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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 19 มกราคม 2565 

กลุ่มผู้เช่ียวชาญน าเสนอแนวทางการก ากบัดแูลส าหรับสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 
 

กลุ่มผู ้เช่ียวชาญได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ เกี่ยวกับแนวทาง
การก ากบัดูแลเพ่ือการใชป้ระโยชน์สตัว์
ดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีรวมถึงสัตว์ท่ี
แก้ไขยีน โดยมีประเด็นส าคญัของการ
อภิปราย ท่ีได้สรุปไว้ในบทความท่ี
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ว า ร ส า ร  Transgenic 

Research ดงัน้ี 
• ยงัมีความท้าทายอีกหลายอย่างท่ีสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรมจะได้รับความไวว้างใจและการยอมรับ และพร้อม

ส าหรับการเพาะเลี้ยงโดยเกษตรกร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการอาหารทัว่โลก และในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริม
สวสัดิภาพสัตวแ์ละลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• กลยุทธ์การส่ือสารท่ีพิจารณาจากมุมมองของผูบ้ริโภค สามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน 
เกี่ยวกบัประโยชน์ของเทคโนโลยีและค่าเสียโอกาสของการไม่ใชป้ระโยชน์ 

• การรับรู้ของสาธารณชนและกฎระเบียบท่ีอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวก าหนดระดับการยอมรับสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

• เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมเปิดโอกาสให้การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ท าได้เร็วข้ึน และลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเกี่ยวขอ้งในการประชุมเชิงปฏิบติัการครั้ งน้ี ประกอบด้วย Eric M. Hallerman จาก Virginia Polytechnic 
Institute และ State University, Diane Wray-Cahen จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ ตวัแทนจากองค์การ 
ISAAA ซ่ึงประกอบด้วย Rhodora Romero-Aldemita, Margaret Karembu และ Godfrey Ngure เป็นต้น กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ได้ระบุขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมในการบรรลุสถานะท่ีเอื้ออ านวยต่อสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรมและสัตว์ท่ีแก้ไขยีนเพ่ือ
การเกษตร ซ่ึงรวมถึงการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมส าหรับ
นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกบัระบบการก ากับดูแลและการส่ือสาร รวมถึงการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองระหว่างผูเ้ช่ียวชาญและ
สาธารณชนเพ่ือสร้างความไวว้างใจและความโปร่งใส 
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(ครับ การสร้างความเขา้ใจกับสาธารณชนทัว่ไปเป็นส่ิงส าคญัต่อการยอมรับและใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรม และส่ิงมีชีวิตท่ีมาจากการแกไ้ขยีน) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-021-00294-3#Sec24 
 

เกษตรกรชาวเคนยาผู้เลีย้งปศุสัตว์ร้องขอให้น าเข้าอาหารสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 
 

เกษตรกรผู ้เลี้ ยงปศุสัตว์ในเคนยา ก าลังมองเห็นอนาคตอัน
มืดมน หลงัจากเกิดการขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างสาหัส ซ่ึง
เป็นสถานการณ์ท่ีผลกัดนัให้ตน้ทุนการเลี้ยงปศสุัตวใ์นประเทศ
สูงเกินไป ท าให้เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้น าเขา้
ส่วนผสมอาหารดัดแปลงพนัธุกรรม ท่ีมีราคาถูกและหาไดง้่าย
ในตลาดโลก 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการขาดแคลนอาหารสัตวอ์ย่าง
หนัก ท าให้เกษตรกรบางรายตอ้งลดจ านวนปศุสัตว์ท่ีเลี้ยงลง และบางรายตอ้งยกเลิกการเลี้ยง นอกจากน้ีโรงงานผูผ้ลิต
อาหารสัตว ์36 แห่งไดปิ้ดตวัลงภายในหน่ึงปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 

Daiichi Farm ซ่ึงเป็นฟาร์มสุกรขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเคนยา ก าลงัเผชิญกบัการปิดตวัลง เวน้แต่สถานการณ์ดา้น
อาหารสัตว์จะได้รับการแกไ้ขให้เกิดผลทนัที ทั้งน้ีฟาร์มได้ลดจ านวนการเลี้ยงลงจาก 3,000 ตวัเป็น 1,500 ตวั และลด
จ านวนพนักงานลงกว่าคร่ึง Jennifer Koome ผูอ้  านวยการ Daiichi Farm กล่าวว่า การขาดแคลนอาหารสัตว ์ท าให้ราคา
อาหารสัตว์พุ่งสูงข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสุกรเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 65 นั่นคือสภาวะการขาดทุน 
Michael Koome ประธานและเจา้ของร่วมของฟาร์ม จึงไดเ้รียกร้องต่อรัฐบาลในการอนุญาตให้น าเขา้ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์
และถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงเป็นส่วนผสมหลกัท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว์ Koome เตือนว่าหากยงัขาดแคลน
อาหารสัตวอ์ยู่ ฟาร์มของพวกเขาและท่ีอื่น ๆ อาจจะตอ้งปิดตวัลง  

โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ผูผ้ลิตอาหารสัตว์ในประเทศได้ยื่นค าร้องต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกการห้ามน าเขา้
อาหารดดัแปลงพนัธุกรรม และอนุญาตให้น าเขา้ขา้วโพดและถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมได ้อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลบั
ประกาศให้ยกเวน้ภาษีขาเขา้ส าหรับการน าเขา้วตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว์ 
แม้จะเป็นขอ้เสนอท่ีน่าสนใจ แต่นักวิเคราะห์ Tegemeo กล่าวว่า การประกาศดังกล่าวไม่ได้ท าให้ต้นทุนอาหารสัตว์
ลดลง เน่ืองจากทัว่โลกก็ขาดแคลนถัว่เหลืองและขา้วโพดปกติท่ีไม่ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรม ทั้งน้ีเพราะกว่าร้อยละ 80 ของ
อุปทานถัว่เหลืองและร้อยละ 30 ของขา้วโพดท่ีมีจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศมาจากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

(ครับ สถานการณ์คลา้ยคลึงกบับา้นเรา แต่ต่างกนัตรงผูไ้ดร้ับผลกระทบมากคือผูบ้ริโภค) 
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ติดต่อ Dr. Margaret Karembu ไดท่ี้ อีเมล ์mkarembu@isaaa.org. 
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เทคนิค CRISPR ช่วยให้แมลงวันผลไม้ลดความต้านทานต่อสารป้องกันก าจัด 
 

ผู ้เ ช่ียวชาญจาก Tata Institute for Genetics and Society 
(TIGS) ได้พัฒนาวิธีการย้อนกลับการดื้อสารป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรู โดยใช้เทคนิคการแก้ไขยีน CRISPR-
Cas9 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
Nature Communications 

สารป้องกนัก าจดัแมลงมีความส าคญัระดบัโลก ใน
การหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ 

เช่นเดียวกบัการควบคุมความเสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศตัรู ทีส่่งผลต่อความมัน่คงดา้นอาหาร อย่างไรก็ตาม 
แมลงศตัรูพืชหลายชนิดได้ปรับตวัและพฒันาความตา้นทานต่อประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจดัแมลงศตัรู 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะท าให้ปัญหาเหล่าน้ีรุนแรงขึ้น ดังนั้น นักวิจยัของ TIGS จึงใช้
เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR-based allelic drive (เป็นเทคนิคขบัเคล่ือนยีนโดยใช้ CRISPR ที่ช่วยให้สามารถเลือก
แก้ไขพนัธุกรรมด้วยความแม่นย  าและปรับใช้ไดใ้นวงกวา้ง) โดยยีนที่ตา้นทานสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูใน
แมลงวนัผลไม ้จะถูกแทนที่ดว้ยยีนที่อ่อนแอต่อสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรู ซ่ึงคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการใชย้า
ฆ่าแมลงไดอ้ย่างมาก 

การศึกษาน้ีเป็นการพิสูจน์แนวคิด และสามารถพฒันาระบบที่คลา้ยกันส าหรับแมลงศตัรูอ่ืน ๆ เช่น ยุง 
วิธีการน้ีสามารถใชร่้วมกบักลยุทธ์อ่ืน ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้สารป้องกนักดัแมลงศตัรูหรือ
ลดปรสิต เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะ 

(ครับ ความตา้นทานต่อสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูของแมลงศตัรูที่เขา้ท าลายพืช สามารถท าให้อ่อนแอได้
โดยใชเ้ทคนิค CRISPR ซ่ึงท าให้การใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูยงัคงมีประสิทธิภาพ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดจ้าก https://www.nature.com/articles/s41467-021-27654-1 
 

องค์กรอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในแอฟริกาใต้ ยืน่อุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยใีหม่ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช (NBT) ถูกควบคุมเหมือนส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรม (GMOs) 

 

หลายองค์กรอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุแห่งแอฟริกาใต้ น า
โดยองค์การเมล็ดพันธ์ุแห่งแอฟริกาใต้ (South African 
National Seed Organization - SANSOR) ไ ด้ อ อ ก
แถลงการณ์ หลังจากกรมวิชาการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน
และการพฒันาชนบทแห่งชาติ (Department of Agriculture, 
Land Reform and Rural Development -  DALRRD) ที่ ได้
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยี ใหม่ในการ
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ปรับปรุงพนัธ์ุพืช (New Breeding Techniques – NBT) จะตอ้งผ่านการประเมินภายใตก้รอบการประเมินความ
เส่ียง กรอบเดียวกับที่ใช้กับส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมนั้น อาจส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของ
ประเทศ 
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุเน้นว่าแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะระบุ จ าแนก และทดสอบว่าการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุปกติ จากการกลายพันธ์ุแบบสุ่ม หรือจากเทคโนโลยีใหม่ในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ไดอ้ย่างสมบูรณ์ และผลกระทบท่ีเป็นไปไดข้องการตดัสินใจดงักล่าว คือ: 

• เกิดความทา้ทายท่ีไม่อาจจดัการไดส้ าหรับผูก้  ากบัดูแล จากการตดัสินใจที่ไม่สอดประสานระหว่างคู่คา้
ของแอฟริกาใต ้

• เป็นการสร้างอุปสรรคทางการคา้ในแอฟริกาใตก้บัพนัธมิตร อาจส่งผลให้เกิดความไม่มัน่คงดา้นอาหาร 
• มีการด าเนินการตามกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพ่ิมเติมส าหรับผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์NBT ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ เพื่อเขา้ถึงตลาดในแอฟริกาใต ้หรือแมแ้ต่ตลาดต่างประเทศ 
• เกิดความทอ้แทใ้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพโดยนกัประดิษฐ์ชาวแอฟริกาใตท้ี่กระตือรือร้น 
• ท าให้เกษตรกรในแอฟริกาใตไ้ม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมล่าสุด ที่สามารถช่วยให้พวก

เขาผลิตอาหารอย่างยัง่ยืน โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
• ผูบ้ริโภคไม่สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยท่ีดีกว่าได ้

องคก์รอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุเนน้ว่า ภาคเกษตรกรรมของแอฟริกาใตจ้ะตอ้งสามารถแข่งขนัทางการคา้ระหว่าง
ประเทศได ้แมว้่าจะไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินใจของ DALRRD แต่ก็เปิดกวา้งท่ีจะท างานร่วมกบั DALRRD และ
คณะผูบ้ริหารของพระราชบญัญตัิส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อขจดัอุปสรรคและอ านวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอิงตามหลักฐานของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก NBT ผ่านการส่งเสริมกฎระเบียบตามหลัก
วิทยาศาสตร์ องคก์รอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานร่วมกบัผูก้  าหนดนโยบายและรัฐบาลอย่าง
แข็งขัน เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยอมรับร่วมกัน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ที่สามารถ
ส่งเสริมนวตักรรมและความสามารถในการแข่งขัน  ในขณะที่ท าให้กรอบการประเมินความเส่ียงมีความ
น่าเช่ือถือ 
(ครับ หวงัว่ากรอบการประเมินความเส่ียงของ NBT ในบา้นเรา คงไม่เขม้งวดเหมือน GMOs) 
อ่านเ พ่ิม เติมได้ ท่ี  https://www.sansor.org/joint-news-release-issued-by-agbiz-sansor-and-croplife-sa-on-the-
industry-appeal-lodged-against-south-africas-regulatory-approach-of-regulations-for-all-new-breeding-
techniques/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 19, 2022 
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