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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

Infographic ชุดใหม่ของ ISAAA แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั TALEN 
 

ISAAA เปิดตัว  Infographic (การเล่า เ ร่ืองหรืออธิบาย
ขอ้มูลต่างๆ โดยใช ้‘ภาพ’ ในการส่ือสาร) ชุดใหม่เก่ียวกบั 
transcription activator-like effectors (TALENs) ซ่ึ ง เ ป็น
เคร่ืองมือแกไ้ขยนีท่ีผูเ้ช่ียวชาญใช้ในการก าหนดเป้าหมาย
ล าดบัดีเอน็เออยา่งแม่นย  า 
infographic จะตอบค าถามต่อไปน้ี คือ 
 

• TALENs คืออะไร? 
• TALENs ใชป้รับปรุงพืชผลไดอ้ยา่งไร? 
• TALENs แตกต่างจาก CRISPR อยา่งไร? 
• จะเขา้ถึงเทคโนโลย ีTALENs ไดอ้ยา่งไร? 

รายละเอียดใน infographic ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ และได้จัดท าร่วมกับ 2Blades Foundation 
(มูลนิธิ 2Blades) 
ด า ว โ ห ล ด โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้ จ า ก เ ว็ ป ไ ซ ต์  ISAAA 
(https://www.isaaa.org/resources/infographics/talens/default.asp) 
(ครับ เป็นความรู้ท่ีน่าติดตาม) 
 

แผน 5 ปีของจีนให้ความส าคัญของเทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืชสมัยใหม่เพ่ือการเกษตร 
 

จีนเปิดเผยค าแถลงนโยบายเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแผนห้าปีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการฟ้ืนฟูชนบทและการปรับปรุง
การเกษตรใหท้นัสมยั 
แผน 5 ปีก่อนหน้าน้ีซ่ึงส้ินสุดในปี 2563 มุ่งเน้นไปท่ีการ
ขจดัความยากจนอยา่งรุนแรงในประเทศ แต่แผนใหม่ล าดบั
ความส าคญัไดเ้ปล่ียนจากงานในชนบทไปสู่ความทนัสมยั

https://www.isaaa.org/resources/infographics/talens/default.asp
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ของเศรษฐกิจชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและการสร้างระบบการปรับปรุงพนัธุ์พืขท่ีทนัสมยั การให้ความส าคญักบัความ
มัน่คงทางอาหารไดท้ าใหเ้กิดความเขม้แขง็เช่นกนั 
แผนปี 2564 - 2568 ซ่ึงระบุไวใ้น "เอกสารกลางฉบบัท่ี 1" (No. 1 central document) เน้นภารกิจและเป้าหมาย
ต่อไปน้ีเพื่อปรับปรุงการเกษตรใหท้นัสมยั: 

• สร้างความมัน่ใจในการจดัหาเมล็ดพืช (grain) และผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีส าคญั รวมถึงการรักษา
พื้นท่ีปลูกพืชท่ีใชเ้มล็ด เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี เร่งการพฒันาระบบการปรับปรุงพนัธ์พืชท่ีทนัสมยั 
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าอยา่งย ัง่ยนื และเพิ่มการคา้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

• เสริมสร้างการป้องกนั การพฒันา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรมพืชทางการเกษตร และ
เร่งการประยกุตใ์ชโ้ครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพนัธุ์ทางชีวภาพเพื่อ
การเกษตร 

• รักษาพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสมอย่างน้อย 750 ล้านไร่ ท่ีมีมาตรฐานสูง เพื่อให้ผลผลิตสูงและมี
เสถียรภาพไม่วา่จะกระทบแลง้หรือน ้าท่วม และ 

• สนับสนุนการเกษตรสมยัใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ สร้างเขตพื้นท่ีสาธิตความ
ทนัสมยัทางการเกษตร โดยมีเป้าหมาย 500 แห่งภายในปี 2568 และพฒันาการเกษตรสีเขียว 

(ครับ มีความชดัเจนในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพฒันาพนัธุ์พืชและการท าการเกษตรสมยัใหม่ 
ต่างกนัอยา่งมากกบันโยบายการเกษตรของไทย) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://stories.pinduoduo-global.com/articles/china-to-step-up-support-for-modernizing-
agriculture-promote-rural-consumption 
 

ตุรกอีนุญาตกรณีของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 5 กรณี 
 

รัฐบาลตุรกีผ่านราชกิจจานุเบกษาท่ีเผยแพร่เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2564 ไดป้ระกาศการตดัสินใจดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ในการน าเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรม กรณี (events) ต่าง ๆ การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไดร้วมถึงการอนุญาตและการยกเลิก 
ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพของตุรกี  การ
อนุญาตส าหรับแต่ละกรณีของพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะ

หมดอายุหลงัจาก 10 ปีโดยอตัโนมติั และจะตอ้งมีการยื่นขออนุญาตใหม่เพื่อต่ออายุของแต่ละกรณี กระทรวง
เกษตรและป่าไม ้(Ministry of Agriculture and Forestry - MinAF) อนุญาตกรณีท่ีต่ออายุของถัว่เหลือง 3 กรณี 
(A2704-12, MON40-3-2 และ MON89788) อนุญาตถั่วเหลืองกรณีใหม่ (DAS-44406-6) 1 กรณี และข้าวโพด
กรณีใหม่ 1 รายการ (DAS-40278 -9) ส าหรับใชเ้ป็นอาหารสัตว ์

https://stories.pinduoduo-global.com/articles/china-to-step-up-support-for-modernizing-agriculture-promote-rural-consumption
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MinAF ไดย้กเลิกการอนุญาตขา้วโพดกรณีท่ีมีลกัษณะร่วม 5 กรณี (DAS 1507 X NK603, NK603 X MON810, 
MON89034 X NK603, 59122 X 1507 X NK603, MON88017 X MON810) ผลจากการอนุญาตและการยกเลิก
คร้ังใหม่น้ี ท าใหปั้จจุบนัมีพืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต 36 กรณี ส าหรับใชเ้ป็นอาหารสัตวใ์นตุรกี 
(ครับ แมว้่าตุรกียงัไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม แต่ก็มีการอนุญาตให้น าเขา้ถัว่เหลืองและขา้วโพด
ดดัแปลงพนัธุกรรม มากถึง 36 กรณี เพื่อใชเ้ป็นอาหารสัตว)์ 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Turkey%20Approve
s%20Five%20More%20Biotech%20Traits%20_Ankara_Turkey_02-28-2021 
 

แนะน าหนังสือเกี่ยวกบัการส ารวจทัศนคติท่ัวโลกท่ีมีต่อพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
และไขเหตุผลเบื้องหลงัความรู้สึกเชิงลบ 

 

Dr. Jennifer Thomson ศาสตราจารยกิ์ตติคุณด้านจุลชีววิทยา 
ในภาควิชาชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์ของ มหาวิทยาลยัเคป
ทาวน์ (University of Cape Town) ในประเทศแอฟริกาใต ้ได้
เขียนหนังสือเล่มใหม่ ซ่ือ GM Crops and Global Divide ซ่ึง
ส ารวจทัศนคติทั่วโลกท่ีมีต่อพืชดัดแปลงพันธุกรรมและ
คล่ีคลายเหตุผลเบ้ืองหลงัความรู้สึกเชิงลบ 
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม (GM) ไดมี้การอนุญาตให้ปลูกในเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา และหลงัจากนั้น มีมากกวา่ 70 ประเทศท่ียอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่วา่จะ
อนุญาตให้ปลูกหรือให้น าเขา้ และในปี 2562 มีเกษตรกรมากถึง 17 ลา้นคน โดยร้อยละ 95 มาจากประเทศก าลงั
พฒันา ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมบนพื้นท่ี 1,190 ลา้นไร่ 
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญัและการตรวจสอบเอกสารโดยผูเ้ชียวชาญจ านวนมากสรุปไดว้่า พืชดดัแปลง
พนัธุกรรมมีความปลอดภยัเทียบเท่ากบัพืชทัว่ไปท่ีเป็นตวัตั้งตน้ในการพฒันา ทั้งส าหรับการบริโภคของมนุษย์
และสัตว์ แมจ้ะมีความเห็นพอ้งเช่นนั้น หลายประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปก็ยงัไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยีน้ี 
ความรู้สึกเชิงลบไดเ้ป็นตวัจ ากดัในการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่เพียงแต่ในประเทศตะวนัตกเท่านั้นแต่
เป็นตัวจ ากัดในแอฟริกาและเอเชียด้วย ความล่าช้าในการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ดังกล่าว  ก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมากต่อผลผลิตทางการเกษตร และขดัขวางการเพาะปลูกท่ีอาจช่วยชีวิตพืชไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
หนงัสือเล่มน้ีตีพิมพใ์นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นถึงความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เก่ียวกบัทศันคติ
ของชาวยุโรปท่ีมีอิทธิพลต่ออาณานิคมในอดีต ความช่วยเหลือ การคา้และการมีส่วนร่วมดา้นการศึกษาท่ีมีต่อ
ผูน้ าชาวแอฟริกันและประชาชน หนังสือ GM Crops and Global Divide มี 11 บท และรวมถึงค าน าจาก Dr. 
Richard B. Flavell, FRBS CBU FRS 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Turkey%20Approves%20Five%20More%20Biotech%20Traits%20_Ankara_Turkey_02-28-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Turkey%20Approves%20Five%20More%20Biotech%20Traits%20_Ankara_Turkey_02-28-2021


4 
 

GM Crops และ Global Divide จดัพิมพโ์ดย CSIRO Publishing และตอนน้ีสามารถซ้ือไดผ้า่น CAB International 
(https://www.publish.csiro.au/book/7929/) 
(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ หาซ้ือมาอ่านกนัจะไดมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และการยอมรับ
หรือต่อตา้นพืชดงักล่าวมากขึ้น) 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 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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