โดยเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วม 

นาย Federico Trucco ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ Bioceres กล่าวว่า“ ผลิตภณัฑ์ EcoWheat® และ 
EcoSoy® จะช่วยให้ บริษทั ผลิตอาหารและผูค้า้ปลีก มีโอกาสท่ีจะน าเสนออาหารท่ีปราศจากคาร์บอนให้กับ
ผูบ้ริโภค นอกเหนือจากประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเทคโนโลยี HB4 ไม่ไดส่้งผลต่อตน้ทุนท่ีสูงขึ้น
ส าหรับผูบ้ริโภค ท าใหค้วามยัง่ยนืของอาหารสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งกวา้งขวาง" 

(ครับ ประเทศอ่ืนใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่โดยเฉพาะพนัธุ์พืชดัดแปลงพนัธุกรรมในการผลิตพืช ส่วน
ประเทศไทยยงัไม่ไปไหน ทั้ ง ๆ ท่ีมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืช แต่กลายเป็นใช้
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ มากกวา่การใชเ้ทคโนโลยพีืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 

https://zoom.us/webinar/register/5016024690288/WN_Jtailh4zSBCBzdmbWFbV4w
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อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2020/Bioceres-Crop-
Solutions-Corp.-Announces-Regulatory-Approval-of-Drought-Tolerant-HB4-Wheat-in-Argentina/default.aspx 
 

EU อนุญาตให้ใช้ถัว่เหลือง XtendFlex เพ่ือเป็นอาหารและอาหารสัตว์ 
 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุญาตให้ใช้ถัว่เหลือง XtendFlex 
(MON 87708 x MON 89788 x A5547-127) เพื่ อ เ ป็นอาหาร
และอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป (EU) ถั่วเหลืองดัดแปลง
พนัธุกรรมพนัธุ์น้ี ไดผ้่านขั้นตอนการขออนุญาตท่ีครอบคลุม
ถึงการประเมินทางวิทยาศาสตร์โดย European Food Safety 
Authority (EFSA) การอนุญาตคร้ังน้ีมีอาย ุ10 ปี และผลิตภณัฑ์
ใด ๆ ท่ีผลิตจากถัว่เหลือง GM น้ีจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบการ

ติดฉลาก และการตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีเขม้งวดของสหภาพยโุรป 
การอนุญาตท่ีส าคัญขั้นสุดท้ายส าหรับถั่วเหลือง XtendFlex ในคร้ังน้ี ได้ปูทางไปสู่การเปิดตัวเต็ม

รูปแบบในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปี 2564 ถั่วเหลือง XtendFlex สร้างขึ้ นจากเทคโนโลยีถั่วเหลือง 
Roundup Ready 2 Xtend ท่ีใหผ้ลผลิตสูงพร้อมความทนทานต่อสารก าจดัวชัพืชกลูโฟซิเนต ถัว่เหลือง XtendFlex 
ช่วยใหผู้ป้ลูกมีความยดืหยุน่เพิ่มขึ้นในการจดัการวชัพืชท่ียากต่อการควบคุมและท่ีมีความตา้นทาน 

(ครับ ประเทศไทยยงัไม่เปิดโอกาสให้ปลูก แต่การน าเขา้ เมล็ดถัว่เหลืองเพื่อการบริโภคและแปรรูปดู
เหมือนวา่จะตอ้งมีการประเมินก่อนการน าเขา้เหมือนกนั) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayers-XtendFlex-Soybeans-Gain-
Final-Key-Regulatory-Approval 
 

Emmanuelle Charpentier และ Jennifer A. Doudna ได้รับรางวัล 2020 Nobel Prize สาขาเคมี 
 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 Royal Swedish Academy of Sciences 
ไดม้อบรางวลัโนเบลสาขาเคมีใหก้บั Emmanuelle Charpentier 
จ า ก  Max Planck Unit for the Science of Pathogens แล ะ 
Jennifer A. Doudna จาก University of California, Berkeley ท่ี
ไดพ้ฒันาวิธีการในการแกไ้ขจีโนม วิธีน้ีจะใช้ CRISPR-Cas9 
เป็นเสมือนกรรไกรตดัสารพนัธุกรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
ท่ีแหลมคมท่ีสุดของเทคโนโลยยีนี 

การดัดแปลงยีนในเซลล์นั้นใช้เวลานาน ยากและบางคร้ังก็เป็นไปไม่ได้ แต่ CRISPR-Cas9 ท าให้
สามารถเปล่ียนรหสัชีวิตไดโ้ดยใชเ้วลาเพียง 2 – 3 สัปดาห์ Claes Gustafsson ประธานคณะกรรมการโนเบลสาขา
เคมีกล่าวว่า "เคร่ืองมือทางพันธุกรรมน้ีมีพลังมหาศาล  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเราทุกคน  ไม่เพียงแต่ปฏิวติั

https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2020/Bioceres-Crop-Solutions-Corp.-Announces-Regulatory-Approval-of-Drought-Tolerant-HB4-Wheat-in-Argentina/default.aspx
https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2020/Bioceres-Crop-Solutions-Corp.-Announces-Regulatory-Approval-of-Drought-Tolerant-HB4-Wheat-in-Argentina/default.aspx
https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayers-XtendFlex-Soybeans-Gain-Final-Key-Regulatory-Approval
https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayers-XtendFlex-Soybeans-Gain-Final-Key-Regulatory-Approval
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วิทยาศาสตร์พื้นฐานเท่านั้น แต่ยงัส่งผลให้เกิดพืชผลท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ และจะน าไปสู่การรักษาการแพทย์
ใหม่ ๆ” 

การค้นพบ CRISPR-Cas9 นั้ นเป็นส่ิงท่ีไม่คาดคิด การศึกษาของ Emmanuelle Charpentier เก่ียวกับ 
Streptococcus pyogenes ซ่ึงเป็นหน่ึงในแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษยชาติมากท่ีสุด ท าให้ค้นพบ
โมเลกุลท่ีเรียกวา่ tracrRNA ท่ีไม่เคยรู้จกัก่อนหนา้น้ี ผลงานน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า tracrRNA เป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ภูมิคุม้กนัของแบคทีเรียในสมยัโบราณ หรือCRISPR-Cas ซ่ึงการท าลายดีเอ็นเอของไวรัส Charpentier เผยแพร่
การคน้พบน้ีในปี 2554 และเร่ิมสร้างความร่วมมือกบั Jennifer Doudna นกัชีวเคมีท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้
มากมายเก่ียวกบั RNA ทั้ง 2 คนประสบความส าเร็จในการสร้างกรรไกรพนัธุกรรมของแบคทีเรียขึ้นมาใหม่ใน
หลอดทดลอง และท าใหส่้วนประกอบโมเลกุลของกรรไกรใหส้ามารถใชง้านไดง้่ายขึ้น 

นบัตั้งแต่ Charpentier และ Doudna คน้พบกรรไกรพนัธุกรรม CRISPR-Cas9 ในปี 2555 การใชง้านของ
กรรไกรพนัธุกรรม CRISPR-Cas9 ก็เพิ่มมากขึ้น เคร่ืองมือน้ีมีส่วนในการคน้พบท่ีส าคญัมากมายในการวิจยัขั้น
พื้นฐาน และนกัวิจยัดา้นพืชสามารถพฒันาพืชท่ีตา้นทานต่อเช้ือราศตัรูพืชและความแหง้แลง้ได ้ในทางการแพทย์
การทดลองทางคลินิกเก่ียวกบัการรักษามะเร็งแบบใหม่ก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการ และความฝันท่ีจะสามารถ
รักษาโรคท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมก าลงัจะเป็นจริง กรรไกรพนัธุกรรมเหล่าน้ี ไดน้ าวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเขา้สู่ยุค
ใหม่ และในหลาย ๆ ดา้นน าประโยชน์สูงสุดมาสู่มนุษยชาติ 

(ครับ ขอแสดงความยินดีดว้ยครับ ท่ีช่วยพฒันาเคร่ืองมือท่ีเหมือนการปฎิวติัพนัธุ์พืชและการใช้ในทาง
การแพทย)์ 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 14, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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