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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                          วันที่ 13 เมษายน 2565 

พื้นที่ปลกูอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมของบราซิลจะเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าในปี 2565 
 

จากรายงานของ Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) คาด
ว่าชาวไร่อ้อยของบราซิลจะเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอ้อยดัดแปลง
พันธุกรรมที่ต้านทานแมลงศัตรูเป็น 2 เท่าในปีน้ี โดย CTC 
ประมาณการว่า ออ้ยดดัแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานหนอนเจาะ
ล าต้น จะครอบคลุมพ้ืนท่ี 70,000 เฮกตาร์ (437,500 ไร่) ใน
ฤดูกาล 2565/2566 เพ่ิมขึ้นจาก 37,000 เฮกตาร์ (231,250 ไร่) 
ในปีที่แลว้ 

บราซิลเป็นผูผ้ลิตออ้ยรายใหญ่ของโลก ออ้ยตา้นทานแมลงเปิดตวัในปี 2561 ในประเทศบราซิล หลงัจาก
ที่คณะกรรมการเทคนิคความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety Technical Commission) ได้
พิสูจน์ว่าน ้าตาลและเอทานอลท่ีไดจ้ากออ้ยนั้นเหมือนกนักบัออ้ยทัว่ไป การปลูกออ้ยดดัแปลงพนัธุกรรมครั้ งแรก 
ปลูกบนพ้ืนท่ี 400 เฮกตาร์ (2,500 ไร่)และเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 18,000 เฮกตาร์ (112,500 ไร่) ในปี 2562 และจาก
การศึกษาพบว่ายีน Bt และโปรตีนถูกก าจดัออกจากผลิตภณัฑอ์อ้ยโดยส้ินเชิงหลงัการแปรรูป 

5 ปีหลงัจากที่ CTC ได้รับการอนุญาตให้ปลูกอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมเป็นครั้ งแรกของโลก Luiz Paes 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการคา้ของบริษทั กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์น้ีว่า เขาเห็นว่าการเติบโตออ้ยดดัแปลง
พนัธุกรรมยงัคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ “เกษตรกรอยากเห็นเพื่อเกิดความเช่ือ และพวกเขาตอ้งการท่อนพนัธ์ุที่
พร้อมจะปลูกได ้ตอนน้ี มีท่อนพนัธ์ุพร้อมแลว้ เพ่ือการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก” 

(ครับ เป็นที่น่ายินดีกบัชาวไร่ออ้ยบราซิลที่มีโอกาสไดใ้ชอ้อ้ยดดัแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานหนอนเจาะล า
ตน้) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-brazils-gmo-sugarcane-area-nearly-
double-this-year-company-says-2022-04-06/ 

 

การเปลี่ยนไปใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ 
 

การศึกษาท่ีท าโดยสถาบนัการศึกษาและการวิจยัอาหารสัตว ์ (Institute for Feed Education and Research - 
IFEEDER) พบว่า การไมใ่ชอ้าหารสัตวท์ี่มาจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม อาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายมากขึ้นส าหรับผูท้ี่

https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-brazils-gmo-sugarcane-area-nearly-double-this-year-company-says-2022-04-06/
https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-brazils-gmo-sugarcane-area-nearly-double-this-year-company-says-2022-04-06/
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เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมปศุสัตวแ์ละสัตวปี์ก และยงัสามารถน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ลดโอกาสในการอนุรักษแ์หล่งท่ีอยู่อาศยัที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

การศึกษาน้ีท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และเศรษฐกิจ หากผูผ้ลิตอาหารสัตว์ในสหรัฐอเมริกาตอ้ง
ผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่ไดม้าจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรม โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผูท้ี่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของของอาหารสัตว์ ในความสลับซับซ้อนของ
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้ว ัตถุดิบที่มาจากพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม  และที่ไม่ได้มาจากพืชดัดแปลง

พนัธุกรรม 
ประเด็นส าคญัที่ไดจ้ากการศึกษา คือ 
• เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดและถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมแมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับเกษตรกรในขั้นตน้ 

แต่ต้นทุนเหล่าน้ีจะถูกชดเชยด้วยตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง และเพื่อโน้มน้าวให้เกษตรกรยงัคงท าการ
เพาะปลูกโดยไม่ใชพ้ืชดัดแปลงพนัธุกรรม จะตอ้งปรับราคาซ้ือขายผลผลิตเพ่ิมขึ้น เพื่อชดเชยส่วนต่าง
ของตน้ทุนการผลิต 

• การใช้เมล็ดพนัธ์ุปกติที่ไมใ่ช้เมล็ดพนัธ์ุดัดแปลงพนัธุกรรม จะตอ้งใชท้ี่ดินเพ่ิมขึ้นในการเพาะปลูก แต่
การใช้เมล็ดพนัธ์ุพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะท าให้เกิดการประหยดัพ้ืนท่ีนับล้านเอเคอร์ และลดการ
เปล่ียนที่ดินให้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอย่างมีนยัส าคญั 

• ระบบการปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมโดยไม่ไถพรวน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ยที่สุด 
ส าหรับดีเซลที่เผาไหมใ้นการปฏิบตัิงานภาคสนาม แต่การใช้ขา้วโพดปกติที่ไม่ได้ดดัแปลงพนัธุกรรม
จะไม่ไดร้ับประโยชน์น้ี 

• การใช้เมล็ดพันธ์ุพืชดัดแปลงพันธุกรรมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ไนโตรเจน จากการศึกษาในขา้วโพดเพียงอย่างเดียว พบว่าขา้วโพดปกติจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีปลูกเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 4.9 เพื่อให้ไดผ้ลผลิตในระดบัเดียวกบัขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 

• การแยกวตัถุดิบที่มาจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรมออกจากวตัถุดิบที่ไม่ไดม้าจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม จะ
เพ่ิมตน้ทุนให้กบัผูเ้กี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต และโรงงานผลิตอาหารสัตวจ์ะตอ้งขึ้นราคา
ผลิตภณัฑใ์นสัดส่วนที่มากที่สุด 

• ราคาขายปลีกของเน้ือสัตว ์นม หรือไข่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีไม่ไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม คาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัสัตวท่ี์เล้ียงดว้ยอาหารที่มาจากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

(ครับ เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ที่น ามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ) 
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อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://ifeeder.org/research/gmfree-feed-report/ 

ไนจีเรียเร่ิมท าแปลงทดสอบประสิทธิภาพระดับชาติพันธุ์ข้าวโพด TELA 
 

ไนจีเรียจะเร่ิมท าแปลงทดสอบประสิทธิภาพระดบัชาติ (national 
performance trials) พันธ์ุข้าวโพดที่ทนแล้งและต้านทานแมลง
ศัตรู ที่ รู้จ ักกันในช่ือ TELA ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับ
เกษตรกรที่ จ ะได้ เ รี ยน รู้ ถึ งความต้านทานศัต รูพื ชและ
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่าเดิม 

พนัธ์ุขา้วโพด TELA ซ่ึงมีความตา้นทานต่อหนอนกระทู้
ขา้วโพดลายจุด หนอนเจาะล าตน้ และทนต่อความแห้งแลง้ระดับ

ปานกลาง ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยการเกษตร  (Institute for Agricultural Research) 
มหาวิทยาลยั Ahmadu Bello ช่ือ TELA น้ีไดม้าจากค าภาษาละติน tutela ซ่ึงหมายถึงการป้องกนั ก่อนหนา้น้ีพนัธ์ุ
ข้าวโพด TELA ได้ถูกน าเข้าทดสอบในแปลงที่จ ากัด (confined field trials) และต่อมาได้รับการอนุญาตด้าน
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประเมินและการเพาะปลูกแบบเปิด หรือที่เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพระดบัชาติ จาก
รัฐบาลไนจีเรียเมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

การทดสอบประสิทธิภาพระดับชาติ  จะสุ่มเลือกเกษตรกรจ านวน 180 รายจาก 10 รัฐ ที่มีเงื่อนไขทาง
นิเวศวิทยาเกษตร (agro-ecological) ที่หลากหลาย การทดสอบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยืนยนัประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตวัของพันธ์ุขา้วโพด TELA ผลการทดสอบ จะถูก

น าไปใชใ้นการขออนุญาตเพ่ือการคา้ของพนัธ์ุขา้วโพด TELA จนถึงปัจจุบนัน้ี ไนจีเรียไดอ้นุญาตฝ้ายและถัว่พุ่ม
ไปแลว้ และ TELA จะเป็นขา้วโพดพนัธ์ุแรกที่ใกลจ้ะได้รับอนุญาต ในขณะที่พนัธ์ุขา้วโพด TELA ได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกรในแอฟริกาใตแ้ลว้ 

(ครับ อยากเห็นความกา้วหนา้เช่นน้ีบา้งในประเทศไทย) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.aatf-africa.org/key-lessons-from-nigerias-environmental-approval-of-tela-

maize/ 
 

ผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรระบุปัจจัยด้านพฤตกิรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าให้จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ รวมทั้งให้มกีารส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง และให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากล่างขึ้นบน ให้ระบุบุคคลผูม้ีประสบการณ์ ให้มีการวางแผนและการพัฒนาพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ และให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเปล่ียนทศันคติของผูค้นที่มีต่อพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม 
 

https://www.aatf-africa.org/key-lessons-from-nigerias-environmental-approval-of-tela-maize/
https://www.aatf-africa.org/key-lessons-from-nigerias-environmental-approval-of-tela-maize/
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ค าแนะน าน้ีได้มาจากการศึกษาในนอิหร่าน โดยสอบถาม
จากผู ้เ ช่ียวชาญของ Jihad-e Agriculture Organization ใน
จังหวดัอาเซอร์ไบจานตะวนัออก เพื่อตรวจสอบทศันคติ 
ความรู้ และตวัช้ีวดัความตั้งใจทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงน าไปสู่การระบุปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพฤติกรรมโดยเจตนาต่อพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และผล
การศึกษาที่ได้น้ีจะน าไปปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการ

ยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม  
ผลที่ไดจ้ากการศึกษา คือ: 

• การประชุมระดับนานาชาติจะเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่างนักพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงการช้ีแจงประโยชน์และความเส่ียงของพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม และการช้ีแจงขอ้มูลที่ผิดเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการดดัแปลงพนัธุกรรม 

• ความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการดัดแปลงพนัธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลในเชิง
บวกอย่างมาก ต่อทัศนคติที่มีต่อพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ดังนั้นการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
มุ่งมัน่จากนกัพฒันาและเจา้หนา้ที่ก ากบัดูแลให้กบันกัส่งเสริม ให้กับเกษตรกร เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
พืชดดัแปลงพนัธุกรรมจะช่วยให้ไดร้ับการยอมรับจากสาธารณชน 

• ทศันคติทางลบของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อการยอมรับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงเกษตรกรเองก็ยงัคงมีความกังวลด้านส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม แต่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการให้ขอ้มูลที่อยู่บนฐานทางวิทยาศาสตร์จากเจา้หน้าที่ที่
ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล 

• การรับรู้ของสาธารณชนได้รับอิทธิพลมาจากแง่มุมวาทศิลป์มากกว่าหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
การเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาวิทยาศาสตร์และการเกษตรมาพูดคุยในเวทีสาธารณะ จะเป็นวิธีจดัการกับ
ความทา้ทายน้ี 

• ทัศนคติต่อเทคโนโลยี  มีส่วนในความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อพืชดัดแปลงพันธุกรรม ผู ้ท่ียินดีใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมีแนวโนม้ท่ีจะน าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมาใชม้ากกว่า แมจ้ะมีการรับรู้ถึงขอ้กงัวล 
ดงันั้นการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนที่ไดร้ับจากคนกลุ่มน้ี จะส่งเสริมทศันคติเชิงบวก 

• ความกังวลด้านศีลธรรมเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาและวฒันธรรม  มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม นกัวิจยัจะตอ้งมุ่งเนน้การวิจยัเกี่ยวกบั
ผลกระทบของวุฒิภาวะทางจิตและสังคม ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาน้ี 

(ครับ การยอมรับเทคโนโลยีการดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีควรไดร้ับการผลกัดนั แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีอิทธิผล
มากพอที่จะท าให้เกิดการตดัสินใจอนุญาตให้ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมไดใ้นระดบันโยบาย) 
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อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2057160. 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 13, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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