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องค์ ก าร ISAAA ร่ วมกั บ Murdoch University และ ISAAA
Biotechnology Information Centers เปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ เรื่ อง Food Futures: Commercialization of Gene
Edited Crops in Asia and Australia ซึ่ ง จ ะ จั ด ขึ้ น ใน วั น ที่ 18
พฤศจิก ายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom
เวลาประเทศไทย คือ 15.00 – 17.00 น.
การพัฒนาล่าสุ ดในการกากับดูแลพืชที่มาจากการแก้ไขยีน
ของโลก ได้เปิ ดโอกาสทางการค้าที่สาคัญสาหรับธุรกิจการเกษตร ความยัง่ ยืนของห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ขึ้นอยู่กบั
ส่ วนต่อประสานระหว่างวิทยาศาสตร์ -นโยบาย-สังคมที่แข็งแกร่ ง การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะรวบรวมทั้งงานวิจยั
และกฎระเบียบที่สาคัญในเอเชียและออสเตรเลีย ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของผลิตภัณฑ์จากพืชที่มาจากการแก้ไข
ยีน การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญจากกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่สาคัญในเอเชียและ
ออสเตรเลีย ที่จะให้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และกฎระเบียบที่สาคัญ สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายผลผลิตที่พฒั นาโดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน
การสัมมนาผ่านเว็บนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและเปิ ดให้ทุกคนลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/FoodFuturesAu
(ครับ เชิญชวนให้เข้าร่ วมการสัมนาออนไลน์ได้ฟรี ครับ)
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุปสรรคของการค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ส่ วนใหญ่
มัก จะเน้น ถึงผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อม สวัสดิภ าพสั ต ว์
สุ ข ภาพของมนุษย์ และความมั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจมักไม่ค่อยมีการพูดถึง นักวิจยั
2 คนจากแคนาดา จึงได้ทาการศึกษาเพื่อ อธิ บายถึงความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น จากความล่าช้าในการค้า
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พืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงปัจจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดความล่าช้าดังกล่าว
นักวิจยั ได้สรุ ปให้เห็นถึงข้อดีทางเศรษฐกิจของการผลิตและการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่ได้มาจากการ
ตรวจสอบวรรณกรรมที่มีอยู่ และได้ตรวจสอบความไร้ประสิ ทธิภาพในกฎระเบียบของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ในปัจจุบนั ซึ่งวรรณกรรมต่าง ๆ ระบุว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีศกั ยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทาฟาร์ม มี
ความคุม้ ค่า และเพิ่มรายได้ของประเทศกาลังพัฒนาด้วยการปลูกและการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม
ผลประโยชน์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจริ งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
• การให้ อานาจทางการตลาดที่มากเกิน ไปกับผูผ้ ลิตเมล็ ดพันธุ์ พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ซึ่ งการกาหนด
เพดานราคาเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมในตลาดเมล็ดพันธุ์ จะส่ งผลให้ราคาเมล็ดพันธุ์ลดลงเมื่อ
ขายในปริ มาณที่มากขึ้นและมีจานวนผูบ้ ริ โภคมากขึ้น รวมทั้งการลดลงของอานาจทางการตลาด
• ข้อกาหนดในการเข้าสู่ ตลาดของเมล็ดพันธุ์พืชดัด แปลงพันธุกรรม อันเนื่องมาจากขั้นตอนด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ทาให้มีค่าใช้จ่ายทีส่ ู งในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ แทนที่จะถูกใช้เป็ นทุนในการ
ดาเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่ก่อให้เกิดผลกาไร เช่น การปลูกพืชได้มากขึ้น เป็ นต้น
• ข้อกาหนดในการเข้าสู่ ตลาดเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมเนื่องจากสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ ซึ่งการ
ยกเลิกสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ อาจมีประสิ ทธิภาพในการลดอานาจทางการตลาด ในขณะที่ป้องกันการ
ผูกขาดจากการเป็ นเจ้าของโดยสมบูรณ์ในพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
• ข้อก าหนดในการเข้าสู่ ต ลาดเมล็ดพัน ธุ์พืชดัด แปลงพันธุ ก รรม เนื่ องจากความไม่สมดุ ลทางการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่ งการสร้ างความสอดคล้องและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง การอนุ ญาตพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม สามารถช่วยขยายฐานลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ และลดการ
แทรกแซงจากภาครัฐในธุรกิจ
นักวิจยั แนะนาว่าต้องมีการวิจยั เพิ่มเติมและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้าน
สุขภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(ครับ เป็ นผลงานวิจยั ที่น่าสนใจในการค้าขายเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/1685
การค้นพบยีนที่ควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ของข้าวสาลีในสภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การใช้เทคนิ ค การแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 นัก วิจ ัยจาก John
Innes Center ได้จาแนกยีนในข้าวสาลีที่มีบทบาทสาคัญในการ
สร้างผลผลิต การค้น พบนี้ อาจช่ว ยนักปรับปรุ งพัน ธุ์ในการ
พัฒนาพันธุ์ขา้ วสาลีที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ยีน ZIP4ในข้าวสาลี มีหน้าที่คิดเป็ นร้อยละ 50 ในการ
สร้างผลผลิต ข้าวสาลีมีโครโมโซมอยู่มากกว่าสองชุดขึ้นไป ที่
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วิ ว ัฒ นาการมาจากการผสมข้า มกับ หญ้า ป่ าเมื่ อ ประมาณ 10,000 ปี ก่ อ นในตะวัน ออกกลาง ในระหว่ า ง
กระบวนการนี้ ยีน ZIP4 จะถูกทาซ้ าจากโครโมโซม 3 ไปเป็ นโครโมโซม 5B และการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้
เห็นว่ายีนที่ถูกทาซ้ าจะทาหน้าที่หลักสองอย่างระหว่างการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ คือ ส่งเสริ มการจับคู่
โครโมโซมและลดการไขว้เปลี่ยนของโครโมโซมระหว่างโครโมโซมที่เกี่ยวข้อง
เป็ นเวลานานกว่า 60 ปี แล้วที่เชื่อ กันว่าหน้าที่ในการลดมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสถียรของจีโนมและ
ผลผลิตพืช นักวิจยั ได้สร้างพืชกลายพันธุ์โดยลบยีน ZIP4 5B ออก ส่งผลให้สูญเสียทั้ง 2 หน้าที่ การกลายพันธุ์น้ ี
ทาให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 50 และยืนยันว่า ZIP4 5B มีบทบาทสาคัญในการควบคุมภาวะเจริ ญพันธุ์ของข้าวสาลี
(ครับ เนื้อหาเป็ นการศึกษาที่ลงลึกไปหน่อย แต่สื่อความได้ว่า ยีน ZIP4 5B ในข้าวสาลี มีบทบาทสาคัญใน
การสร้างผลผลิต ที่อาจจะช่วยรักษาผลผลิตได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.jic.ac.uk/press-release/gene-editing-discovery-yields-high-promise-forwheat-fertility-in-a-changing-climate/
นักวิทยาศาสตร์ ยืนยันการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมและใช้ ไกลโฟเสตสามารถลดการปลดปล่อยคาร์ บอนได้
การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การในจั ง หวัด Saskatchewan ของ
แคนาดายื น ยัน ว่ า การปลู ก พื ช ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่ทนทานต่อสารกาจัดวัชพืช และการ
ใช้ไ กลโฟเสต เพิ่ ม การกัก เก็ บ คาร์ บ อน ในรายงานผล
การศึก ษา ผูเ้ ขียนระบุว่าประเทศที่ห้ามปลูก พืชดัดแปลง
พัน ธุ ก รรมและจ ากั ด การใช้ ไ กลโฟเสต ก าลัง ด าเนิ น
นโยบายที่จะไม่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนทางการเกษตร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การตรวจสอบปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่ดินในพื้นที่ที่
ทาการศึกษา โดยสังเกตว่า การควบคุมวัชพืชผ่านการไถพรวนอย่างต่อเนื่องได้หายไปเกือบหมด เนื่องจากระบบ
การจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่เปลี่ยนเป็ นการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่ องโดยไม่รบกวนดินหรื อรบกวนดินน้อยที่สุด
และนักวิจยั ใช้ Century Model เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่
ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวมีนัยสาคัญในการกักเก็บคาร์บอน และได้ระบุ
ว่าพืช ดัดแปลงพันธุ กรรมที่ทนทานสารกาจัดวัชพืช และการใช้ไกลโฟเสตเป็ นตัวขับเคลื่อนของการกักเก็บ
คาร์บอนในดินที่เพิ่มขึ้น การกาจัดการไถพรวนและการใช้ดินรบกวนน้อยที่สุด ที่เป็ นผลมาจากการปลูก พืช
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนทานสารกาจัดวัชพืช และการใช้ไกลโฟเสต ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนระหว่างการไถ
พรวนในการผลิตพืชอย่างต่อเนื่อง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน Saskatchewan กาลังลดปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกจากการเพาะปลูก และมีส่ว นสนับสนุ นต่อวัตถุประสงค์ด้านสภาพอากาศของประเทศแคนาดา
นักวิจยั กล่าวเพิ่มเติมว่าการกาจัดหรื อจากัดการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนทานสารกาจัดวัชพืช และ
การใช้ไกลโฟเสตอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งสองอย่างจะส่งผลเสียต่อความยัง่ ยืน
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(ครับ รัฐบาลไทยน่าจะพิจ ารณาเป็ นหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายการลดปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11679
หลักสูตร Asian Short Course on Agri-biotech, Biosafety Regulation and Communication
ครั้งที่ 4 (ASCA2021)
ศัก ยภาพของเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการเกษตร
(agribiotech) ที่จ ะน าไปสู่ ก ารเกษตรแบบยัง่ ยืนนั้น
ขึ้น อยู่กับการวิจยั และพัฒนา รวมถึงการบูรณาการ
ปั จจัยอื่น ๆ เช่น การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ กรอบ
การกากับดูแลระดับชาติตามหลักวิทยาศาสตร์ และ
ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับเครื่ องมือทางกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ส่ งเสริ มความร่ วมมื อที่
แข็งแกร่ งและเพิ่มพูนความรู ้ในหมู่ผูเ้ กี่ยวข้องหลักในขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ISAAA SEAsiaCenter ได้เปิ ดหลักสูตรระยะสั้นในเอเชียครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร การกากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและการสื่อสาร (ASCA2021) ซึ่งกาหนดไว้ในวันที่ 23 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom
หลักสูตรระยะสั้นนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ได้ดีข้ นึ :
• ห่ ว งโซ่ คุณ ค่าทั้งหมดที่เกี่ย วข้องกับการวิจ ัย การพัฒ นา การปลูก เชิงการค้า และการค้าสิ่ งมีชีวิต
ดัดแปลง (LMOs);
• เครื่ องมือทางกฎหมายระดับชาติและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ LMOs;
• การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพของเทคโนโลยีชีว ภาพทางการเกษตรและกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
• การสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรบนโซเชียลมีเดีย และ
• การทูตวิทยาศาสตร์ในการเจรจาระหว่างประเทศ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับนานาชาติ จะทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในแต่ ละประเด็น ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ซึ่ ง
หลักสูตรระยะสั้นนี้จดั ร่ วมกับ 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
ผูเ้ ข้าร่ วมมีค่าใช้จ่ายคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครอบคลุมการเข้าถึงเวิร์กช็อป (การปฎิบตั ิงาน) ชุด
ฝึ กอบรม และใบรับรอง
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(ครับ เหมาะสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งการพัฒนาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ท้ งั ในปัจจุบนั และอนาคต)
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 พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf และลงทะเบี ย นได้ที่
bit.ly/registerASCA2021
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 10, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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