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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                           วันท่ี 15 มีนาคม 2566 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเร่ืองพืชแก้ไขยีน การใช้เชิงพาณิชย์ในอนาคตและการค้าระหว่างประเทศ 
 

Murdoch University, ISAAA Inc. และพนัธมิตร
มีเป้าหมายท่ีจะช่วยให้ผูส่้งออกทั้งรายย่อยและ
รายใหญ่ มีความเขา้ใจศกัยภาพของการแกไ้ขยีน
เพื่อการปรับปรุงพนัธุ์พืช และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการค้าผลิตผลท่ีแก้ไขยีน โดยจะจัดการ
ประชุมนานาชาติ 2 วนั ในหัวข้อ การประชุม
นานาชาติเร่ืองพืชแกไ้ขยีน การใชเ้ชิงพาณิชยใ์น
อนาคตและการคา้ระหวา่งประเทศ (International 

Conference on Gene-edited Crops: Enabling Future Commercialization and International Trade) ระหว่างวนัท่ี 
26 - 27 เมษายน 2566 ท่ี The Shine Dome, ACT ประเทศออสเตรเลีย 
การประชุมจะเนน้ในหวัขอ้ต่อไปน้ี: 

• ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี 
• ผลิตภณัฑพ์ืชแกไ้ขยนีในออสเตรเลีย 
• สถานะการก ากบัดูแลในปัจจุบนัของพืชและอาหารแกไ้ขยีนในออสเตรเลีย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

และทัว่โลก 
• ประเด็นล่าสุดทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขยนี 
• การค้นพบท่ีส าคัญของโครงการ Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) ของ

ออสเตรเลียและข่าวสารส าคญัส าหรับการคา้พืชแกไ้ขยนีในออสเตรเลียและคู่คา้ในอนาคต 
• วิทยาศาสตร์เชิงการฑูตดา้นเทคโนโลยเีกษตรชีวภาพ - กระบวนการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

การอภิปรายโต๊ะกลมจะเนน้ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ๆ ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้พิจารณาดา้นกฎระเบียบและนโยบาย
ส าหรับการแกไ้ขยีนในการเกษตร การอภิปรายจะครอบคลุมถึงสถานะของการควบคุมพืชท่ีแกไ้ขยนี การคา้ท่ีมี
อยู่และอุปสรรคท่ีไม่ใช่การคา้ ผลจากการอภิปรายน้ีจะจดัท าเป็นเอกสาร เพื่อให้ค  าแนะน าแก่นกัการทูตในเร่ือง
นโยบายวิทยาศาสตร์และผูมี้ส่วนได้เสียดา้นกฎระเบียบ เพื่อช่วยในการปรับแนวกฎระเบียบให้กา้วหน้าและ
ทนัสมยั 
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การประชุมเปิดให้นกัวิทยาศาสตร์ กลุ่มองคก์รท่ีให้ค  าแนะน าดา้นการเกษตร บริษทัวิจยัและพฒันา นกัการทูต 
องค์กรระหว่างประเทศ บริษทัปรับปรุงพนัธุ์พืช อุตสาหกรรมอาหาร นักลงทุน องค์กรก ากบัดูแล ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูมี้ส่วนไดเ้สียของกระทรวงในรัฐบาลเครือจกัรภพ 
ค่าธรรมเนียมเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ (จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคมเท่านั้น) ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมปกติ คือ 100 AUD ต่อวนั 
(อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม) รวมเขา้ร่วมประชุม อาหาร และชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประชุม (ชุดล าโพง) ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน ผูเ้ขา้ร่วมปกติจะถูกเรียกเก็บเงิน 150 AUD นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกจะไดรั้บส่วนลดร้อยละ 50 
โปรดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมหรือน าเสนอในการประชุมคร้ังน้ี หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โปรด
ติดต่อ  Prof. Michael Jones ท่ี  m.jones@murdoch.edu.au; +61 (0)414238428. ดาวน์ โหลดใบปลิว เพื่ อ ดู
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/PASE_Canberra_Meeting_flyer.pdf 
 

ช็อกโกแลตยี่ห้อ Hershey รุ่นใหม่ใช้วัตถุดิบจากพืชเพ่ือตีตลาดสหรัฐ 
 

บริษัท  Hershey ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 
รายการท่ีผลิตจากผลิตภัณฑ์นมทางเ ลือก ได้แก่  
ช็อกโกแลตแท่งมงัสวิรัติ ท่ีเพิ่มครีมท่ีท ามาจากพืช อลั
มอนด์ และเกลือทะเล (Hershey's Plant Based Extra 
Creamy with Almonds and Sea Salt) และ Reese's Plant 
Based Peanut Butter Cups 

ผูบ้ริโภคยงัคงได้รับเน้ือสัมผสัของช็อกโกแลต
ตามปกติไดแ้ต่ไม่มีนม ท าให้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์

ไดม้ากขึ้นส าหรับผูท่ี้รับประทานมงัสวิรัติ และผูท่ี้จ าเป็นตอ้งจ ากดัการบริโภคนมเน่ืองจากเหตุผลดา้นสุขภาพ 
บริษทัเลือกท่ีจะใชน้มขา้วโอ๊ตแทนนมววั ซ่ึงเป็นความส าเร็จท่ีเร่ิมในปี 2564 ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์วางจ าหน่ายก่อน
หน้าน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เช่น ขนมท่ีควบคุม
ปริมาณอาหาร น ้ าตาลเป็นศูนย ์ไม่เติมน ้ าตาล และโปรตีนสูงท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ผูบ้ริโภค
ประเภทต่าง ๆ 

เนยถัว่ท่ีท าจากพืชคาดว่าจะวางตลาดในเดือนมีนาคมน้ี ตามมาดว้ยช็อกโกแลตแท่งจากพืชรสเค็มท่ีมีอลั
มอนดใ์นเดือนเมษายน 

(ครับ เป็นการใชน้มท่ีมาจากพืชแทนนมววัในการผลิต) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.thehersheycompany.com/content/hershey-corporate/en-

us/home/newsroom/press-release/press-release-detail.html?122724 
 
 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/PASE_Canberra_Meeting_flyer.pdf
https://www.thehersheycompany.com/content/hershey-corporate/en-us/home/newsroom/press-release/press-release-detail.html?122724
https://www.thehersheycompany.com/content/hershey-corporate/en-us/home/newsroom/press-release/press-release-detail.html?122724
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Cellular Agriculture (การผลติเน้ือสัตว์จากการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ) เป็นกุญแจสู่ความมั่นคงทางอาหาร 
 

ในขณะท่ีประชากรโลกยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
และคาดว่าจะมีจ านวนมากถึงประมาณ 10,000 ลา้น
คนภายในปี 2593 ความตอ้งการระบบอาหารท่ีย ัง่ยนื
ได้กลายเป็นเร่ืองเร่งด่วนมากขึ้น การผลิตเน้ือสัตว์
จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อก าลังกลายเป็นหน่ึงใน
เทคโนโลยีหลกัส าหรับการลดคาร์บอนในระบบการ
ผลิตโปรตีน ซ่ึงเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากเซลล์
โดยตรง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเล้ียงสัตวเ์พื่อฆ่าหรือปลูก

พืชอาหารสัตว ์
จากขอ้มูลของ Misa Singh นกัวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานทางธุรกิจของ GlobalData การผลิตเน้ือสัตวจ์ากการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นทางออกใหม่ส าหรับโปรตีนทางเลือก รัฐบาลและบริษทัต่าง ๆ ก าลงัส่งเสริมการลงทุนใน
สาขาน้ี โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไดป้ระกาศการลงทุน 60 ลา้นยูโร และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกาไดอ้อกจดหมาย 'No Questions' ฉบบัแรก เก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ไก่ท่ีมาจาก
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ของ UPSIDE Foods 

ฐานขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ของ GlobalData เผยให้เห็นว่าบริษทัต่าง ๆ ก าลงัลงทุนในการผลิต
และการคา้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวจ์ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ และร่วมเป็นพนัธมิตรเพื่อช่วยเร่งการผลิตเน้ือสัตว์จาก
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้

(ครับ แนวทางการผลิตและการบริโภคอาหารก าลงัเปล่ียนไปในอนาคตอนัใกลน้ี้) 
อ่านเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.globaldata.com/media/business-fundamentals/cellular-agriculture-key-

technology-for-food-security-says-globaldata/ 
 

ซีร่ีส์การสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ออนไลน์: เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับชาวฟิลปิปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีชีวภาพดา้นการเกษตรและ
การประมงของฟิลิปปินส์ (โครงการ DA Biotech) จะจดัการสัมมนา
ผ่านเวบ็เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับชาวฟิลิปปินส์ (Pinoy Biotek 
For Us) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. (GMT+8) ขณะน้ีเปิด
ใหล้งทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีสนใจทุกคน 

ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยชีีวภาพของฟิลิปปินส์ท่ีจะน าเสนอไดแ้ก่: 
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BioMEG น าเสนอโดย Dr. Edgardo Tulin หัวหน้าโครงการและประธานจาก Visayas State University 
เมือง Baybay ประเทศฟิลิปปินส์ 

เทคโนโลยีการวางไข่ของปลาตระกูลปลาตีน (mudfish) โดย Dr. Casiano Choresca นักวิทยาศาสตร์จาก
สถาบันวิจัยและพฒันาการประมงแห่งชาติฟิลิปปินส์ และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการประมงแห่ง
ฟิลิปปินส์ 

การสัมมนาออนไลน์ น้ี มี เ ป้ าหมาย  เพื่ อ เพิ่ มความ เข้า ใจและความช่ืนชมต่อผ ลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพของฟิลิปปินส์ของสาธารณชนทัว่ไป โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ นอกจากน้ียงัจะให้ขอ้มูลเชิง
วิทยาศาสตร์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อการยอมรับและการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยชีีวภาพท่ีพฒันาโดยฟิลิปปินส์ 
การใช้เคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเหล่าน้ีสามารถช่วยพฒันาการเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ Dr. 
Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้  านวยการบริหารของ ISAAA Inc. จะเป็นผูน้ าในการอภิปราย 

ลงทะเบียนไดโ้ดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากตอ้งการทราบขอ้มูลล่าสุด โปรดไปท่ีหน้า ISAAA Webinars 
หรือติดตาม ISAAA.org บน Facebook, Twitter และ Instagram รวมทั้ งหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดส่งอีเมลไปท่ี knowledgecenter@isaaa.org 

(ครับ ท่านใดมีเวลาก็น่าจะเข้าร่วมฟังสัมมนาเพื่อทราบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพของ
ฟิลิปปินส์) 
 

ชุดการสัมมนาออนไลน์ของ B-SAFE:  
โอกาสและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลีย้งสัตว์น ้า/การประมง 

ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น ้า/การประมงของฟิลิปปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่ ว ม มื อกับ  Winrock International ผ่ า น
โครงการ  Building Safe Agricultural Food Enterprises 
(B-SAFE) จะจดัการสัมมนาออนไลน์ เร่ือง โอกาสและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า/
การประมงต่ออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า/การ
ประมงของฟิลิปปินส์ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 
10:00 น. (GMT+8) ซ่ึงเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนา
ฯ ไดแ้ลว้ 

ประเด็นการอภิปรายไดแ้ก่: 
• ภาพรวมระดับโลกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า/การประมง 

เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับอาหาร การเกษตร และความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• โอกาสและประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า/การประมง ส าหรับอุตสาหกรรม

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า/การประมงของฟิลิปปินส์ 

mailto:knowledgecenter@isaaa.org


5 
 

สัมมนาออนไลน์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดการสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทัว่ไป
เก่ียวกบัผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพดา้นปศุสัตวแ์ละการประมง นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเนน้ย  ้าถึง
โอกาสในปัจจุบนัและผลประโยชน์ท่ีเป็นไปไดข้องการปรับปรุงคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการเกษตร 
และความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะอภิปรายโดย Dr. Eric Hallerman ศาสตราจารยจ์าก 
Department of Fishery and Wildlife Conservation of Virginia Polytechnic Institute and State University และ Dr. 
Mudjekeewis Santos, Career Scientist IV at the Philippine Department of Agriculture National Fisheries 
Research and Development Institute และ Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้  านวยการบริหารของ ISAAA Inc. 
จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 
ลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนาไดฟ้รี หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดคน้หาไดจ้าก ISAAA Webinars หรือ
ติดตาม ISAAA.org บน Facebook, Twitter และ Instagram และสามารถดูการสัมมนาผ่านเว็บของ ISAAA-B-
SAFE ก่อนหนา้บน YouTube สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ อีเมล zbugnosen@isaaa.org 
(ครับ ฟิลิปปินส์ ไม่หยดุใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเฉพาะในพืช แต่ยงัมุ่งต่อไปยงัปศุสัตวแ์ละการประมง) 

 

นักวิทยาศาสตร์ไขกุญแจสู่ข้าวสาลทีนแล้งท่ีมีรากยาว 
 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศพบว่า จ านวน
ส าเนาท่ีถูกตอ้งของกลุ่มยีนเฉพาะ สามารถกระตุน้
การเจริญเติบโตของรากให้ยาวขึ้น ท าให้ตน้ขา้วสาลี
สามารถดึงน ้าจากแหล่งน ้าท่ีลึกกวา่ ส่งผลใหพ้ืชผลิต
มวลชีวภาพมากขึ้นและมีผลผลิตสูงขึ้น 

Gilad Gabay นักวิ จัยหลังป ริญญา เอกใน
ภาควิชาพืชศาสตร์แห่ง UC Davis และเป็นผูเ้ขียนคน
แรกกล่าวว่า การศึกษาท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Nature 

Communications ได้ใช้เคร่ืองมือใหม่ในการปรับเปล่ียนรูปแบบของรากขา้วสาลี เพื่อช่วยให้ขา้วสาลีทนต่อ
สภาพน ้ าจ ากดั และศาสตราจารย ์Jorge Dubcovsky หัวหนา้โครงการในห้องปฏิบติัการท่ี Gabay ท างานอยู่กล่าว
ว่า ไม่ค่อยมีใครรู้เก่ียวกับยีนท่ีมีผลต่อโครงสร้างรากของขา้วสาลี การคน้พบยีนตระกูล OPRIII และจ านวน
ส าเนาท่ีแตกต่างกนัของยนีเหล่าน้ี จึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความยาวของราก  

เพื่อให้ไดร้ากท่ียาวขึ้น นกัวิจยัไดใ้ชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีนดว้ย CRISPR เพื่อก าจดัยีน OPRIII บางตวัท่ี
ซ ้ากนัในสายพนัธุ์ขา้วสาลีท่ีมีรากสั้น เน่ืองเพราะส าเนาท่ีเพิ่มขึ้นของยนีเหล่าน้ีจะท าให้รากสั้นลงและแตกแขนง
มากขึ้น แต่การสอดใส่โครโมโซมขา้วไรยท์ าใหย้นีขา้วสาลี OPRIII ลดลงและท าใหร้ากยาวขึ้น การปรับแต่งการ
รวมยีนท่ีเหมาะสมท าให้นักวิจยัสามารถคน้หาพนัธุ์ขา้วสาลีท่ีมีความแปรผนัตามธรรมชาติและปรับปรุงพนัธุ์
เพื่อปล่อยใหเ้กษตรกรปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ีมีน ้านอ้ย 
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(ครับ การก าจดัยนี OPRlll บางตวัท่ีซ ้ากนั โดยใชเ้ทคโนโลยกีารแกไ้ขยนีดว้ย CRISPR สอดใส่โครโมโซม
ขา้วไรย ์ส่งผลท าใหร้ากของขา้วสาลียาวขึ้น) 

อ่านเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  https://caes.ucdavis.edu/news/scientists-unlock-key-drought-resistant-wheat-plants-
longer-roots 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 15, 2023 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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