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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

การเพาะปลกูพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะช่วยต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

การศึกษาของ University of Bonn คาดการณ์ว่าหากสหภาพ
ยุโรป (European Union -  EU) อนุญาตให้เพาะปลูกพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมที่มีอยู่แลว้ จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางการเกษตรลดลง เทียบเป็นร้อยละ 7.5 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตรของยุโรป . 

นักวิจยัเน้นว่าการเพ่ิมผลผลิตด้วยการเพาะปลูกพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม ที่สามารถช่วยบรรเทาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศยงัไม่เคยมีการศึกษาทางดา้นปริมาณมาก่อน โดยการศึกษาน้ี นักวิจยัมุ่งเน้นไปที่สหภาพยุโรป 
เน่ืองจากภูมิภาคน้ียงัไม่ยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างกว้างขวาง และขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมิน
นโยบายดา้นกฎระเบียบใหม่ 

ผลการศึกษาน้ีพบว่า การปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมในสหภาพยุโรปสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 33 ลา้นตนัของ CO2 เทียบเท่า (CO2 equivalents) ต่อปี ซ่ึงเทียบเท่ากับร้อยละ 7.5 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางการเกษตรทั้งหมดของสหภาพยุโรปในปี 2560 นอกจากน้ี นักวิจยัยงัพบว่าการเพาะปลูกพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมจะท าให้สหภาพยุโรปมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น มีการน าเข้าลดลง และสามารถช่วยลดการ
เปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินในประเทศพนัธมิตรทียุ่โรปน าเขา้ โดยไดย้กขา้วโพดและถัว่เหลืองเป็นตวัอย่าง ที่ยโุรป
น าเขา้ขา้วโพดและถัว่เหลืองจากบราซิล และรวมถึงจากประเทศอ่ืน ๆ และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการถัว่
เหลือง บางส่วนของป่าอะเมซอนของบราซิลจึงถูกแปลงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงถา้สหภาพยุโรปเพาะปลูกถัว่
เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม ก็สามารถช่วยบรรเทาการตดัไมท้ าลายป่าในเขตร้อนช้ืนในพ้ืนท่ีของป่าอเมซอน 
ดังนั้น การเพาะปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในยุโรปไม่เพียงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยงัช่วยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพอีกดว้ย 

(ครับ เป็นการศึกษาและมีขอ้สรุปท่ีชดัเจน) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1360138522000048 
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เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์อันทรงพลังที่ใช้เลีย้งอนาคต 
 

William Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ 
(Philippines Department of Agriculture Secretary)  ก ล่าวใน
การให้สัมภาษณ์เม่ือไม่นานน้ีว่า "จุดยืนของกระทรวงเกษตรมี
ความชัดเจน ที่จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเสาหลักภายใต้ 
นโยบาย ‘OneDA approach' ในการสร้างความมั่นใจในการ
ผลิตทางการเกษตร ความยัง่ยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 
ความมัน่คงทางโภชนาการ" 

ในการประชุมทีมโครงการขา้วเพื่อสุขภาพ (Healthier Rice Project Team) และคณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึง
จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 William Dar ได้เน้นย  ้าถึงโครงการของกระทรวง ที่จะท าการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วสีทองในแปลงใหญ่และการเพาะปลูกขา้วสีทองในจงัหวดัที่เป็นผูบุ้กเบิก โดยสถาบนัวิจยัขา้วฟิลิปปินส์ 
กระทรวงเกษตร(DA-Philippine Rice Research Institute - PhilRice) จะน าขา้วสีทองไปยงัจงัหวดัที่ขาดวิตามินเอ
ในฟิลิปปินส์ 

รัฐมนตรี เป็นหน่ึงในคนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ชิมขา้วสีทอง ในช่วงเปิดตวัเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ใน
ระหว่างการประชุม William Dar อธิบายว่า กระทรวงฯ ยงัคงด าเนินโครงการเพื่อดึงดูดเยาวชนเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ และกล่าวว่า "ความส าเร็จที่ท าโดยฟิลิปปินส์ จากการอนุญาต
ในเร่ืองของความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีที ก็หวงัว่าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้ชาว
ฟิลิปปินส์รุ่นใหม่ ๆ หันมาศึกษาในสาขาน้ีมากขึ้น เพราะเราตอ้งการนักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์
จ านวนมาก เพื่อช่วยขบัเคล่ือนภาคการเกษตรและการประมง ไปสู่ความทนัสมยัและการท าให้เป็นอุตสาหกรรม” 

(ครับ มีความชดัเจนมากในจุดยืนของภาคการเกษตรที่จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเสาหลกัในการพฒันา 
ต่างจากประเทศไทย ที่ยงัใชเ้ทคโนโลยีเดิม ๆ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.da.gov.ph/biotechnology-is-a-powerful-tool-of-science-to-feed-the-future-
dar/. 
 

การศึกษาเผย Friendly™ Fall Armyworm ช่วยลดจ านวนประชากรและให้ความคุ้มครองระยะยาว 
 

การศึกษาน้ีถูกตีพิมพ์ในวารสาร BMC Biotechnology ซ่ึงเป็น
วารสารแบบเปิดให้เขา้ถึงได้และมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ ได้
อธิบายถึงเทคโนโลยีที่ เรียกว่า Friendly™ Fall Armyworm 
ของบริษัท Oxitec (บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ ในสหราช
อาณาจกัรที่พฒันาแมลงดัดแปลงพนัธุกรรม เพื่อช่วยในการ
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ควบคุมแมลงศตัรู) และน าเสนอแนวทางแกไ้ขที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความตา้นทานของแมลงที่มีต่อ
เคร่ืองมือป้องกนัพืชที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

ผลการวิจยัพบว่า หนอนกระทูท้ี่มียีนจ ากดัตวัเองของ Oxitec ซ่ึงไดผ้่านการอนุญาตดา้นความปลอดภยัทาง
ชีวภาพเพื่อใช้ในเชิงพาณิชยจ์ากหน่วยงานก ากับดูแลของบราซิลในปี พ.ศ. 2564 สามารถลดจ านวนประชากร
ของหนอนกระทูแ้ละให้การปกป้องระยะยาวในพืชดดัแปลงพนัธุกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินว่าการเขา้
ท าลายของหนอนกระทู้จะท าให้เกษตรกรตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 พนัลา้นดอลลาร์ในแต่ละปีในอเมริกา 
แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย 

บทความวิจยัน้ียงัไดร้วมการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงลึก ที่จ าลองการคุกคามของหนอนกระทู้
ในภูมิภาคท่ีผลิตขา้วโพดในบราซิล แบบจ าลองน้ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีการน าผีเส้ือกลางคืนตวัผูไ้ปปล่อย การ
พฒันาความตา้นทานของหนอนกระทูต้่อขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานแมลงศตัรู จะเกิดขึ้นช้ามาก 
น าไปสู่การจดัการตวัหนอนกระทูไ้ดอ้ย่างยัง่ยืนในระยะเวลาท่ียาวนานกว่ามาก 

(ครับ เป็นการใช้หนอนกระทูด้ัดแปลงพนัธุกรรมเพื่อลดประชากรของหนอนกระทู ้ซ่ึงจะส่งผลให้พืช
รอดพน้จากการเขา้ท าลายของหนอน) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.oxitec.com/en/news/study-heralds-a-new-transformative-solution-for-the-
crop-destroying-fall-armyworm-1 
 

ท าไมสหราชอาณาจักรควรยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพและการแก้ไขยีน 
 

สถาบนัอดมั สมิธ (Adam Smith Institute) ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง 
Splice of Life: The Case of GMOs and Gene Editing ซ่ึงอิงจากการ
วิจัยที่มีการศึกษามามากกว่า 2 ทศวรรษเกี่ยวกบัประโยชน์ที่ไดจ้าก
การยอมรับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม บทความน้ีเขียนโดย 
Cameron English ผู ้อ านวยการด้านชีววิทยาศาสตร์ (Biosciences) 
ของสภาวิทยาศาสตร์และสุขภาพแห่งอเมริกา (American Council 
on Science and Health) และไดเ้น้นว่าสหราชอาณาจกัรก าลงัเคลื่อน
ไปในทิ ศท า งที่ ถู ก ต้ อ ง  ในก า รพิ จ ารณากฎระ เบี ยบด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นแบบเสรีนิยมมากข้ึน 
ในบทความไดเ้น้นประเด็นต่อไปน้ี: 

• การยอมรับผลิตภณัฑ์ทีม่าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม จะช่วยให้ผูบ้ริโภคทัว่โลกประหยดัเงินไดถ้ึง 24 พนัลา้นดอลลาร์
ต่อปี ในขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตรของสหราชอาณาจักรจะสูญเสียเงินประมาณ 1.7 พนัล้านปอนด์ เน่ืองจากการ
ห้ามส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมตั้งแต่ปี 2539 

• การใชส่ิ้งมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม จะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการใชส้ารป้องกันก าจัดศตัรูพืชลงร้อยละ 
19 ตั้งแต่ปี 2539 

• ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได ้34.2 ลา้นกิโลกรัมตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 
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• ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมมีความปลอดภยัส าหรับการบริโภคของมนุษย ์ และช่วยส่งเสริมการเกษตรแบบยัง่ยืน ซ่ึง
ไดร้ับการยืนยนัจากการศึกษาดา้นความปลอดภยัมากกว่า 2,000 รายงาน 

• จากหลกัการป้องกันไวก้่อน (precautionary principle) จึงมีการห้ามทั่วทั้งสหภาพยุโรป ในเร่ืองของเทคโนโลยีพนัธุ
วิศวกรรมที่เกือบจะเป็นท่ียอมรับกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปก็มีการน าเข้าถัว่เหลืองและกากถัว่เหลือง
ประมาณ 30 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยที่ร้อยละ 90 – 95 ของถัว่เหลืองและกากถัว่เหลืองท่ีน าเข้านั้นมาจากส่ิงมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

(ครับ ใชไ้ดก้บัประเทศไทยไหม) 
อ่านเพิ่มเติมไดท้ี่  
https://static1.squarespace.com/static/56eddde762cd9413e151ac92/t/61b345deac32fc6b68499ac2/1639138783506/Splice+of+
Life+-+Cameron+English+-+Final.pdf 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 9, 2022 

สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร 
กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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