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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
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 
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ผูเ้ขา้ร่วมมีค่าใชจ้่ายคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะครอบคลุมการเขา้ถึงเวิร์กช็อป (การปฎิบตัิงาน) ชุด
ฝึกอบรม และใบรับรอง  

(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 
 

บราซิลอนุญาตข้าวสาลี HB4® ที่ทนแล้ง 
 

Bioceres Crop Solutions Corp. ได้รับอนุญาตให้น าเข้า
แป้งสาลี HB4 เพื ่อใช้เ ป็นอาหารสัตว์และมนุษย ์จ าก
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนว ัตกรรมของ
บราซิล 

หลังจากการตรวจสอบอย่าง เข ้มงวด  ซ่ึงรวมถึง
การใช้ชุดข้อมูล OMICS (การศึกษาส่ิงมีชีวิตแบบองค์
รวม หรือ การศึกษาส่ิงมีชีวิตแบบทั้ งระบบ ตั้ งแต่ระดับ 

สารพ ันธุก รรม  (DNA) ไปจนถึงกระบวนการค ัดลอกรหัสสารพ ันธุกรรม)  เพื ่อสน ับสนุนการ
ประเมินความปลอดภัยของข้าวสาลี HB4 บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพแห่งชาติของบราซิล (Brazilian National Biosafety Commission - CTNBio) ได้รับรอง
ในความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับแป้งที่ได้จากข้าวสาลี HB4 อย่างเป็นเอกฉันท์ กระบวนการ
ก ากับดูแลจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการที่ท ันสมัย เพื่อจ ัดการกับความกังวลเกี่ยวกับความเส่ียง
ด้านภูมิแพ้ และแสดงให้เห็นถึงความเทียบเท่าในความปลอดภัยของข้าวสาลี HB4 กับข้าวสาลีปกติ  

การอนุญาตข้าวสาลี HB4 ของบราซิล เป็นก้าวส าค ัญในการสร้างระบบการเกษตรที่ยืดหยุ่น
ต่อสภาพอากาศ โดยการใช้ข้าวสาลีเป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ข้าวสาลี
เ ป็ น ว ัต ถ ุด ิบหล ัก ส าหร ับคนหลายพ ันล ้านคนทั ่ว โ ลก  และ ย ัง เ ป็นพืชที ่ถ ูก ทอด ทิ ้ง ในแวดวง
เทคโนโลยีชีวภาพ แม ้จะปลูกในพ้ืนที่ 200 ล้านเฮกตาร์  (1 เฮกตาร์  = 6.25 ไร่ )  ทั ่วโลก  ในเดือน
ตุลาคม 2563 อาร์ เจนตินาได้อนุญาตข้าวสาลี HB4 เป็นครั้ งแรก เพื่อการเพาะปลูกและการบริโภค 
ซ่ึงการค้าข้าวสาลี HB4 ในอาร์เจนตินา จะขึ้ นกับการอนุญาตจากบราซิล เน่ืองจากบราซิลเป็นตลาด
ส่งออกหลักส าหรับการผลิตข้าวสาลีในอาร์เจนตินา  

(ครับ เป็นที่น่ายินดีกบัหลายประเทศ ที่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีชีวภาพ) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2021/Bioceres-Crop-Solutions-

Announces-Regulatory-Approval-of-Drought-Tolerant-HB4-Wheat-by-Brazils-CTNBio/default.aspx 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
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มะเขือเทศหวานทีพ่ัฒนาผ่านการแก้ไขยีน 
 

นักวิ จัย จาก  Nagoya University รายงานว่ า  พวกเขา
ประสบความส าเร็จในการพฒันามะเขือเทศที่มีรสหวาน 
โดยใชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีน ผลการวิจยัน้ีไดถู้กตีพิมพ์
ในวารสาร Scientific Reports 

มะเขือเทศท่ีมีน ้ าตาลสูงมกัจะมีราคาแพงในตลาด 
เน่ืองจากมีกระบวนการที่หลากหลายที่จ าเป็นต่อการ
สร้างความหวาน และยงัช่วยลดขนาดของผล ดว้ยเทคนิค

การแกไ้ขยีน ท าให้ผูบ้ริโภคจะสามารถเขา้ถึงมะเขือเทศท่ีมีรสหวานไดม้ากขึ้น 
ทีมงานมุ่งเนน้ไปที่การปรับเปล่ียนสารยบัยั้ง invertase (สารท่ีสามารถลดหรือยบัยั้งกิจกรรมของเอนไซม์

ได้) ซ่ึงเป็นยีนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการท าให้มะเขือเทศหวาน พวกเขาสามารถสะสมน ้าตาลไดม้ากขึ้นในผล
เม่ือท าลายสารยับยั้งด้วยเทคโนโลยีการแก้ไขยีน ท าให้ปริมาณน ้ าตาลเพ่ิมขึ้นมากกว่าปกติประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต ์โดยไม่มีผลต่อขนาดของผลไม ้

(ครับ การแกไ้ขยีนเพียงไม่กี่จุด ก็สามารถพฒันาในลกัษณะที่ตอ้งการได ้เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41598-021-00966-4 

 

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-สังคมที่แข็งแกร่ง การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีจะรวบรวมทั้งงานวิจยั
และกฎระเบียบที่ส าคญัในเอเชียและออสเตรเลีย ที่เกี่ยวขอ้งกบัอนาคตของผลิตภณัฑ์จากพืชท่ีมาจากการแกไ้ข
ยีน การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการครั้ งน้ีประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญจากกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพท่ีส าคญัในเอเชียและ
ออสเตรเลีย ที่จะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบท่ีส าคญั ส าหรับผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งจาก
สถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถซ้ือขายผลผลิตท่ีพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีน 

การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีไม่มีค่าใชจ้่ายและเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนไดท่ี้ bit.ly/FoodFuturesAu 
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(ครับ เชิญชวนให้เขา้ร่วมการสัมนาออนไลน์ไดฟ้รีครับ) 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 17, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


