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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                        วันท่ี 21 เมษายน 2564 

บราซิลอนุญาตเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™ เพ่ือต่อต้านหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
 

CTNBio ซ่ึง เป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของบราซิล ไดอ้นุญาตเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™ 
ท่ีต้านทานหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2564 เพื่อใชใ้นการเพาะปลูกในแปลงเกษตรกร 

การอนุมติัดงักล่าว เป็นไปตามการประเมินขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตร์เชิงลึกโดยอิสระ ซ่ึง CTNBio อนุญาตให้น า
เทคโนโลยีน้ีไปใชใ้นการเพาะปลูกเชิงพาณิชยท์ัว่บราซิล และ

รวมทั้ งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องว่า เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปกป้องพืชท่ีปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและยัง่ยนื 

การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี Oxitec's Friendly™ น้ี เป็นการแกปั้ญหาหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ซ่ึง
ถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อปกป้องพืชผลและการด ารงชีวิตของเกษตรกร และขณะน้ีจะด าเนินโครงการน าร่องแปลง
ใหญ่ในบราซิล การใช ้Oxitec's Friendly ™ ท่ีตา้นทานหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด จะช่วยลดจ านวนหนอนได ้
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรมีอยู ่

(ครับ ในท่ีสุดก็มีพนัธุ์ขา้วโพดท่ีตา้นทานหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด และการปลูกขา้วโพดพนัธุ์น้ี เป็น
วิธีท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรบา้นเราจะมีโอกาสไดป้ลูกบา้งไหมน่ี) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี  https://www.oxitec.com/en/news/oxitec-receives-landmark-biosafety-approval-for-
new-fall-armyworm-control-solution 
 

ความส าเร็จของการปลูกมะเขือม่วง Bt ในบังกลาเทศ ท าให้เกดิมะเขือม่วงพนัธ์ุใหม่ 2 พนัธ์ุ 
 

มะเขือม่วง Bt เป็นพืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในบงัคลาเทศซ่ึงใช้เวลา
เพียง 7 ปี นักปรับปรุงพันธุ์จากสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งบังกลาเทศ (Bangladesh Agricultural Research 
Institute - BARI) ก าลงัพฒันาพนัธุ์มะเขือม่วง 2 พนัธุ์ ท่ีสามารถตา้นทานต่อทั้งหนอนเจาะผลและตน้ (fruit and 
shoot borer - EFSB) และโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
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โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียพบไดใ้นพืชและ
เช้ือนั้นก็ยงัคงอยู่ในดินในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของบงัคลาเทศ 
และจัดเป็นศัตรูพืชอันดับ 2 รองจาก EFSB ท่ีท าให้พืช
สูญเสียอย่างมีนัยส าคญัในมะเขือม่วง ไม่สามารถควบคุม
ไดด้ว้ยการพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช แต่สามารถจดัการ
ได้โดยการปลูกพนัธุ์ท่ีต้านทานต่อโรคเท่านั้น หลังจาก
ประสบความส าเร็จในการปลดปล่อยพนัธุ์มะเขือม่วงท่ี

ตา้นทาน EFSB 2 พนัธุ์ คือ Bari Begun-10 และ Bari Begun 11 ขณะน้ี BARI ก าลงัพฒันาพนัธุ์ท่ีมีความตา้นทาน
ต่อทั้ง EFSB และโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ด้วยอตัราการน าไปใช้อย่างรวดเร็วของมะเขือม่วง Bt ใน
บงักลาเทศ นกัวิจยัหวงัวา่พนัธุ์ใหม่จะมีศกัยภาพท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกรเพิ่มผลก าไรไดม้ากยิง่ขึ้น 

เกษตรกรท่ีปลูกมะเขือม่วง Bt ในบงักลาเทศ ตั้งแต่ปี 2557 ท่ีมีการน ามาใช้ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลด
การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การศึกษาประเมินผลกระทบของรัฐบาลในปี 2561 พบวา่เกษตรกรท่ีปลูกมะเขือ
ม่วง Bt จะมีรายไดสู้งขึ้นร้อยละ 55 และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าจากการใช้สารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช เม่ือเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดป้ลูกมะเขือม่วง Bt 

(ครับ ก็พอยนืยนัใหเ้ห็นถึงความส าคญัของงานวิจยัและพฒันาพนัธุ์พืช) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.bcpc.org/newslink/breeders-developing-doubly-resistant-brinjal-

varieties 
 

หลายสถาบันร่วมจัดท าคู่มือเพ่ือการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านพืช 
 

นักวิทยาศาสตร์มากกว่า 30 คน รวมถึง Gustavo MacIntosh 
ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา ( Iowa State 
University) ได้จดัท าคู่มือเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ด้านพืช
สามารถส่ือสารงานของพวกเขาไปทัว่โลกได ้คู่มือน้ีช่ือ "การ
ขยายผลของวิทยาศาสตร์ดา้นพืชดว้ยนวตักรรมเชิงบูรณาการ
และการเข้าถึง" มีความยาว 28 หน้า ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสาร Plant Direct 

วิทยาศาสตร์ด้านพืชมีบทบาทส าคญัมากขึ้นในสังคม แต่ MacInstosh กล่าวว่า หลายคนยงัไม่มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพืชและบทบาทของพืชในชีวิตมนุษย ์ในเวลากวา่สองปี ทีมงานได้พฒันาคู่มือท่ีจะช่วยใหม้นุษยไ์ด้
มีความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์ดา้นพืชมากขึ้น 

คู่มือน้ีระบุถึงความทา้ทายในการส่ือสาร ถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ดา้นพืชแก่ผูค้นในวงกวา้ง และ
มีกลยุทธ์บางอย่างท่ีจะช่วยให้นกัวิทยาศาสตร์ดา้นพืชไดมี้ค าพูดออกมา นอกจากน้ียงัรวมถึงกรณีศึกษาและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่ือสารหัวขอ้วิทยาศาสตร์ดา้นพืชท่ีส าคญั และแนวคิดส าหรับกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดจน

https://www.bcpc.org/newslink/breeders-developing-doubly-resistant-brinjal-varieties
https://www.bcpc.org/newslink/breeders-developing-doubly-resistant-brinjal-varieties
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เคล็ดลบัในการวางแผนการจดัแสดงพิพิธภณัฑแ์ละออกบูธ ในตลาดส าหรับเกษตรกรและกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึง
กนั 

(ครับ น่าจะเหมาะส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งการจะแผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pld3.316 

 

ตลาดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ไขยีนท่ัวโลกเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 

ตลาดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกไ้ขยีนทัว่โลกคาดว่าจะมี
มูลค่าสูงกว่า 258 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 ซ่ึงเป็น
รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการส ารวจตลาดของเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการแกไ้ขยีนทัว่โลก ระหว่างปี 2564 - 2571 (Global 
Gene Editing Tools Market Professional Survey Research 
Report 2021 - 2028) ท่ี เผยแพร่โดย ท่ี  Report Consultant 
เม่ือเดือนเมษายน 2564 นอกจากน้ียงัคาดการณ์ว่าตลาดมี

แนวโนม้ท่ีจะมีอตัราการเติบโตต่อปีมากกวา่ร้อยละ 18 จากปี 2564 ถึงปี 2561 
วตัถุประสงค์หลักของรายงานน้ี คือ การให้ข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาว่า 

แนวโน้มจะมีผลกระทบต่อทิศทางในอนาคตของตลาดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ไขยีนตั้งแต่ปี 2564 - 2561 ได้
อย่างไร มีการวิเคราะห์และอธิบายแง่มุมต่าง ๆ ของตลาด รวมถึงผูเ้ล่นหลกั ประเภทผลิตภณัฑ์ ตวัขบัเคล่ือน
ตลาดและแนวโนม้ ตลอดจนโอกาสและความทา้ทาย 

จุดเนน้หลกัของรายงาน คือ การใชเ้คร่ืองมือในการแกไ้ขยีนส าหรับการดูแลสุขภาพ ผูเ้ล่นน าท่ีกล่าวถึง 
ไดแ้ก่ Thermo Fisher Scientific, Inc. , Horizon Discovery Group, Merck และอ่ืน ๆ 

(ครับ เป็นการส ารวจการตลาดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ไขยีน ซ่ึงพบว่ามีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึง
หมายถึงผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแกไ้ขยนีจะออกมามากขึ้น โดยเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพ) 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.reportconsultant.com/reports/Global--Gene-Editing-Tools---Market-
Professional-Survey-Research-Report-2021-2028--82417 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 21, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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