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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

WEF ให้ความส าคญักบัพันธุวศิวกรรมเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

ระบบอาหารของโลกนอกจากเพ่ือเล้ียงประชากรโลกแลว้
ยงัมีส่วนอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง 
Kevin Doxzen จาก World Economic Forum (WEF) ไดต้อบ
ค าถามที่ว่า “พืชดัดแปลงพันธุกรรมสามารถต่อสู้กับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ย่างไร” 

พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาพันธ์ุพืชให้เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พนัธ์ุขา้ว ขา้วโพด และขา้วสาลีไดผ้่านการปรับปรุงและพฒันาให้ทนทานต่อช่วง
ฤดูแลง้ท่ียาวนานและฤดูมรสุมท่ีเปียกช้ืน อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปท าให้เกิดเช้ือราและแมลงศตัรูพืชมากขึ้น ดว้ยเหตุ
น้ี ผูเ้ช่ียวชาญจึงใช้เทคโนโลยีการแกไ้ขยีนในการพฒันาพนัธ์ุมนัส าปะหลงั มนัฝรั่ง และโกโก ้ให้ตา้นทานโรค 
นอกเหนือจากความพยายามเหล่าน้ีแล้ว มีการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนให้พืชสามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการบรรเทาผลกระทบอีกดว้ย 

โครงการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาพืชแกไ้ขยีนท่ีคาดว่าจะช่วยต่อสู้กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ี คือ 
สถาบนัจีโนมเชิงนวตักรรม (Innovative Genomics Institute) ใช ้CRISPR เพื่อปรับปรุงความสามารถของ

พืชและจุลินทรียใ์นดินในการดกัจบัและกกัเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืช ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นร้อยละ 40 ซ่ึงหมายถึงจะ

ช่วยให้คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนอ้ยลง 
โครงการ Harnessing Plants Initiative (ริเร่ิมควบคุมและใช้ประโยชน์พืช) ได้ออกแบบรากให้มีความ

แข็งแรง ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ปรับปรุงความตา้นทานต่อการย่อยสลาย ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน 
(ครับ นับว่าเป็นความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนเพื่อให้พืชมีส่วนช่วยต่อสู้กับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.weforum.org/agenda/2022/07/engineered-crops-can-fight-climate-change/ 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2022/07/engineered-crops-can-fight-climate-change/
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งานวิจัยเผยผู้บริโภคขาดความตระหนกัรู้ที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ในด้านอาหารและการเกษตร 
 

อาหารของเราเป็นธรรมชาติแค่ไหน และ 
'ธรรมชาติ ' หมาย ถึ งอะไร  Science for 
Sustainable Agriculture (วิทยาศาสตร์ เพื่ อ
การเกษตรท่ียัง่ยืน) ได้ถามค าถามส าคญัน้ีกบั
ผูบ้ริโภค เพื่อเข้าใจถึงการรับรู้ในประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในด้านอาหาร
และการเกษตร โดยใชแ้บบส ารวจทีอ่อกแบบ

และด าเนินการโดยหน่วยงานวิจยัผูบ้ริโภคที่ช่ือว่า England Marketing Ltd. 
ส่ิงท่ีพบจากการส ารวจ คือ  

• ผูบ้ริโภคคิดว่าตนเองมีความรู้ดีเกี่ยวกบัความหมายของ "ธรรมชาติ" และ "ยัง่ยืน" ในเร่ืองของการผลิต
อาหาร อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ทราบอย่างชดัเจนถึงระดบัของการใชว้ิทยาศาสตร์ที่สนบัสนุนการผลิต
และส่วนผสมพ้ืนฐาน ซ่ึงพวกเขาคิดว่าไม่ไดเ้กิดจากการแทรกแซงของมนุษย ์

• ผูบ้ริโภคส่วนนอ้ยทราบว่าพืชอาหารท่ีปลูกอยู่ทัว่ไปในองักฤษไม่ใช่พืชพ้ืนเมืองของประเทศ ส่วนใหญ่
คิดว่าพืชอาหาร เช่น ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์ขา้วโอ๊ต ชูการ์บีต และมนัฝรั่ง มีถ่ินก าเนิดในองักฤษ แต่ใน
ความเป็นจริง พืชเหล่าน้ีมาจากส่วนต่าง ๆ ของโลก 

• ผูต้อบแบบสอบถามหลายคนกล่าวว่าพวกเขา “ถูกปิดบงัโดยวิทยาศาสตร์” ในแง่ของนวตักรรมอาหาร
และการเกษตร เน่ืองจากมีการใช้ค  าศพัท์ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคขั้นสูง และการขาดขอ้มูลท่ี
เขา้ถึงไดเ้กี่ยวกบัหัวขอ้ดงักล่าว 

• ความไวว้างใจเป็นองค์ประกอบส าคญัในการยอมรับนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริโภค มีเพียง
ร้อยละ 11 เท่านั้นท่ีไวว้างใจรัฐบาลในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนเกษตรกรและภาคเอกชน/นักวิทยาศาสตร์
ดา้นวิชาการ มีความน่าเช่ือถือมากกว่า โดยผูบ้ริโภคร้อยละ 68 และ 59 ตามล าดบัอา้งว่าพวกเขาไวว้างใจ
ทั้ง 2 กลุ่มน้ีท่ีให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชวิ้ทยาศาสตร์ในการเกษตรและการผลิตอาหาร 

Graham Brookes นกัเศรษฐศาสตร์เกษตร ท่ีเป็นสมาชิกของกลุม่ท่ีปรึกษา Science for Sustainable Agriculture การศึกษา
ได้เน้นย  ้าถึงความบกพร่องในความรู้เกี่ยวกบัตน้ก าเนิดท่ีแท้จริงของพืชอาหารทัว่ไปหลายชนิดและการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนท่ีถูกน ามาใชใ้นสหราชอาณาจกัร และกล่าวว่า “ส่ิงน้ีท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับความถูกตอ้งของการอภิปรายในท่ี
ประชุมชน (public discussions) ในปัจจุบนัเกี่ยวกบัประเด็นต่าง ๆ  เช่น การปรับปรุงพนัธุ์ท่ีแม่นย  า ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ดูเหมือนจะไม่ทราบถึงระดบัของการใชวิ้ทยาศาสตร์ในการพฒันาอาหารท่ีบริโภคอยู่เป็นประจ าวนั 
(ครับ ผลงานวิจยัน้ีอาจช้ีให้เห็นว่า ข่าวสารท่ีใชใ้นการอภิปรายในท่ีประชุมชนอาจยงัไม่ตรงประเด็นซ่ึงรวมถึงท่ีมาของ
ผูใ้ห้ขอ้มูล) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.scienceforsustainableagriculture.com/_files/ugd/f77b24_661d06e8d20140159c07d57b3f627ff8.pdf  
 

https://www.scienceforsustainableagriculture.com/_files/ugd/f77b24_661d06e8d20140159c07d57b3f627ff8.pdf
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การศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญระดับนานาชาติแสดงให้เหน็ว่าสามารถเพิ่มผลผลติข้าวสาลีทั่วโลกได้เป็น 2 เท่า 
 

การวิเคราะห์โดยทีมผู ้เ ช่ียวชาญระดับนานาชาติ ท่ีน าโดย 
Rothamsted Research ในสหราชอาณาจกัรเปิดเผยว่า ศกัยภาพของ
พันธุกรรมท่ียงัไม่ได้ถูกน ามาใช้ของข้าวสาลีแสดงให้เห็นว่า 
ผลผลิตขา้วสาลีทัว่โลกเป็นเพียงคร่ึงเดียวจากท่ีควรจะเป็น ทีมงาน
กล่าวว่า 'ช่องว่างผลผลิตทางพันธุกรรม ' (genetic yield gaps) น้ี
สามารถลดได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีท่ีเหมาะกับแต่ละ
ภูมิภาค โดยใช้ความผนัแปรทางพนัธุกรรมของขา้วสาลีท่ีมีอยู่ใน
ธนาคารเช้ือพนัธุกรรมด้วยเทคนิคสมยัใหม่ เช่น speed breeding 

ซ่ึงเป็นเทคนิคการปลูกพืชในร่ม ท าให้เวลาเก็บเกี่ยวสั้นลง (เร็วข้ึน 2-3 เท่า) และการแกไ้ขยีน 
น่ีเป็นการวิเคราะห์ในระดบัโลก ท่ีพิจารณาจากพ้ืนท่ีปลูกขา้วสาลีทั้งหมด 53 แห่ง ใน 33 ประเทศ ซ่ึงครอบคลุม

สภาพแวดลอ้มท่ีปลูกขา้วสาลีทัว่โลกทั้งหมด ทีมงานได้ค านวณผลผลิตท่ีเป็นไปได้จากขา้วสาลี 28 พนัธุ์ท่ีใช้ปลูกกนั
ทัว่ไปท่ีในพ้ืนท่ีเหล่านั้น โดยใชแ้บบจ าลองขา้วสาลีท่ีเรียกว่า ซีเรียส (Sirius) โดยสมมติว่ามีสภาพการเพาะปลูกที่ดีท่ีสุด
ส าหรับแต่ละพ้ืนท่ี จากนั้นทีมงานไดอ้อกแบบพนัธุ์ขา้วสาลีในอุดมคติ (idealize) ภายใตแ้บบจ าลอง ซ่ึงจะปรับลกัษณะ
พืชหลายอย่างให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตและพนัธุกรรมพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้พนัธุ์ขา้วสาลีได้รับการพฒันาโดยนกั
ปรับปรุงพนัธุ์พืช 

การจ าลองน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้มูลจ านวนมากท่ีเกี่ยวกบัลกัษณะต่าง ๆ  รวมทั้งความทนทานและการตอบสนองต่อความ
แห้งแล้งและความเครียดจากความร้อน ขนาดและทิศทางของใบบนท่ีจับแสง และระยะเวลาของเหตุการณ์ส าคญัใน
วงจรชีวิต ผลการวิจยัพบว่าเม่ือคุณลกัษณะส าคญัเหล่าน้ีไดร้ับการปรับให้เหมาะสม ช่องว่างผลผลิตทางพนัธุกรรม อาจ
ลดลงไดร้้อยละ 30 - 70 ในพ้ืนท่ีปลูกของประเทศต่าง ๆ  โดยมีช่องว่างผลผลิตทางพนัธุกรรมเฉลี่ยทัว่โลกอยูท่ี่ร้อยละ 51 
ทีมงานสรุปว่าการผลิตขา้วสาลีทัว่โลกสามารถเพ่ิมเป็น 2 เท่าได้ โดยการลดช่องว่างผลผลิตทางพนัธุกรรมท่ีมีอยู่ เพ่ือ
บรรลุความมัน่คงดา้นอาหารของโลกอย่างย ัง่ยืน 

(ครับ มีการพูดถึงพนัธุ์พืชในอุดมคติกนัมานานแลว้ แต่ในทางปฎิบติัยงัตอ้งการเวลาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
คาดหวงักนัว่าการแกไ้ขยีนซ่ึงเป็นเทคโนโลยีล่าสุด น่าจะช่วยลดช่องว่างผลผลิตทางพนัธุกรรมได)้ 

อ่ าน เ พ่ิมเ ติมได้ ท่ี  https://www.rothamsted.ac.uk/news/global-wheat-production-can-be-doubled-shows-
study 
 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยนีในเอเชียและออสเตรเลีย 
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย  (Malaysian 
Biotechnology Information Center, Murdoch University และสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย (National Seed 
Association Malaysia) จะจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการขอ้ควรพิจารณาดา้นนโยบายส าหรับการแกไ้ขยีน: มุมมอง
ของเอเชียและออสเตรเลีย (Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and Australian Perspective) 
ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ: 
 

• สร้างความตระหนกัในกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อให้มี
ส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและกรอบการ
ก ากบัดูแลส าหรับการแกไ้ขยีนในประเทศแถบเอเชีย 
• อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น 
(harmonization) กันในกฎระเบียบการแก้ไขยีนในภูมิภาค ; 
และ 
• สนับสนุนความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จาก

การแกไ้ขยีน 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายทอ้งถ่ิน หน่วยงานก ากบัดูแล และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ทราบเกี่ยวกบัวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดบัชาติของ
ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพ่ิมการใช้
ประโยชน์จากการแกไ้ขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในทา้ยท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแกไ้ขยีน เป็น เทคนิคที่น่าให้การสนบัสนุนมากกว่ากีดกนั) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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