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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                     วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
มะเขือม่วงบีทีของ UPLB ได้รับอนญุาตให้บริโภคได้ในฟิลิปปินส์ 

 

มะเขือม่วงบีที กรณี (event) EE-1 สามารถต้านทานต่อ
หนอนเจาะตน้และผล ซ่ึงเป็นศตัรูพืชที่ท าลายรุนแรงมาก
ที่สุดของมะเขือม่วง ได้รับการพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญจาก 
Institute of Plant Breeding of the University of the 
Philippines Los Baños ท า ใ ห้ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพตวัแรกของฟิลิปปินส์ จ าเป็นตอ้งมีการ
อนุมตัิการปลูกเชิงพาณิชยก์่อนที่เกษตรกรในฟิลิปปินส์จะ

ไดร้ับประโยชน์จากมะเขือม่วงบีที ประโยชน์เหล่าน้ีรวมถึงการพ่ึงพาสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูนอ้ยลง ผลผลิต
ในตลาดท่ีดีขึ้น รายไดด้ีขึ้น และความสบายใจของเกษตรกร 

ตามค าแถลงของ University of the Philippines เกี่ยวกบัการทดลองปลูกมะเขือม่วงบีที โครงการมะเขือ
ม่วงบีทีเป็นโครงการที่มีความส าคญัของมหาวิทยาลยัที่มีวาระเพื่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม นกัวจิยัไดท้ าการ
วิจยัตามขอ้ก าหนดและแนวทางความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีด าเนินการในประเทศ ดงันั้น DA-BPI จึงออก
ใบอนุญาตความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตว ์หรือการแปรรูปโดยตรง 

(ครับ บา้นเราคงยงัตอ้งคอยอีกนาน) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=7/23/2021 

 

ข้าวสีทองได้รับการอนญุาตให้ปลูกเชิงพาณิชย์ในฟิลิปปินส์แล้ว 
 

ฟิลิปปินส์ไดอ้นุญาตขา้วสีทอง (Golden Rice) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุขา้ว
ท่ีดัดแปลงพันธุกรรมให้มีระดับเบตาแคโรทีนเพ่ิมขึ้น ซ่ึง
ร่างกายจะเปล่ียนให้เป็นวิตามินเอ กรมวิชาการเกษตรแห่ง
ฟิลิปปินส์ - ส านกัอุตสาหกรรมพืช (Philippine Department of 
Agriculture-Bureau of Plant Industry -  DA-BPI) ข อ ง
ฟิลิปปินส์ประกาศว่า ได้ออกใบอนุญาตด้านความปลอดภยั

https://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=7/23/2021
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ทางชีวภาพเพื่อการขยายพนัธ์ุขา้วสีทอง เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ขา้วสีทองได้รับการดัดแปลงพนัธุกรรมเพื่อให้ผลิตวิตามินเอได้ถึงร้อยละ 50 ของความตอ้งการเฉล่ีย

โดยประมาณ (estimated average requirement - EAR) ส าหรับเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มอายุที่อ่อนแอต่อการขาด
วิตามินเอมากที่สุดในฟิลิปปินส์ เด็กประมาณ 1 ใน 5 จากชุมชนที่ยากจนที่สุดในฟิลิปปินส์ประสบปัญหาการ
ขาดวิตามินเอ ซ่ึงเป็นภาวะที่มีผลกระทบต่อเด็กประมาณ 190 ลา้นคนทัว่โลก ภาวะน้ีเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุด
ของการตาบอดในวยัเด็กและเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนัที่อ่อนแอ 

Dr. John C. de Leon กรรมการบริหารของ DA-Philippine Rice Research Institute (DA-PhilRice) กล่าวว่า
ใบอนุญาตดงักล่าวระบุว่า ขา้วสีทองได ้"ผ่านการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพเป็นที่น่าพอใจตามประกาศ 
Department Circular No.1, Series of 2016" ดว้ยใบอนุญาตน้ี De Leon กล่าวว่าขณะน้ีสามารถปลูกขา้วสีทองเพ่ือ
การผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้ แมว้่าจะยงัตอ้งขึ้นทะเบียนพนัธ์ุพืชโดยสภาอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุแห่งชาติ (National 
Seed Industry Council) 

ข้าวสีทองได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านอาหารในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกาแลว้ แต่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ี ขา้วสีทอง
ยงัอยู่ในระหว่างการทบทวนกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยในบงัคลาเทศ 

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นผูพ้ัฒนาพันธ์ุข้าวสีทองเป็นครั้ งแรก โดยศาสตราจารย์ Ingo 
Potrykus และ Peter Beyer ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 (2523) และได้ให้ใบอนุญาตแก่นกัวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พฒันาต่อในปี 2544 ขา้วสีทอง เป็นส่วนหน่ึงของโครงการขา้วเพื่อสุขภาพ (Healthier Rice Project) ที่ด าเนินการ
โดย DA-PhilRice ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ (IRRI) 

(ครับ หลงัจากพยายามมานาน วนัน้ีก็ไดพ้บกบัความส าเร็จ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.philrice.gov.ph/filipinos-soon-to-plant-and-eat-golden-rice/ 

 

ระเบียบการขับเคลือ่นยนีเพือ่วิวัฒนาการสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
 

การขบัเคล่ือนยีน (Gene Drive) เป็นเทคโนโลยีที่
ก  าลงัเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับประโยชน์ที่มี
แนวโน้มว่าจะสามารถช่วยบรรเทาโรคระบาดใน
สัตว์และโรคที่เกิดจากพาหะน าโรคได้ แต่ก็เป็น
ความทา้ทายส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลทัว่โลก
ในการด าเนินการให้ทันกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  แม้ว่ ากฎระเบี ยบที่มี อยู่ จะ เ ป็น

ประโยชน์และสามารถน ามาใชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัเทคโนโลยีใหม่น้ี แต่ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่ามีโอกาสมากมายทีจ่ะ
พฒันากฎระเบียบท่ียัง่ยืนส าหรับการขบัเคล่ือนยีน 
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การสัมมนาผ่านเว็บล่าสุดขององค์การ ISAAA เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “ข้อควร
พิจารณาด้านกฎระเบียบและการก ากบัดูแลการวิจยัการขบัเคล่ือนยีน” ซ่ึงเป็นหัวขอ้สุดทา้ยในการสัมมนาผ่าน
เว็บในชุดของ Gene Drive Webinar Series ที่จดัโดยศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Information 
Centers) และเครือข่ายขยายโอกาสในการท างานวิจัยการขับเคล่ือนยีน  (Outreach Network for Gene Drive 
Research) การสัมมนาผ่านเว็บครั้ งน้ีมีวิทยากรที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ที่อธิบายกฎระเบียบด้านความปลอดภยั
ทางชีวภาพที่มีอยู่และหน่วยงานก ากับดูแล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถช่วยควบคุมการขบัเคล่ือนยีนได้อย่างไร 
รวมทั้งมีส่วนไดเ้สียและสาธารณชนจะสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการก ากบัดูแลไดอ้ย่างไร 

Dr. Flerida Carino จาก  Department of Science and Technology Biosafety Committee แห่ง ฟิ ลิปปินส์  
น าเสนอการบริหารจดัการการขบัเคล่ือนยีนของโลก โดยยกตวัอย่างการบริหารจดัการใน 3 ระดับ คือ ระดับ
สถาบนั ระดบัชาติ และระดบัโลก รวมทั้งยงัให้รายละเอียดเกี่ยวกบักฎระเบียบต่าง ๆ ที่น าไปใชโ้ดยองคก์รและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง แต่ตั้งขอ้สังเกตว่าไม่มีกรอบงานท่ีดูแลการขบัเคล่ือนยีนโดยเฉพาะ และใชข้อ้ก าหนดจาก
กฎระเบียบที่มีอยู่ที่แตกต่างกนัในการก ากบัดูแล และท้ิงค าถามไวว้่า ควรมีการบริหารจดัการเป็นการเฉพาะเพื่อ
ควบคุมการขบัเคล่ือนยีนหรือไม่ ซ่ึงอาจน าไปสู่กลยุทธ์การก ากับดูแลท่ีไม่ซ ้ ากันส าหรับเทคโนโลยีใหม่แต่ละ
อย่างท่ีเกิดขึ้น และอาจตอ้งใชก้ารผลกัดนัอย่างมากส าหรับบางประเทศในการด าเนินการ 

Dr. Andy Sheppard จาก  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Health and 
Biosecurity Program ได้พูดถึงแนวทางการท าวิจยัอย่างรับผิดชอบในปัจจุบนัและที่ก าลงัน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้ 
Sheppard ได้อา้งถึงหน่วยงานก ากบัดูแลบางแห่งที่ด าเนินการตามกฎระเบียบของตนเองไดส้ าเร็จ และให้ขอ้มูล
เชิงลึกเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัในอุดมคติส าหรับการขบัเคล่ือนยีน ที่ยึดตามระเบียบความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีก าลงั
บงัคบัใชอ้ยู่ "หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง ผูท้ าการวิจยัและพฒันา และองคก์รพฒันาเอกชนหลายแห่ง ไดล้งนาม
ความตกลงในแนวทางดงักล่าว เพื่อการวิจยัที่เปิดกวา้งและโปร่งใส ซ่ึงไดร้ับการสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษา
และหน่วยงานก ากบัดูแลระดบัประเทศ ส่ิงท่ีตอ้งตระหนกั คือเทคโนโลยีเหล่าน้ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของการวิจยั 
โดยยงัไม่มีระบบท่ีพร้อมส าหรับการก ากบัดูแล แต่ยงัมีเวลาท่ีจะพฒันาการก ากบัดูแลอย่างยัง่ยืน"  

สุดทา้ย Ms. Naima Sykes จาก Target Malaria ไดพู้ดถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย
และการปรึกษาหารือสาธารณะในการก ากบัดูแลการขบัเคล่ือนยีน โดยเนน้ว่าทั้งสองส่วนมีความส าคญัมากและ
เป็นพ้ืนฐานของการวิจยัการขบัเคล่ือนยีนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม นอกจากน้ีการใชผ้ลิตภณัฑท์ีม่า
จากการขบัเคล่ือนยีนนั้นเกี่ยวขอ้งกับทั้งชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญัมาก แนวทาง
ปฏิบตัิที่ดีที่สุดที่มีอยู่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจยัการขบัเคล่ือนยีน ในขณะที่การวิจยัอย่างต่อเน่ืองจะเติม
เต็มช่องว่างของเทคโนโลยีการขบัเคล่ือนยีน 

การสัมมนาผ่านเว็บน้ีกล่าวเปิดโดย Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter 
และกล่าวปิดโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ระสานงานระดับโลกของ ISAAA และผูด้  าเนินรายการ คือ 
Dr. Vibha Ahuja หัวหนา้ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Biotech Consortium India Ltd. 
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ติดตามซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการขบัเคล่ือนยีนทั้ง 4 ตอน ในช่อง YouTube ของ ISAAA.org 
และหากตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการขบัเคล่ือนยีน ให้สมคัรรับจดหมายข่าว Outreach Network for Gene 
Drive Research Newsletter  

(ครับ ท่านผูอ่้านคิดอย่างไร ว่าควรมรการก ากบัดูแลในเร่ืองของการขบัเคล่ือนยีนเป็นการเฉพาะหรือไม่) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18922 

 

การศึกษาเปิดเผยยนีที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคราสนิมของข้าวสาล ี
 

นักวิจยัจาก CSIRO ร่วมกับมูลนิธิ 2Blades Foundation ได้
รายงานเกี่ยวกับยีนในเช้ือราสนิมที่ท าให้เกิดโรคราสนิม
ของขา้วสาลี ที่ส่งผลต่อความตา้นทานในขา้วสาลี ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ในการพฒันาพนัธ์ุขา้วสาลีที่
ตา้นทานโรค และผลการวิจยัน้ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
Nature Plants 

นักวิจัย CSIRO และพันธมิตร ได้ระบุยีน Sr27 ใน
ขา้วสาลีมีความสัมพนัธ์กับยีน AvrSr27 ใน Pgt โดยแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงต่อการแสดงออกของยีน Sr27 
เกิดขึ้นจากการกลายพนัธ์ุที่เกิดจากบางส่วนของสารพนัธุกรรมขาดหายไป จ านวนส าเนา ของความแปรผนั และ
ระดบัการแสดงออกของความแปรผนัหลากหลายทางพนัธุกรรมที่ต าแหน่ง AvrSr27 

ข้าวสาลีเป็นพืชที่ส าคัญที่สุดชนิดหน่ึงของโลก ให้แคลอรีและโปรตีนประมาณร้อยละ 20 ส าหรับ
โภชนาการของมนุษย ์โรคราสนิมของขา้วสาลีท่ีมีความรุนแรง เกิดจากเช้ือ Puccinia graminis f. sp. tritici (Pgt) 
ไดก้ลายเป็นภยัคุกคามส าคญัต่อขา้วสาลีที่ปลูกในแอฟริกาและภูมิภาคอ่ืน ๆ  จากผลการวิจยัล่าสุด นกัวิจยัและนกั
ปรับปรุงพนัธ์ุขา้วสาลีจะมีขอ้มูลเชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือการเพ่ิมยีนตา้นทานหลายชนิดในขา้วสาลี กลยุทธ์น้ีริเร่ิมโดย 
CSIRO และ 2Blades Foundation การศึกษาเพ่ือพิสูจน์แนวคิดน้ีไดด้ าเนินการ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการซ้อนยีน (gene stacking) ของยีนตา้นทาน 5 ยีนเพื่อต่อตา้นการเกิดโรคราสนิมของขา้วสาลี 

(ครับ อาจจะยงัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ท่ีแสดงให้เห็นว่า การสูญเสียความตา้นทานของยีน Sr27 เกิดจากการ
กลายพนัธ์ุของเช้ือท่ีต าแหน่ง AvrSr27 และด้วยความรู้อนัน้ี จึงน าไปสู่กลยุทธ์ท่ีใช้ในการพฒันาพนัธ์ุตา้นทาน 
คือ การเพ่ิมยีนตา้นทานหลายชนิดในพนัธ์ุขา้วสาลี ซ่ึง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมยีนตา้นทาน 5 ยีน มี
ประสิทธิภาพในการตา้นทานโรคราสนิมในขา้วสาลี) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41477-021-00971-5 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 28, 2021 
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