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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
อาหารในอนาคต: การค้าพืชแก้ไขยีนในเอเชียและออสเตรเลีย 

 

องค์ก าร  ISAAA ร่ วมกับ  Murdoch University และ  ISAAA 
Biotechnology Information Centers เปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ เร่ือง Food Futures: Commercialization of Gene 
Edited Crops in Asia and Australia ซ่ึ ง จ ะ จัด ขึ้ น ในวัน ท่ี  18 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom 
เวลาประเทศไทย คือ 15.00 – 17.00 น. 

การพฒันาล่าสุดในการก ากบัดูแลพืชท่ีมาจากการแกไ้ขยีน
ของโลก ไดเ้ปิดโอกาสทางการคา้ท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจการเกษตร ความยัง่ยืนของห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ขึ้นอยู่กบั
ส่วนต่อประสานระหว่างวิทยาศาสตร์-นโยบาย-สังคมท่ีแข็งแกร่ง การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีจะรวบรวมทั้งงานวิจยั
และกฎระเบียบที่ส าคญัในเอเชียและออสเตรเลีย ที่เกี่ยวขอ้งกบัอนาคตของผลิตภณัฑ์จากพืชที่มาจากการแกไ้ข
ยีน การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการครั้ งน้ีประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญจากกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่ส าคญัในเอเชียและ
ออสเตรเลีย ที่จะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบที่ส าคญั ส าหรับผูม้ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งจาก
สถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถซ้ือขายผลผลิตท่ีพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีน 

การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีไม่มีค่าใชจ้่ายและเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนไดท้ี่ bit.ly/FoodFuturesAu 
(ครับ เชิญชวนให้เขา้ร่วมการสัมนาออนไลน์ไดฟ้รีครับ) 

 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุปสรรคของการค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
 

เมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ส่วนใหญ่
มักจะเน้นถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สวสัดิภาพสัตว์ 
สุขภาพของมนุษย ์และความมั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจมกัไม่ค่อยมีการพูดถึง นกัวิจยั 
2 คนจากแคนาดา จึงได้ท าการศึกษาเพื่ออธิบายถึงความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้น จากความล่าชา้ในการคา้
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พืชดดัแปลงพนัธุกรรม รวมถึงปัจจยัที่ส่งเสริมให้เกิดความล่าชา้ดงักล่าว 
นักวิจยัไดส้รุปให้เห็นถึงขอ้ดีทางเศรษฐกิจของการผลิตและการใช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ที่ได้มาจากการ

ตรวจสอบวรรณกรรมที่มีอยู่ และได้ตรวจสอบความไร้ประสิทธิภาพในกฎระเบียบของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม
ในปัจจุบนั ซ่ึงวรรณกรรมต่าง ๆ  ระบุว่าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมีศกัยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท าฟาร์ม มี
ความคุม้ค่า และเพ่ิมรายไดข้องประเทศก าลงัพฒันาดว้ยการปลูกและการใชพื้ชดดัแปลงพนัธุกรรม อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์เหล่าน้ีจะไม่เกิดขึ้นจริงเน่ืองจากสาเหตุต่อไปน้ี: 

• การให้อ านาจทางการตลาดที่มากเกินไปกับผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงการก าหนด
เพดานราคาเมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในตลาดเมล็ดพนัธ์ุ จะส่งผลให้ราคาเมล็ดพนัธ์ุลดลงเมื่อ
ขายในปริมาณที่มากขึ้นและมีจ านวนผูบ้ริโภคมากขึ้น รวมทั้งการลดลงของอ านาจทางการตลาด 

• ขอ้ก าหนดในการเขา้สู่ตลาดของเมล็ดพนัธ์ุพืชดัดแปลงพนัธุกรรม อันเน่ืองมาจากขั้นตอนด้านความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ท าให้มีค่าใช้จ่ายทีสู่งในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ แทนที่จะถูกใช้เป็นทุนในการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่ก่อให้เกิดผลก าไร เช่น การปลูกพืชไดม้ากขึ้น เป็นตน้ 

• ขอ้ก าหนดในการเขา้สู่ตลาดเมล็ดพนัธ์ุพืชดัดแปลงพนัธุกรรมเน่ืองจากสิทธิบตัรการประดิษฐ์ ซ่ึงการ
ยกเลิกสิทธิบตัรการประดิษฐ์ อาจมีประสิทธิภาพในการลดอ านาจทางการตลาด ในขณะที่ป้องกนัการ
ผูกขาดจากการเป็นเจา้ของโดยสมบูรณ์ในพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

• ข้อก าหนดในการเขา้สู่ตลาดเมล็ดพันธ์ุพืชดัดแปลงพันธุกรรม เน่ืองจากความไม่สมดุลทางการคา้
ระหว่างประเทศ ซ่ึงการสร้างความสอดคล้องและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการอนุญาตพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถช่วยขยายฐานลูกคา้และผูบ้ริโภค ลดตน้ทุนการผลิตของธุรกิจ และลดการ
แทรกแซงจากภาครัฐในธุรกิจ 

นักวิจยัแนะน าว่าตอ้งมีการวิจยัเพ่ิมเติมและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบดา้น
สุขภาพของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมและผลกระทบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

(ครับ เป็นผลงานวิจยัที่น่าสนใจในการคา้ขายเมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/1685 

 

การค้นพบยีนที่ควบคุมภาวะเจริญพนัธุ์ของข้าวสาลใีนสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การใช้เทคนิคการแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 นักวิจัยจาก John 
Innes Center ไดจ้ าแนกยีนในขา้วสาลีที่มีบทบาทส าคญัในการ
สร้างผลผลิต การค้นพบน้ีอาจช่วยนักปรับปรุงพันธ์ุในการ
พฒันาพนัธ์ุขา้วสาลีที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ยีน ZIP4ในขา้วสาลี มีหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 50 ในการ
สร้างผลผลิต ขา้วสาลีมีโครโมโซมอยู่มากกว่าสองชุดขึ้นไป ที่
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วิว ัฒนาการมาจากการผสมข้ามกับหญ้าป่าเมื่อประมาณ 10 ,000 ปีก่อนในตะวันออกกลาง ในระหว่าง
กระบวนการน้ี ยีน ZIP4 จะถูกท าซ ้าจากโครโมโซม 3 ไปเป็นโครโมโซม 5B และการศึกษาก่อนหนา้น้ีแสดงให้
เห็นว่ายีนที่ถูกท าซ ้าจะท าหนา้ท่ีหลกัสองอย่างระหว่างการแบ่งเซลลเ์พื่อสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ คือ ส่งเสริมการจบัคู่
โครโมโซมและลดการไขวเ้ปล่ียนของโครโมโซมระหว่างโครโมโซมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เป็นเวลานานกว่า 60 ปีแลว้ที่เช่ือกันว่าหน้าที่ในการลดมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสถียรของจีโนมและ
ผลผลิตพืช นกัวิจยัไดส้ร้างพืชกลายพนัธ์ุโดยลบยีน ZIP4 5B ออก ส่งผลให้สูญเสียทั้ง 2 หนา้ท่ี การกลายพนัธ์ุน้ี
ท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 50 และยืนยนัว่า ZIP4 5B มีบทบาทส าคญัในการควบคุมภาวะเจริญพนัธ์ุของขา้วสาลี 

(ครับ เน้ือหาเป็นการศึกษาท่ีลงลึกไปหน่อย แต่ส่ือความไดว้่า ยีน ZIP4 5B ในขา้วสาลี มีบทบาทส าคญัใน
การสร้างผลผลิต ที่อาจจะช่วยรักษาผลผลิตไดใ้นสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.jic.ac.uk/press-release/gene-editing-discovery-yields-high-promise-for-
wheat-fertility-in-a-changing-climate/ 
 

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันการปลกูพืชดดัแปลงพันธกุรรมและใช้ไกลโฟเสตสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 
 

การศึกษาที่ด า เ นินการในจังหวัด  Saskatchewan ของ
แคนาดายืนยันว่ า  การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชท่ีทนทานต่อสารก าจดัวชัพืช และการ
ใช้ไกลโฟเสต เพ่ิมการกักเก็บคาร์บอน ในรายงานผล
การศึกษา ผูเ้ขียนระบุว่าประเทศที่ห้ามปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมและจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต  ก าลังด าเนิน
นโยบายท่ีจะไม่ส่งผลต่อความยัง่ยืนทางการเกษตร 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ การตรวจสอบปัจจยัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการจดัการท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ี
ท าการศึกษา โดยสังเกตว่า การควบคุมวชัพืชผ่านการไถพรวนอย่างต่อเน่ืองไดห้ายไปเกือบหมด เน่ืองจากระบบ
การจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเปล่ียนเป็นการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ืองโดยไม่รบกวนดินหรือรบกวนดินนอ้ยที่สุด 
และนกัวิจยัใช ้Century Model เพ่ือประเมินการกกัเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพาะปลูกดงักล่าวมีนัยส าคญัในการกกัเก็บคาร์บอน และไดร้ะบุ
ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนทานสารก าจดัวชัพืช และการใช้ไกลโฟเสตเป็นตวัขบัเคล่ือนของการกักเก็บ
คาร์บอนในดินท่ีเพ่ิมขึ้น การก าจดัการไถพรวนและการใช้ดินรบกวนน้อยท่ีสุด ที่เป็นผลมาจากการปลูกพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมที่ทนทานสารก าจดัวชัพืช และการใชไ้กลโฟเสต ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนระหว่างการไถ
พรวนในการผลิตพืชอย่างต่อเน่ือง การคน้พบน้ีแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน Saskatchewan ก าลงัลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากการเพาะปลูก และมีส่วนสนับสนุนต่อวตัถุประสงค์ด้านสภาพอากาศของประเทศแคนาดา 
นักวิจยักล่าวเพ่ิมเติมว่าการก าจดัหรือจ ากดัการเพาะปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีทนทานสารก าจดัวชัพืช และ
การใชไ้กลโฟเสตอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างจะส่งผลเสียต่อความยัง่ยืน 
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(ครับ รัฐบาลไทยน่าจะพิจารณาเป็นหน่ึงกิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายการลดปัญหาการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11679 
 

หลักสูตร Asian Short Course on Agri-biotech, Biosafety Regulation and Communication 
คร้ังที่ 4 (ASCA2021) 

 

ศักยภาพของเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร 
(agribiotech) ท่ีจะน าไปสู่การเกษตรแบบยัง่ยืนนั้น 
ขึ้นอยู่กับการวิจยัและพัฒนา รวมถึงการบูรณาการ
ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ กรอบ
การก ากับดูแลระดับชาติตามหลกัวิทยาศาสตร์ และ
ความเขา้ใจที่เพียงพอเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ เพื่ อส่ง เสริมความร่วมมื อที่

แข็งแกร่งและเพ่ิมพูนความรู้ในหมู่ผูเ้กี่ยวขอ้งหลกัในขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ISAAA SEAsiaCenter ไดเ้ปิดหลกัสูตรระยะส้ันในเอเชียครั้ งท่ี 4 เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางชีวภาพและการส่ือสาร (ASCA2021) ซ่ึงก าหนดไวใ้นวนัที่ 23 - 
26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom 

หลกัสูตรระยะส้ันน้ี ไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีไดด้ีขึ้น: 
• ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับการวิจัย การพัฒนา การปลูกเชิงการค้า และการค้าส่ิงมีชีวิต

ดดัแปลง (LMOs); 
• เคร่ืองมือทางกฎหมายระดบัชาติและระดบันานาชาติที่เกี่ยวขอ้งกบั LMOs; 
• การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภยัทางชีวภาพ 
• การส่ือสารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรบนโซเชียลมีเดีย และ 
• การทูตวิทยาศาสตร์ในการเจรจาระหว่างประเทศ 
ผูเ้ช่ียวชาญระดับนานาชาติจะท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ความรู้ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร ซ่ึง

หลกัสูตรระยะส้ันน้ีจดัร่วมกบั US Soybean Export Council, US Grains Council, Murdoch University, Southeast 
Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, Outreach Network for Gene Drive 
Research และ Malaysian Biotechnology Information Center 

ผูเ้ขา้ร่วมมีค่าใชจ้่ายคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะครอบคลุมการเขา้ถึงเวิร์กช็อป (การปฎิบตัิงาน) ชุด
ฝึกอบรม และใบรับรอง  
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(ครับ เหมาะส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้งการพฒันาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต) 

ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ป ลิ ว ส า ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf และลงทะเบียนได้ที่  
bit.ly/registerASCA2021 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 10, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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