สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 21 เมษายน 2564
บราซิลอนุญาตเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™ เพื่อต่ อต้ านหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
CTNBio ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลความปลอดภัย ทาง
ชีวภาพของบราซิล ได้อนุญาตเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™
ที่ ต้านทานหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุ ด เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม
2564 เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในแปลงเกษตรกร
การอนุมตั ิดงั กล่าว เป็ นไปตามการประเมินข้อมูลทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง ลึ ก โดยอิ ส ระ ซึ่ ง CTNBio อนุ ญ าตให้ น า
เทคโนโลยีน้ ี ไปใช้ในการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์ทวั่ บราซิล และ
รวมทั้ง เป็ นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งว่ า เป็ นเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ใ นการปกป้ อ งพื ช ที่ ป ลอดภัย เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและยัง่ ยืน
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™ นี้ เป็ นการแก้ปัญหาหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ซึ่ ง
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้ องพืชผลและการดารงชี วิตของเกษตรกร และขณะนี้ จะดาเนิ นโครงการนาร่ องแปลง
ใหญ่ในบราซิล การใช้ Oxitec's Friendly ™ ที่ตา้ นทานหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด จะช่วยลดจานวนหนอนได้
ซึ่งเป็ นวิธีที่ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับเครื่ องมืออื่น ๆ ที่เกษตรกรมีอยู่
(ครับ ในที่สุดก็มีพนั ธุ์ขา้ วโพดที่ตา้ นทานหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด และการปลูกข้าวโพดพันธุ์น้ ี เป็ น
วิธีที่ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เกษตรกรบ้านเราจะมีโอกาสได้ปลูกบ้างไหมนี่)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.oxitec.com/en/news/oxitec-receives-landmark-biosafety-approval-fornew-fall-armyworm-control-solution
ความสาเร็จของการปลูกมะเขือม่ วง Bt ในบังกลาเทศ ทาให้ เกิดมะเขือม่ วงพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์
มะเขือม่วง Bt เป็ นพืชดัดแปลงพันธุ กรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในบังคลาเทศซึ่ งใช้เวลา
เพี ย ง 7 ปี นัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ จ ากสถาบัน วิ จัย การเกษตรแห่ ง บัง กลาเทศ (Bangladesh Agricultural Research
Institute - BARI) กาลังพัฒนาพันธุ์มะเขือม่วง 2 พันธุ์ ที่สามารถต้านทานต่อทั้งหนอนเจาะผลและต้น (fruit and
shoot borer - EFSB) และโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย
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โรคเหี่ ยวที่เกิดจากเชื้ อแบคทีเรี ยพบได้ในพืชและ
เชื้ อนั้นก็ยงั คงอยู่ในดิ นในพื้นที่ ส่วนใหญ่ของบังคลาเทศ
และจัด เป็ นศัต รู พื ช อัน ดับ 2 รองจาก EFSB ที่ ท าให้พื ช
สู ญเสี ยอย่างมีนัยสาคัญในมะเขือม่วง ไม่สามารถควบคุม
ได้ดว้ ยการพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรู พืช แต่ สามารถจัดการ
ได้โดยการปลูก พันธุ์ที่ ต้า นทานต่ อโรคเท่ า นั้น หลัง จาก
ประสบความส าเร็ จในการปลดปล่อยพันธุ์มะเขือ ม่วงที่
ต้านทาน EFSB 2 พันธุ์ คือ Bari Begun-10 และ Bari Begun 11 ขณะนี้ BARI กาลังพัฒนาพันธุ์ที่มีความต้านทาน
ต่อทั้ง EFSB และโรคเหี่ ยวที่ เกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ย ด้วยอัตราการนาไปใช้อย่างรวดเร็ วของมะเขือม่วง Bt ใน
บังกลาเทศ นักวิจยั หวังว่าพันธุ์ใหม่จะมีศกั ยภาพที่จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลกาไรได้มากยิง่ ขึ้น
เกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วง Bt ในบังกลาเทศ ตั้งแต่ปี 2557 ที่มีการนามาใช้ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลด
การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรู พืช การศึกษาประเมินผลกระทบของรัฐบาลในปี 2561 พบว่าเกษตรกรที่ปลูกมะเขือ
ม่วง Bt จะมีรายได้สูงขึ้นร้อยละ 55 และมีแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพน้อยกว่า จากการใช้สารป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืช เมื่อเทียบกับผูท้ ี่ไม่ได้ปลูกมะเขือม่วง Bt
(ครับ ก็พอยืนยันให้เห็นถึงความสาคัญของงานวิจยั และพัฒนาพันธุ์พืช)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://www.bcpc.org/newslink/breeders-developing-doubly-resistant-brinjalvarieties
หลายสถาบันร่ วมจัดทาคู่มือเพื่อการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ ด้านพืช
นัก วิทยาศาสตร์ มากกว่า 30 คน รวมถึ ง Gustavo MacIntosh
ศาสตราจารย์จ ากมหาวิ ท ยาลัย แห่ ง รั ฐ ไอโอวา (Iowa State
University) ได้จดั ทาคู่มือเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ ด้านพืช
สามารถสื่ อสารงานของพวกเขาไปทัว่ โลกได้ คู่มือนี้ ชื่อ "การ
ขยายผลของวิทยาศาสตร์ดา้ นพืชด้วยนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
และการเข้า ถึ ง " มี ค วามยาว 28 หน้า ได้รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสาร Plant Direct
วิทยาศาสตร์ ด้านพืชมี บทบาทสาคัญมากขึ้นในสังคม แต่ MacInstosh กล่าวว่า หลายคนยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับพืชและบทบาทของพืชในชีวิตมนุษย์ ในเวลากว่าสองปี ทีมงานได้พฒั นาคู่มือที่จะช่วยให้มนุษย์ได้
มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ดา้ นพืชมากขึ้น
คู่มือนี้ระบุถึงความท้าทายในการสื่ อสาร ถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ดา้ นพืชแก่ผคู ้ นในวงกว้าง และ
มีกลยุทธ์บางอย่างที่จะช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์ ดา้ นพืชได้มีคาพูดออกมา นอกจากนี้ ยงั รวมถึงกรณี ศึกษาและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการสื่ อสารหัวข้อวิทยาศาสตร์ ดา้ นพืชที่สาคัญ และแนวคิดสาหรับกิจกรรมในชั้นเรี ยน ตลอดจน
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เคล็ดลับในการวางแผนการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และออกบูธ ในตลาดสาหรับเกษตรกรและกิจกรรมที่คล้ายคลึง
กัน
(ครับ น่าจะเหมาะสาหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ตอ้ งการจะแผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะอย่างมีประสิ ทธิภาพ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pld3.316
ตลาดของเครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ไขยีนทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลาดของเครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ไขยีนทัว่ โลกคาดว่าจะมี
มู ล ค่ า สู ง กว่ า 258 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ในปี 2564 ซึ่ งเป็ น
รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวกับการสารวจตลาดของเครื่ องมือที่
ใช้ในการแก้ไขยีนทัว่ โลก ระหว่างปี 2564 - 2571 (Global
Gene Editing Tools Market Professional Survey Research
Report 2021 - 2028) ที่ เ ผยแพร่ โดยที่ Report Consultant
เมื่อเดือนเมษายน 2564 นอกจากนี้ ยงั คาดการณ์ ว่าตลาดมี
แนวโน้มที่จะมีอตั ราการเติบโตต่อปี มากกว่าร้อยละ 18 จากปี 2564 ถึงปี 2561
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของรายงานนี้ คื อ การให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารโดยอาศัย การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนาว่า
แนวโน้มจะมี ผลกระทบต่อทิศทางในอนาคตของตลาดเครื่ องมื อที่ใช้ในการแก้ไขยีนตั้งแต่ปี 2564 - 2561 ได้
อย่างไร มีการวิเคราะห์และอธิ บายแง่มุมต่าง ๆ ของตลาด รวมถึงผูเ้ ล่นหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวขับเคลื่อน
ตลาดและแนวโน้ม ตลอดจนโอกาสและความท้าทาย
จุดเน้นหลักของรายงาน คือ การใช้เครื่ องมือในการแก้ไขยีนสาหรับการดูแลสุ ขภาพ ผูเ้ ล่นนาที่กล่าวถึง
ได้แก่ Thermo Fisher Scientific, Inc. , Horizon Discovery Group, Merck และอื่น ๆ
(ครั บ เป็ นการส ารวจการตลาดของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการแก้ไ ขยีน ซึ่ ง พบว่า มี แนวโน้มที่ เพิ่ม ขึ้ น ซึ่ ง
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแก้ไขยีนจะออกมามากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพ)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.reportconsultant.com/reports/Global--Gene-Editing-Tools---MarketProfessional-Survey-Research-Report-2021-2028--82417
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 21, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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