ข่าวเด่นประจําสัปดาห์ในแคนาดา
รวบรวมและจัดทําโดย
สคร. โตรอนโต และ สคร. แวนคูเวอร์
ประจําวันที่ 23-27 พ.ค. 2559

1) สินค้าอาหาร GMO ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ
แหล่งข้อมูล: Canadian Grocer วันที่ 18 พค 2559

ในวัน ที่ 19 พ.ค. 59 ที่ ผ่ านมา หน่ วยงาน CFIA ได้ รับ รองว่าปลาแซลมอนที่ มี ก ารตั ด ต่ อ สาย
พันธุกรรม ปลอดภัยสําหรับการบริโภค ซึ่งผู้ผลิต GMO ปลาแซลมอลได้เคยกล่าวอ้างมาตลอดว่ามีความปลอดภัย
ต่อการบริโภคและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (ในเรื่องของการที่สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เพาะเลี้ยงที่จํากัด ลดพื้นที่
เลี้ ย ง ลดของเสี ย มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม) ทั้ ง นี้ จ ากผลการวิ จั ย ล่ า สุ ด จาก National Academics of Science,
Engineering and Medicine จากสหรัฐฯ สรุปว่าการเกษตรหรือสินค้า GMO ไม่ได้มีผลทําให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต
สามารถเพิ่มผลผลิตอย่างที่คิด หรือเพิ่มเท่ากับสิ่งกลุ่มผู้ผลิตที่สนับสนุนเทคโนโลยี GMO กล่าวอ้างมาในอดีต
ทุกวันนี้ ความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เป็น GMO หรือ
ไม่ใช่ GMO ถ้าจับมาทดลองในห้องทดลองจะพบว่าจะ
มีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ หรือคุณค่าทางโภชนาการ
แตกต่ า งกั น น้ อ ยมาก อี ก ทั้ งนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้
ทํ า การศึ ก ษาทดลองและยื น ยั น แล้ ว ว่ า สิ น ค้ า GMO
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหลายชนิด อาทิปลาแซลมอลใน
แคนาดา ที่มองว่าในเชิงปฏิบัติ ไม่มีความจําเป็นต้องติด
ฉลาก (แจ้งผู้บริโภค) ถ้าต้องการจะสื่อสาร ในประเด็น
ว่าสิ น ค้ านั้ น ปลอดภั ย หรื อ ไม่ แต่ ถ้ า จะเคลื่ อ นไหวให้
ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งมาติ ด ฉลาก (GMO) ควรมาจากความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคในแง่ของความโปร่งใส (transparency) ความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม (Social
and Cultural Audits) ที่พวกนักณรรงค์ต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้บริโภคให้การสนับสนุนเห็นพ้องต้องกัน แต่พวก
นักวิทยาศาสตร์กลับมองเห็นต่างว่าไม่มีความจําเป็น (เพราะสินค้า GMO มีความปลอดภัยอยู่แล้ว) อย่างไรก็ตาม
จากการศึก ษาวิจัย พบว่าไม่ มี ห ลั กฐานที่ ชั ด เจนบอกได้ ว่าสิน ค้ า GMO มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ มในด้ านบวก
นอกจาก พืช GMO จะทนต่อยาฆ่าศัตรูพืชและพวกแมลงมากขึ้น ที่อาจส่งผลให้ในทางอ้อมทําให้เกษตรกรใช้ยาฆ่า
แมลงอย่างไม่ระมัดระวังและมีผลเสียต่อสิ่งแวลดล้อม (ดิน น้ํา ในพื้นที่เพาะปลูกได้ เนื่องจากเมล็ดพืช GMO บาง
ชนิดทนต่อแมลงบางชนิดเท่านั้น และยังมีความจําเป็นใช้ยาฆ่าแมลงอยู่ดี) โดยทุกวันนี้ พืชที่เป็น GMO ที่มีการ
ยอมรับได้แก่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ฝ้าย ข้าวโพด คาโนลา พืชเหล่านี้ท่เี ป็น GMO ซึ่งทนต่อยาฆ่าแมลง
ถึงแม้ว่าผลจากการศึกษา จะสรุปได้ว่า เกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่หันมาเพาะปลูกพืช GMO ไม่ได้
ผลประโยชน์ที่กล่าวอ้างในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เมื่อเทียบกับการเพาะปลูกพืชในรูปแบบที่ไม่ใช่ GMO แต่ผล
การศึกษาได้หันมาสรุปว่าการบริโภคอาหาร GMO ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงาน National
Academy ที่ ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งดั งกล่ า ว ที่ มี ก ารอายุ ย าวนานกว่ า 150 ปี ก่ อ ตั้ ง ตั้ ง แต่ ส มั ย ประธานาธิ บ ดี
Abraham Lincoln ได้ทําการศึกษาทดลองสินค้าอาหารกว่า 1,000 ชนิด อย่างไรก็ตาม ได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม

-2-

ตรงข้ามที่ต่อต้านสินค้า GMO มีความเห็นตรงข้ามกับผลการศึกษาดังกล่าว ที่ไม่ได้มีการศึกษาผลระยะยาวที่อาจมี
ผลข้างเคียงต่อสุขภาพผู้บริโภค
ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ
สินค้าการเกษตรโดยเพาะปลูกในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง เมล็ดฝ้าย เป็น
พืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม โดยมีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนและต่อต้าน โดยได้ยกประเด็นความปลอดภัยในการบริโภค
และการที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนเป็นจุดขายของแต่ละฝั่ง ซึ่งทุกวันนี้ ทั้ง FDA (ในสหรัฐฯ) และ CFIA (ใน
แคนาดา) ได้เริ่มทยอยรับรองสินค้าที่ตัดแต่งพันธุกรรมมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีกฏหมายควบคุมหรือบังคับที่ทําให้
ผู้ผลิตต้องแจ้งต่อผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ GMO หรือไม่ แต่ความเป็นจริงผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็เริ่ม แจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ ที่มองว่าเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ในเรื่องของความโปร่งใส อีกทั้งทุก
วันนี้กระแส Non GMO/GMO Free ก็เป็น Keyword ที่สําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคให้ความสนใจ ผู้ผลิตไทยควรศึกษา
และติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงของ สินค้า GMO และกระแสของ GMO ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค
2) เรื่อง จอหน์สนั แอนด์จอหน์สนั เปิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมใหม่ใน เมืองโตรอนโต
บริษัทจอหน์สนั แอนด์จอหน์สัน, Facebook และ Airbnb ได้ร่วมมือกันเปิดเจแล็ป (JLabs @ Toronto) หรือ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมใหม่ที่เมืองโตรอนโต เพื่ออํานวยความสะดวกและประสานงานให้กับธุรกิจเปิดใหม่ชองชาว
แคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) และสนับสนุนนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในทางการแพทย์ เพื่อมุ่งหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บริโภคที่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพ

เจแล็ป ณ เมืองโตรอนโต ถือเป็นห้องปฏิบัติการสาขาที่ 6 ของทางเจแล็ป และเป็นห้องปฏิบัติการแรกที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ เจแล็ป ณ เมืองโตรอนโต ได้เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ภายในอาคาร
ขององค์กรมาร์ส (MaRS Discovery District) ได้รับการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท จอหน์สันแอนด์จอหน์เพื่อ
นวัตกรรมจํากัด, มหาวิทยาลัยโตรอนโต, องค์กรมาร์ส, บริษัท เจนเซน จํากัด, นวัตกรรมมาร์สและรัฐบาลออนตาริโอ รวมถึงหุ้นในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บําบัดการติดยาและสุขภาพทางจิต, โรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วย
เด็ก, ระบบด้านสุขภาพของโรงพยาบาลไซไนน์ และโรงพยาบาลเซ็นต์ไมเคิล ทั้งนี้รัฐบาลออนตาริโอได้ให้การ
สนับสนุนเงินทุนกับทางเจแล็ปถึงประมาณ 20 ล้านเหรียญแคนาดา
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เจแล็ปมีพื้นที่โดยรวม 40,000 ตารางฟุต ออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจเปิดใหม่ได้มากถึง 50 บริษัท
เจแล็ป ทาการเปิดตัวครั้งแรกด้วยธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) จํานวน 22 บริษัท ผู้ประกอบการต่างๆ ทีม่ ีความสนใจ
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อผูกมัดในการทําสัญญาใดๆ (no-strings-attached) ผู้ประกอบการมีอิสระในการ
ดําเนินธุรกิจกับริษัทต่างๆ แม้ว่าบริษัทนั้นจะเป็นคู่แข่งทางการค้าฯ ก็ตาม

ภายในเจแล็ปจะจัดให้มีบริการหลากหลายรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวมถึงพื้นที่สํานักงาน, ห้องทดลอง, อุปกรณ์และ
เครื่องมือการทดลองต่างๆ, ที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการลงทุน, กลยุทธ์การทําธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อความสําเร็จของบริษัทธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโลยีระดับ
โลกบางอย่างได้ ภายใต้เครือข่ายระดับโลกของทางเจแล็ป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางการแพทย์ และเป็น
ข้อมูลทีผ่ ู้ประกอบการรายเล็กก็สามารถเข้าถึงได้
ทั้งนี้บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมยังได้รับโอกาสในการทํางานร่วมกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศแคนาดา จํากัด (IBM
Canada) ในการเข้าถึงโปรแกรมผู้ประกอบการและการบริการต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ของไอบีเอ็มวัตสัน (IBM
Watson Analytics Software) และแพลต์ฟอร์มไอบีเอ็มบลูมิกซ์ (IBM Bluemix Platform) ซึ่งรองรับและ
ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ (applications) ภายใต้ระบบคลาวน์ (cloud)

ข้อเสนอแนะ
จากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐฯ และเอกชนในการเปิดห้องปฏิบัติการเจแล็ป
หรือสถานบ่มเพาะธุรกิจเปิดใหม่ในประเทศแคนาดานั้น มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและประเทศ อีกทั้งยังมีสว่ นช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของ
ธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งจะนําไปสู่การค้นพบสิ่งสําคัญต่างๆ ทางการแพทย์ ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ และนํามาซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางชีวภาพที่ยังไม่เคยมีใครสามารถแก้ไขได้มาก่อน
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อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน และพัฒนาอาชีพซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญในชุมชนนั้นๆ ดังนั้นหากรัฐบาล
ไทยและบริษทั รายใหญ่ในประเทศไทย ร่วมมือกันลงทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) ในการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเติบโตของธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ ดังเช่นที่เจแล็ปกําลังดําเนินการอยู่ หรือเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านอื่นๆ
ก็ตาม สิ่งสําคัญก็คือ สามารถนําเอานวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นได้ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของไทย
และเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับผู้บริโภคของเรา และเท่ากับเป็นการทําตลาดการค้าในอนาคต ทั้งนี้จะเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับผู้มีความชํานาญพิเศษ และผู้ประกอบการไทยรายย่อยที่มีความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง สามารถดําเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสําเร็จกว่าที่เคยประสบมาก่อนในอดีตที่ผ่าน
มา นอกจากนี้การที่บริษัทไทยรายใหญ่หากให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการไทยรายเล็กเพื่อธุรกิจ
เปิดใหม่ (Start-up) นี้ ยังถือเป็นการทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งนํามาซึ่งโอกาสและ
นวัตกรรมในการทําธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่คืนกําไรสู่สังคมอีกทางหนึ่ง และ
เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องโครงการธุรกิจเปิดใหม่ (Start-up) ของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
แหล่งข้อมูล:
1. http://www.labcanada.com/news/jlab-sciences-incubator-opens-in-toronto/1004200915/
2. http://jlabs.jnjinnovation.com/about-us
3. http://www.yongestreetmedia.ca/innovationnews/JlabsopensatMaRS.aspx
4. http://www.canadiangrocer.com/top-stories/johnson-johnson-opens-innovation-lab-in-toronto-64636
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