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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                    วันที่ 3 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 ากบัดูแลพืชที่มาจากการแกไ้ขยีน
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 เพื่อให้สามารถซ้ือขายผลผลิตท่ีพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีน 

การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีไม่มีค่าใชจ้่ายและเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนไดท้ี่ bit.ly/FoodFuturesAu 
(ครับ เชิญชวนให้เขา้ร่วมการสัมนาออนไลน์ไดฟ้รีครับ) 

 

นักวิทยาศาสตร์ยุโรปเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายทีด่ีกว่าเดิมเกี่ยวกับพืชที่แก้ไขจีโนม 
 

All European Academies (ALLEA) ไดเ้ผยแพร่รายงาน ที่
เน้น ถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุดและความ
ปลอดภยัของพืชที่ผ่านการแกไ้ขจีโนม ตลอดจนศกัยภาพ
ในการช่วยบรรเทาความท้าทายทางการเกษตร แม้จะมี
ความส าเร็จที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ใน
ยุโรปยงัคงกงัวลว่า การออกกฎหมายของสหภาพยุโรปจะ



2 
 

ขัดขวางการวิจัย ที่จะท าให้ทวีปยุโรปล้าหลังส่วนอ่ืน ๆ ของโลก ที่มีกฎระเบียบที่เปิดกว้างมากขึ้นส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ 

รายงานน้ีเป็นบทสรุปจากการอภิปรายในการประชุมสัมมนาสาธารณะ เกี่ยวกับการแกไ้ขจีโนมเพื่อการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ซ่ึงจดัขึ้นท่ีกรุงบรัสเซลส์ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผูเ้ขา้ร่วมประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ ผูก้  าหนดนโยบาย องค์กรภาคประชาสังคม และผูม้ีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อประเมินและ
หารือเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการวิจยัและพฒันาการแกไ้ขจีโนมเพื่อการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชในปัจจุบนั เน้ือหาท่ีรวมอยู่ในรายงานฉบบัน้ี ไดแ้ก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการ
แกไ้ขจีโนมเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และความทา้ทายทางกฎหมายในการแกไ้ขค าตดัสินของศาลสหภาพยุโรป
เมื่อปี 2561 ดว้ยวิธีทางกฎหมาย 

จุดเด่นของรายงานมีดงัต่อไปน้ี: 
• กฎหมายของยุโรปควรเนน้ที่ผลิตภณัฑม์ากกว่าเชิงกระบวนการเพื่อก าหนดสถานะการก ากบัดูแล 
• การแก้ไขจีโนมเป้าหมายไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพ่ิมเติมต่อสุขภาพหรือส่ิงแวดล้อม และมีความ

ปลอดภยัหรืออนัตรายเท่ากบัพืชท่ีมาจากการปรับปรุงพนัธ์ุแบบปกกติ 
• ขอ้จ ากัดทางกฎหมายและนโยบายที่ยงัคงด าเนินต่อไป อาจขดัขวางการเลือกพืชท่ีมีความสามารถใน

การปรับตวัและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซ่ึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• ตน้ทุนและระยะเวลาในการวิจยัรวมทั้งการปฏิบตัิตามกฎระเบียบดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อบริษทัวิจยั

ขนาดกลางและขนาดเล็กในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาขึ้นโดยใช้เทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุดว้ย
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 

• เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยปรับปรุงพันธ์ุพืชท่ีมีอยู่  ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้ นต่อสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนน าไปสู่การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการเกษตร 

• การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย มีความส าคญัในกระบวนการก าหนดนโยบายส าหรับการแก้ไขจี
โนม และควรรวมถึงการเฝ้าติดตามทศันคติของสาธารณชน การขาดขอ้มูล และการจดัการขอ้กงัวล
เกี่ยวกบัการใชง้านเฉพาะของการแกไ้ขจีโนม 

(ครับ ยงัไม่เห็นความเป็นหน่ึงของนกัวิจยัไทยในการแสดงจุดยืนในเร่ืองของเทคนิคการแกไ้ขจีโนม) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://allea.org/academies-report-reviews-debate-on-genome-editing-for-crop-

improvement/ 
 

OFAB-Kenya ฉลองนกัข่าวช้ันน าในพิธีมอบรางวัลส่ือวิทยาศาสตร์ 
 

Kenya Chapter of Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa (OFAB- Kenya) ได้เฉลิมฉลอง
ผูส่ื้อข่าววิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างชั้นน า 3 คน ทีส่นบัสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร งาน
เฉลิมฉลองดงักล่าวจดัขึ้นระหว่างงานกาล่าเพื่อมอบรางวลัส่ือ ที่กรุงไนโรบีเมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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Luke Joseph Williams ขา้หลวงใหญ่แห่งออสเตรเลีย
ประจ าเคนยา กล่าวในระหว่างงาน โดยยกย่องส่ือว่าเป็นผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญในการส่ง เสริมการเจรจาที่
สร้างสรรค์และสนบัสนุนการตดัสินใจที่สอดคลอ้งและอิง
ตามหลักฐาน "ดังนั้ นเราจึงยกย่อง OFAB-Kenya และ
พันธมิตร ที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ส าคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงทางการเกษตร" 
ฯพณฯ วิลเลียมส์ ระบุว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือที่ส าคญัที่สุดในการขบัเคล่ือนการปฏิวตัิ

อุตสาหกรรมครั้ งท่ี 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือแอฟริกามุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนภายในปี 2573 
และวาระการประชุมของแอฟริกาปี 2063 "ระบบอาหารเกษตรในอนาคตคาดว่าจะแตกต่างไปจากปัจจุบนัและ
ส่วนใหญ่ขบัเคล่ือนดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม (STIs)” 

Dr. Jimmy Smith ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัปศุสัตวน์านาชาติ (International Livestock Research Institute - 
ILRI) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้เกียรติในงานด้วย เน้นย  ้าบทบาทในการรับมือกับความทา้ทายด้านอาหารที่ยากจะแก้ไขใน
แอฟริกา และกล่าวว่า "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม จะยงัคงมีบทบาทส าคญัในการแกปั้ญหาการขาด
สารอาหารทีค่นในทวีปน้ีตอ้งการไดอ้ย่างแน่นอน" 

Vitumbiko Chinoko ผู ้จัดการโครงการ OFAB Africa ได้กล่าวยกย่องส่ือในการสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้า และเรียกร้องให้มีการใส่ความพยายามมากขึ้นในการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ Chinoko สังเกตว่ามีความกา้วหน้าอย่างมากในการพฒันาการรับรู้ของ
สาธารณชนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ “แต่เรายงัตอ้งท ามากขึ้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพดา้นการเกษตร 
เพราะเป็นการพูดถึงแก่นแทข้องเกษตรกรในแอฟริกา หากไม่มีอาหารเพียงพอ ภาคส่วนอ่ืน ๆ แทบทั้งหมดก็จะ
ซบเซา” 

Dr. Margaret Karembu ผูอ้  านวยการ ISAAA AfriCenter ซ่ึงเป็นประธาน OFAB- Kenya ดว้ย กล่าวถึงการ
มีส่วนร่วมของส่ือที่มีต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืชในแอฟริกา โดยกล่าวว่า “ส่ือของเคนยามี
ส่วนสนับสนุนอนัทรงคุณค่าต่อการเติบโตของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในประเทศ โดยท าให้หัวขอ้น้ี
เป็นวาระสาธารณะ”  

ในระหว่างการจดังาน Denis Otieno นักข่าวด้านการเกษตรของ Citizen TV ควา้ต าแหน่งผูช้นะโดยรวม 
ขณะที่ Mercy Tyra Murengu นักข่าวด้านวิทยาศาสตร์ของเครือข่าย Africa Business News Network คว้ารอง
ชนะเลิศอนัดับ 1 หลงัจากชนะประเภทส่ิงพิมพ์และออนไลน์ Faith Kutere นักข่าวของ Radio Maisha เป็นรอง
อนัดับ 2 รองชนะเลิศจากหมวดวิทยุ ทั้งสามคนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวลัเงินสดเพ่ือเป็นเกียรติแก่
พวกเขา ผูช้นะจะเป็นตวัแทนของเคนยาในงาน OFAB-Africa Media Awards ซ่ึงจะจดัขึ้นท่ี Mozambique ใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ Dr. Margaret Karembu ไดท้ี่ mkarembu@isaaa.org. 
 

นักวิจัยค้นพบแหล่งพนัธกุรรมที่ท าให้พืชสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในทะเลทราย Atacama 
 

ทีมวิจยัระดบันานาชาติไดจ้ าแนกยีนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการอยู่รอดของ
พืชในทะเลทราย  Atacama ของประเทศชิลี  ซ่ึง เ ป็นหน่ึงใน
สภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายท่ีสุดในโลก การค้นพบน้ีจะช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีมีความยืดหยุ่นซ่ึงจะ
เจริญเติบโตไดใ้นสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ 

ทะเลทราย Atacama อยู่ในชิลีตอนเหนือ คัน่กลางระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและเทือกเขาแอนดีส เป็นสถานท่ีท่ีแห้งแล้ง

ท่ีสุดของโลกไม่นบัรวมขั้วโลก ซ่ึงยงัมีพืชหลายชนิดท่ีเจริญเติบโตท่ีทะเลทรายนั้น รวมทั้งหญา้ ไมล้ม้ลุก และไมพุ่้มยนื
ต้น นอกจากปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว พืชในทะเลทราย Atacama ยงัต้องรับมือกับระดับความสูงท่ีสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล  สารอาหารในดินต ่า และรังสีจากแสงแดดท่ีสูงมาก โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ทีมวิจยัของชิลไีด้
รวบรวมและจ าแนกลกัษณะภูมิอากาศ ดิน และพืช จาก 22 พ้ืนท่ี ท่ีมีพืชพรรณในระดบัความสูงต่าง ๆ  ตามแนว Talabre-
Lejía Transect 

นักวิจัยได้น าตวัอย่างพืชและดินท่ีเก็บรักษาไวใ้นไนโตรเจนเหลวกลบัไปท่ีห้องแล็บ เพ่ือวิเคราะห์ล าดับยีนท่ี
แสดงออกในพืชเด่น ๆ  จ านวน 32 ชนิดจากทะเลทราย Atacama และประเมินจุลินทรียใ์นดินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพืช 
โดยพิจารณาจากล าดบัดีเอ็นเอ และพบว่าพืชบางชนิดเจริญเติบโตจากการส่งเสริมของแบคทีเรียท่ีอยู่ใกลร้าก ซ่ึงเป็นการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับไนโตรเจน ท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินท่ีมี
ไนโตรเจนต ่าของทะเลทาย Atacama 

ทีมงานจาก New York University ได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิวฒันาการชาติพนัธุ์ (phylogenomics) เพ่ือจ าแนก
ยีนท่ีมีล าดับโปรตีนท่ีปรับตวัได้ในทะเลทราย Atacama ท าให้ได้พบกับ "แหล่งพนัธุกรรม" หรือท่ีเรียกกันว่า genetic 
goldmine โดยจ าแนกได้มากถึง 265 ยีน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงล าดับโปรตีน ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิวฒันาการของหลาย
สายพนัธุ์ในทะเลทราย Atacama ยีนเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการตอบสนองของแสงและการสังเคราะห์แสง ซ่ึงอาจช่วยให้พืช
ปรับตวัให้เขา้กบัการแผ่รังสีแสงสูงในทะเลทราย Atacama ได ้และนกัวิจยัยงัไดค้น้พบยีนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมการ
ตอบสนองต่อความเครียด เกลือ การลา้งพิษ และไอออนโลหะ 

(ครับ ก็พอมีความหวงัในการพฒันาพืชให้ทนแลง้โดยใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/november/genetic-goldmine-

underlying-plant-resilience.html 
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