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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 28 กันยายน 2565 

ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้สร้างความสอดคล้องในการก ากับดูแลการแก้ไขยีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 

ความสอดคล้องในการก ากับดูแลการแก้ไขยีนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อส่งเสริมเส้นทาง
สู่ตลาดและท าให้เกิดประโยชน์ของเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น
ค า แ น ะน า ข อ ง  Dr. Michael Jones จ า ก  Murdoch 
University, Dr. Rhodora Romero-Aldemita จาก ISAAA 
Inc. และผูเ้ขียนร่วม ในรายงานเร่ือง Enabling Trade in 
Gene-Edited Produce in Asia and Australasia: The 
Developing Regulatory Landscape and Future 

Perspectives ตีพิมพใ์นวารสาร Plants 
การแก้ไขยีนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ของการ

ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการหลายแห่งทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ่ึงมีประชากร
มากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศในภูมิภาคน้ีมีแนวทางท่ีหลากหลายในการก ากบัดูแลเทคโนโลยี 
บางประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน บางประเทศก าลงัพฒันากรอบการก ากับดูแล ในขณะที่บางประเทศยงัไม่ได้
ก าหนดระเบียบการก ากบัดูแล ดว้ยการพฒันาอย่างรวดเร็วของการปรับใชก้ารแกไ้ขยีน ผูเ้ช่ียวชาญเรียกร้องให้มี
การพัฒนาระเบียบการก ากับดูแลในภูมิภาคน้ีให้มีความสอดคล้อง หากไม่มีการด าเนินงานดังกล่าว คาดว่า
อุตสาหกรรมพืชจะประสบปัญหาเช่นเดียวกบัการขดัขวางการน าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมาใชใ้นวงกวา้ง ผูเ้ขียน
แนะน าให้มีการเจรจาทางวิทยาศาสตร์และการอภิปรายระดบันานาชาติที่น าไปสู่การพฒันาความสอดคลอ้งใน
การก ากบัดูแลการแกไ้ขยีน 

(ครับ ความสอดคลอ้งในการก ากบัดูแลการแกไ้ขยีนเป็นส่ิงจ าเป็นในทุกภูมิภาค) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.mdpi.com/2223-7747/11/19/2538/htm 
 
 
 
 

https://www.mdpi.com/2223-7747/11/19/2538/htm
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ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรเตือนถึงผลกระทบจากการบงัคับการติดฉลาก 
อาหารที่มาจากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

 

การบงัคบัให้ติดฉลากผลิตภณัฑ์อาหารที่มาจาก
การดัดแปลงพันธุกรรม (GM Food) ในยุโรป
ตะวันตกจะน าไปสู่การลดทางเลือก ต้นทุน
อุตสาหกรรมอาหารท่ีสูงขึ้ น รวมถึงราคาที่
ผูบ้ริโภคจะต้องจ่ายสูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลที่ได้จาก
การศึกษาของ PG Economics ที่ รายงานโดย 
Graham Brookes นกัเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ผูส้นับสนุนการบงัคบัให้ติดฉลากอาหาร
ที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม ได้มีโต้แยง้กันมานานแล้วว่า เหตุผลหลักของการติดฉลาก คือ การแจ้งให้
ผูบ้ริโภคทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือและกิน อย่างไรก็ตาม ดว้ยหลกัฐานกว่า 20 ปีจากประเทศและภูมิภาคที่มีการ
บงัคบัให้ติดฉลาก แสดงให้เห็นว่าเป็นนโยบายทีล่ม้เหลวและน าไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อตลาด ในทางตรงกัน
ขา้ม ผูบ้ริโภคและผูเ้สียภาษีจะมีทางเลือกดา้นอาหารมากขึ้น โดยมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าในพ้ืนท่ีท่ีการติดฉลากเป็นไป
โดยสมคัรใจ 

Graham Brookes กล่าวว่า “ความคิดริเร่ิมในการติดฉลากด้วยความสมคัรใจ สามารถน าเสนอทางเลือก
ให้กบัผูบ้ริโภคไดร้ับขอ้มูลมากขึ้น ดว้ยตน้ทุนสุทธิที่ต ่าลงสู่สังคม ผูก้  าหนดนโยบายทัว่โลกไม่ควรท าผิดซ ้ าเม่ือ
พิจารณาถึงประเด็นเร่ืองการติดฉลากอาหารที่มาจากการแกไ้ขยีน” 

(ครับ การติดฉลากเป็นไปโดยสมคัรใจน่าจะดีกว่าการบงัคบัในกรณีของอาหารที่มาจากการแกไ้ขยีน) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://pgeconomics.co.uk/pdf/LABELLINGIMPACTSEPT2022NOTEPGwebsite.pdf 

 

โอกาสและการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิลปิปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่วมกบั Winrock International ผ่านโครงการ 
Building Safe Agricultural Food Enterprises (B-SAFE) 
จะจดัสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับโอกาสและการก ากับดูแล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตวใ์นฟิลิปปินส์ ในวนัที่ 29 กนัยายน 
พ.ศ.  2565 เวลา  10.00 น.  (GMT+) 8) (09:00 น เวลา
ประเทศไทย) ขณะน้ีเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ 

 
การสัมมนาจะพูดถึง: 

• สถานะระดบัโลกและโอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตวเ์พื่อใชเ้ป็นอาหารและเพื่อใชใ้นการเกษตร 
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• โอกาสและการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตวใ์นฟิลิปปินส์ 
การสัมมนาผ่านเว็บในครั้ งน้ีเป็นครั้ งท่ี 3 ของชุดการสัมมนาทางเว็บ ที่จะให้ภาพรวมของสถานะและ

โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและเพ่ือใช้ในการเกษตรทัว่โลก นอกจากน้ียงัพูดถึงโอกาส
ในการวิจยัและพฒันาและการก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ วิทยากรที่จะน าเสนอ
ประกอบด้วย Dr. Carl Ramage กรรมการผู ้จัดการของ Rautaki Solutions Ltd. ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย และ Dr. Claro Mingala ผูอ้  านวยการส านักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพ และผูอ้  านวยการ
โครงการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรและการประมงของฟิลิปปินส์ กรมวิชาการเกษตร Dr. Rhodora 
Romero-Aldemita กรรมการบริหาร ISAAA Inc. จะท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการ 

(ครับ ฟิลิปปินส์ก าลงักา้วขา้มไปสู่ปศุสัตวแ์ลว้) 
สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ email zbugnosen@isaaa.org. 
 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับภูมิภาคเอเชียในประเด็นทีเ่ป็นปัจจุบันและที่ก าลังจะมีขึน้ 
ภายใต้ CBD และพิธีสาร 

 

ISAAA และพันธมิตรจะจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใน
ประเด็นท่ีเป็นปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะมีขึ้น
ภ า ย ใ ต้  CBD แ ล ะ พิ ธี ส า ร  ( Pre-
COPMOP2022: Asian Regional 
Workshop on Current and Upcoming 
Items Under the CBD and its Protocols) 
ในวนัที่ 5 - 6 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง Zoom 

และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับผูส้นใจทุกท่าน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดกว้างส าหรับผูม้ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายและการก ากับดูแล

เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ทาการเกษตร (agbiotech) และความปลอดภยัทางชีวภาพ การวิจยัและพฒันา การคา้ 
และการตระหนกัรู้ และจะมุ่งเนน้ไปท่ีหาขอ้สรุปทัว่ไปท่ีเกี่ยวกบัอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity - CBD) และพิธีสารและการสรุปความส าเร็จจากการอภิปรายในการประชมุ 
COPMOP ล่าสุด 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เปิดให้นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากับดูแล ผูก้  าหนดนโยบาย ผูม้ีส่วนใน
ภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาได้เขา้ร่วมประชุม หัวขอ้ของการอภิปรายได้รับการคดัเลือกอย่างรอบคอบ จาก
หัวขอ้ที่ก าลงัเป็นที่กล่าวถึงและเป็นหัวขอ้ที่มีความสนใจอย่างจริงจงัจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถลงทะเบียนเขา้
ร่วมการประชุมเงปฎิบตัิการไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

(ครับ เป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านที่เกี่ยวขอ้งกบั CBDและพิธีสาร) 

mailto:zbugnosen@isaaa.org


4 
 

ลงทะเบียนไดท้ี่ 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoceyurD8pE9fQHiu4_Q8IUGknVi5QMhvL 

 

ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Genetic Literacy Project 
ชาวไร่ฝ้ายชาวเอธิโอเปียต้องทนทกุข์ทรมานจากการท าลายของศัตรูพืช 

จึงหันไปใช้เมลด็พันธุ์ จีเอ็มโอทีล่ักลอบน าเข้าอย่างผดิกฎหมาย 
 

เกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายในเอธิโอเปียหันไปใช้ฝ้าย
จีเอ็มโอที่ไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงลกัลอบน าเขา้จาก
ซูดานอย่างผิดกฎหมาย ขณะน้ีเมล็ดฝ้าย Bt-RR 
(ฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมให้ตา้นทานหนอยเจาะ
สมอและทนทานต่อสารก าจดัวชัพืช) ก าลงัไดร้ับ
ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ใ น ภู มิ ภ า ค  Afar, Metema, 
Benishangul Gumuz และ  Gambella หลังจ าก
ลักลอบน าเข้าทาง Metema, Humera และพ้ืนท่ี

ชายแดนอ่ืน ๆ ระหว่างซูดานและเอธิโอเปีย 
The Reporter ได้พูดคุยกบัเกษตรกรผูป้ลูกฝ้าย ซ่ึงเน้นย  ้าว่าเมล็ดฝ้ายท่ีลกัลอบน าเขา้มานั้นเป็นท่ีตอ้งการ

มากท่ีสุด เพราะมีความตา้นทานต่อหนอนเจาะสมอซ่ึงท าลายสายพนัธ์ุฝ้ายในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ และการพ่นสาร
ก าจดัวชัพืชเพียงครั้ งเดียวยงัมีประสิทธิภาพสูงในการก าจดัวชัพืชทั้งหมด โดยไม่ท าลายตน้ฝ้าย 

ฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมดังกล่าว ให้ผลผลิตระหว่าง 10 ถึง 14 ควินทลั (quintals คือ หน่วยน ้าหนกัเท่ากับ 
100 กิโลกรัม)  ต่อเฮกตาร์ ซ่ึงดีกว่าพนัธ์ุในทอ้งถ่ินเล็กน้อย แต่มีขอ้ดีตรงท่ีมีความตา้นทานต่อหนอนเจาะสมอ 
และใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูนอ้ยกว่า 

Melkamu Telake ประธานคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตผา้ฝ้ายเอธิโอเปีย เคร่ืองป่ันฝ้าย (Ginners) และผู ้
ส่งออกกล่าวว่าเกษตรกรหันไปใช้เมล็ดพนัธ์ุที่ลกัลอบน าเขา้เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงเมล็ดฝ้ายพนัธ์ุอ่ืน ๆ  ซ่ึง
เป็นเพราะ “รัฐบาลลม้เหลวในการจดัหาเมล็ดพนัธ์ุฝ้ายที่ชาวนาตอ้งการ” 

ผลผลิตที่นอ้ยลงของการท าไร่ฝ้ายในทอ้งถ่ิน ไดก้ลายเป็นจุดอ่อนของการลงทุนที่จะผลกัดนัให้เอธิโอเปีย
เป็นจุดศูนยก์ลางการผลิตของแอฟริกา โดยเนน้ท่ีส่ิงทอ เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกายเป็นหลกั 

(ครับ บ้านเราก็เคยมีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเช่นเดียวกัน ต่างกันตรงที่ไม่สนับสนุนการ
เพาะปลูกกแต่สนบัสนุนการน าเขา้ฝ้าย) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.thereporterethiopia.com/26308/ 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoceyurD8pE9fQHiu4_Q8IUGknVi5QMhvL
https://www.thereporterethiopia.com/26308/
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ปัญหาภยัแล้งในยุโรปท าให้นักการเมืองของสหภาพยุโรปต้องมาพูดคุยอย่างจริงจัง 
เกี่ยวกับการใช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรมที่ยัง่ยนื ทนแล้ง และลดการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรู 

 

ความแห้งแลง้ในฤดูร้อนของยุโรปไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้ น ้ าในแม่น ้ าได้
แห้งลงจนเห็นซากเรือรบและอาคาร
โบราณ ภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแสดง
ให้เห็นพ้ืนท่ีท่ีเคยเขียวขจีของทวีป
กลบัเปล่ียนเป็นแอ่งฝุ่นที่แห้ง 

สภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง
แล้งได้สร้างหายนะให้กับการเกษตร

ของยุโรปด้วยเช่นกนั พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีขาดแคลนน ้ าในทวีปส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตต ่ากว่าท่ีคาดไวใ้นฤดูร้อนน้ี 
ส าหรับพืชบางชนิดความแตกต่างนั้นชดัเจน เช่น ผลผลิตถัว่เหลืองต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ในอตัราร้อยละ 15 ในขณะ
ที่ผลผลิตทานตะวนัลดลงร้อยละ 12 และจากห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรที่ขยายออกไปอนัเน่ืองมาจากสงคราม
ในยูเครน ความเปราะบางในระบบอาหารของยุโรปจึงถูกเปิดเผยให้เห็นเด่นชดัขึ้น 

เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาดังกล่าว นักการเมืองยุโรปบางคนเร่ิมคิดทบทวนถึงการต่อต้านพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม (จีเอ็มโอ) และพืชแกไ้ขยีนทีม่ีมาชา้นานของสหภาพยุโรป ในเดือนกรกฎาคม สมาชิกรัฐสภา
ยุโรปของอิตาลีเรียกร้องให้มีการคลายกฎที่ไม่ให้ปลูกและขายภายในสหภาพยุโรป พนัธ์ุพืชที่พฒันาโดยใช้
เทค นิคการแก้ไขยีนใหม่  เช่น  CRISPR ซ่ึ ง  Antonio Tajani ก ล่าวในการประชุมที่ รั ฐสภายุโรปว่ า 
"เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแบบใหม่สามารถใช้พฒันาให้พืชมีความทนทานความแห้งแล้งและแมลง
ศตัรูพืชได้มากขึ้น" ส่วนนักการเมืองอิตาลีคนอ่ืน ๆ ได้เขา้ร่วมเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบการ
แก้ไขยีนในลกัษณะเดียวกนั เน่ืองเพราะในภาคเหนือของอิตาลี ภยัแลง้รุนแรงมากจนนาขา้วแห้งและเกษตรกร
ตอ้งเผชิญกบัผลผลิตที่ต ่ากว่าปกติมาก 

หากความแห้งแลง้ของยุโรปยงัคงอยู่ เกษตรกรอาจตอ้งการพนัธ์ุพืชใหม่ที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดตลอดฤดู
ร้อนที่แห้งและยาวนาน 

(ครับ ทีเร่ืองสงครามท าตามสหรัฐ แต่กบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมกลบัเห็นต่าง) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.wired.co.uk/article/europe-drought-gene-editing 
 

เคนยายกเลิกการห้ามน าเข้าและการเพาะปลูกพชืดดัแปลงพันธุกรรมที่เคยห้ามมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี 
 

คณะรัฐมนตรีของเคนยา ไดย้กเลิกการห้ามน าเขา้และการเพาะปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม รวมถึงอาหาร
สัตว ์ทีห้่ามมาตั้งแต่ปี 2555 โดยอนุญาตให้เพาะปลูกในแปลงเปิดและน าเขา้ขา้วโพดขาวดดัแปลงพนัธุกรรม 
 

https://www.wired.co.uk/article/europe-drought-gene-editing
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ซ่ึ ง เ ป็นผลมาจากการประชุมคณะรั ฐมนต รี ที่ มี
ประธานาธิบดี William Ruto เป็นประธาน เมื่อวนัที่ 3 
ตุลาคม 2565 ในการติดตามความคืบหน้าในการรับมือ
สถานการณ์ภยัแลง้ที่ก าลงัเกิดขึ้นและส่งผลกระทบใน 
23 มณฑล 

คณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาขอ้เสนอจ านวนมาก ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ลดการพึ่งพาการเกษตรที่อาศัยน ้ าฝน โดย

เปล่ียนเป็นการอาศยัการชลประทาน และการปลูกพืชที่ทนแลง้และทีม่ีความหลากหลาย 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เคนยาลงัเลที่จะอนุญาตการน าเขา้หรือการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 

อันเน่ืองมาจากความคิดเห็นที่ขัดแยง้เกี่ยวกับความปลอดภัยของพืชเหล่าน้ี แม้จะระบุว่ามีประโยชน์หลาย
ประการ รวมถึงผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น ความตา้นทานต่อศตัรูพืชและความแห้งแลง้ และ ประโยชน์อ่ืน ๆ 

(ครับ เป็นที่น่ายินดีกบัเคนยาท่ีมีคณะรัฐมนตรีที่มีความเขา้ใจและปรับตวัในการรับมือกับสถานการณ์ภยั
แลง้) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://citizen.digital/news/govt-lifts-ban-on-importation-planting-of-gmo-crops-
n306736 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 28, 2022 
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