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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันท่ี 9 มีนาคม 2565 
รัฐบาลฟิลิปปินส์ปรับปรุงกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุญาตท่ีเร็วข้ึน 

 

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ อ อ ก ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  (Circular) ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพฉบบัแก้ไข ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
กระบวนการราชการและเร่ งการอนุญาตผลิ ตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีส่งผลต่อความมัน่คงด้านอาหาร 

การแก้ไขกฎระเบียบท่ีเรียกว่า Joint Department 
Circular (JDC) No. 01 ของปี 2564 (2021) ด าเนินการโดย
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science 

and Technology -  DOST) กรมวิชาก าร เกษตร (Department of Agriculture -  DA) กรมส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Environment and Natural Resources - DENR) กรมอนามยั (Department of 
Health - DOH) และกรมกิจการภายในและรัฐบาลท้องถิ่น (Department of Interior and Local Government - 
DILG) หลงัจากได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบของ JDC เม่ือปี 2559 (2016) ซึ่งจะใช้แทนท่ี DA Administrative 
Order No. 8.หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัใน JDC ใหม่ คือ การปฏิบัติตาม Republic Act No. 11032 หรือ 
“พระราชบญัญตัิ การผ่อนปรนในการท าธุรกิจและการให้บริการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561” การ
แก้ไขนี้จะรวมถึง ขอ้ก าหนดและขั้นตอนท่ีสะดวกขึ้น รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการในการยื่นค าขอท่ีส้ันลง ซึ่ ง
การแก้ไขเหล่านี้จะช่วยลดความล่าช้าในการปฏิบตัิงานของภาครัฐและเร่งกระบวนการอนุญาตส าหรับผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 

JDC 2021 เน้นว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาจากนวตักรรมใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุ ท่ีไม่มีการรวมตัวใหม่ของ
สารพนัธุกรรม ท่ีด าเนินการโดยเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ จะไม่ครอบคลุมอยู่ในกฎระเบียบ (Circular) 

มาตรา 6 ของ JDC ระบุว่า ส านักงานอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry - BPI) จะท าหน้าท่ีเป็น
สถาบนัแรกในการรับและด าเนินการส าหรับค าร้องขอเพื่อการทดลองภาคสนาม การขยายพนัธ์ุเชิงพาณิชย ์และ
การใช้งานโดยตรง 

ขอ้ก าหนดใหม่อีกประการหนึ่งของ Circular คือ การจัดตั้งกลุ่มการประเมินร่วม (Joint Assessment Group 
- JAG) ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนหรือบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจากคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนิคภายนอก JAG จะรับผิดชอบในการประเมินตามกฎระเบียบในขอ้ก าหนดท่ี
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จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มากไปกว่าท่ีมีอยู่เดิม กลุ่ม JAG ซึ่งรวมถึง
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนิคภายนอกจาก DOST, DA, DENR และ DOH จะเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าแก่ผูอ้  านวยการ BPI 

ในการอนุญาต ขอ้มูลทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ วฒันธรรม และจริยธรรม จะพิจารณาจากความคิดเห็นท่ี
ได้รับในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ โดยผูอ้  านวยการ BPI พร้อมกับการประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ท่ีท าโดย Joint Assessment Group ส าหรับการทดลองภาคสนามได้มีการเพิ่มแผน
ฉุกเฉิน ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือการบุกรุกในพื้นท่ีทดลองภาคสนาม เป็นเอกสารประกอบท่ีจ าเป็น 

ระยะเวลาแสดงความคิดเห็นของประชาชน จะลดลงจาก 60 วนัเป็น 15 วนัท าการ นับตั้งแต่ลงพิมพ์ขอ้มูล
สาธารณะในหนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง 

JDC ยงัระบุด้วยว่า ระเบียบขอ้บงัคบัของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีหลายลกัษณะร่วมกัน (stacked traits) 
ท่ีพฒันาจากการปรับปรุงพนัธ์ุแบบเดิม ระหว่างของพ่อแม่พนัธ์ุดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีผ่านการอนุญาตแลว้ ไม่ถือ
ว่ามีความแปลกใหม่ ดังนั้น ผูถ้ือใบอนุญาตควรขอรายชื่อของ ลกัษณะร่วมกัน (stacked events) ท่ีมีอยู่ใน BPI 
Approval Registry เพื่อเผยแพร่การใช้งานโดยตรงในเชิงพาณิชย  ์

Circular นี้ได้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 ใน Daily Tribune และ Malaya Business Insights และจะมี
ผล 15 วนัหลงัจากนั้น 

(ครับ เป็นท่ีน่ายินดีกับฟิลิปปินส์ท่ีภาคส่วนก ากับดูแลมีการท างานท่ีรวดเร็ว ไม่เหมือนกับประเทศไทย) 
ส น ใ จ ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง  Circular นี้  ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด ไ ด้ จ า ก 

http://biotech.da.gov.ph/upload/JDC1_s2021.pdf. 
 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อหลายพันล้านชีวิตและไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ 
 

รา ยงานล่า สุดจากคณะกรรมการระหว่ าง รัฐบาลแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Intergovernmental Panel on Climate Change -  IPCC) 

เปิดเผยว่า แม้จะมีความพยายามท่ีจะลดความเส่ียง แต่การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากมนุษย์ก็ก่อให้เกิด

อันตรายและการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติอย่างกวา้งขวาง ท่ี

ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู ้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก 
นอกจากนี้  ผูค้นและระบบนิเวศท่ีไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้ก าลงัได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

Hoesung Lee ประธาน IPCC กล่าวว่า รายงานฉบบัใหม่นี้ เป็นค าเตือนท่ีน่ากลวั เกี่ยวกับผลท่ีตามมาของการไม่
ด าเนินการใด ๆ และโลกก าลงัเผชิญกับอนัตรายจากสภาพอากาศหลายอย่างท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วง 2 ทศวรรษขา้งหน้า
กับภาวะโลกท่ีร้อนขึ้นอีก 1.5°C (2.7°F) แม้จะเกินระดับความร้อนนี้ ช่ัวคราวก็ยงัส่งผลกระทบรุนแรงเพิ่มเติม ผลกระทบ
บางส่วนก็ไม่สามารถยอ้นกลบัคืนได้ ความเส่ียงต่อสังคมจะเพิ่มขึ้น รวมถึงความเส่ียงต่อโครงสร้างพื้นฐานและการตั้ ง
ถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลท่ีอยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล 
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คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และอุทกภยัท่ีเพิ่มขึ้นนั้น เกินขีดจ ากัดความทนทานของพืชและสัตว์ ซ่ึงส่งผลต่อ
การตายจ านวนมากในหลายชนิดพันธ์ุ เช่น ต้นไม้และปะการัง สภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้ เกิดขึ้นพร้อม ๆ  กัน ท าให้
เกิดผลกระทบท่ีลดหลัน่กันไปซ่ึงจัดการได้ยากขึ้นเร่ือย ๆ  ท าให้ผู ้คนหลายล้านคนต้องเผชิญกับความไม่ม ั่นคงทาง
อาหารและน ้าท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแอฟริกา เอเชีย อเมริกากลางและใต้ บนเกาะเล็ก ๆ และในอาร์กติก 

รายงานเน้นย ้าถึงความเร่งด่วนในการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยเน้นท่ีความเท่าเทียมและความยุติธรรม 
Hans-Otto Pörtner ประธานร่วมของ IPCC Working Group II ได้กล่าวว่า “หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มีความชัดเจน ท่ี
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์และสุขภาพของโลก ความ
ล่าช้าใด ๆ ในการด าเนินการร่วมกันทัว่โลกจะพลาดโอกาศท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาส้ัน ๆ ในการรักษาอนาคตท่ีน่าอยู่” 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อหาหนทางท่ีจะลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/press/press -release/ 
 

จีโนมมันฝร่ังถูกถอดรหัสโดยทีมวิจัยเยอรมัน 
 

เป็นคร้ังแรกท่ีนักวิจัยจาก Ludwig Maximilian University ในเมือง
มิวนิก และสถาบนั Max Planck เพื่อการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์ุพืช 
(Max Planck Institute for Plant Breeding Research)  ใน เมื อ ง
โคโลญจน์ ได้ถอดรหัสจีโนมท่ีมีความซับซ้อนสูงของมันฝ ร่ังได้
อย่างสมบูรณ์ 

นั ก วิ จั ย ท่ี น า โ ด ย นั ก พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ช่ื อ  Korbinian 
Schneeberger จากสถาบัน Max Planck เพื่อการวิจัยด้านก า ร

ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ได้ประสบความส าเร็จในการถอดระหัสจีโนมท่ีสมบูรณ์คร้ังแรกของมนัฝร่ัง ซ่ึงเป็นความก้าวหน้าท่ีปู
ทางไปสู่การปรับปรุงพนัธ์ุมนัฝร่ังพันธ์ุใหม่ท่ีมีความแข็งแรง Schneeberger กล่าวว่า "มนัฝร่ังกลายเป็นส่วนหนึ่ งของ
โภชนาการพื้นฐานทัว่โลกมากขึ้นเร่ือย ๆ" และเสริมว่าแม้แต่ในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน ท่ีบริโภคขา้วเป็นหลกั ยัง
บริโภคมนัฝร่ัง การศึกษานี้สามารถสนับสนุนการปรับปรุงพนัธ์ุมนัฝร่ังสายพนัธ์ุใหม่โดยใช้ขอ้มูลจีโนม ท่ีมีประสิทธิผล
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมัน่คงด้านอาหารของโลกใน
อีกหลายทศวรรษขา้งหน้า 

มนัฝร่ังมีความหลากหลายต ่า และทุกคนท่ีซ้ือมนัฝร่ังในปัจจุบนัมกัจะกลบับ้านด้วยมนัฝร่ังท่ีมีลกัษณะเหมือนมนั
ฝร่ังเมื่อ 100 ปีมาแล้ว ความหลากหลายต ่าท าให้มนัฝร่ังอ่อนแอต่อโรคได้เสมอ ดังเช่นท่ีเกิดเหตุการณ์การขาดอาหารของ
ชาวไอริชในทศวรรษท่ี 2383 ในท านองเดียวกัน การสร้างจีโนมมนัฝร่ังขึ้นใหม่เป็นความท้าทายทางเทคนิคท่ีย่ิงใหญ่กว่า
จีโนมมนุษย์มาก เนื่องจากมนัฝร่ังได้รับโครโมโซมแต่ละตัวจ านวน 2 ชุดท่ีมาจากต้นพ่อและแม่ รวมเป็นจ านวน
โครโมโซม 4 ชุด ซ่ึงหมายถึงมียีน 4 ชุด ท าให้การสร้างพนัธ์ุใหม่เพื่อรวมลกัษณะเฉพาะท่ีต้องการจึงเป็นเร่ืองยากและใช้
เวลานาน 

Schneeberger และเพื่อนร่วมงาน Hequan Sun และนักวิจัยคนอื่น ๆ  หลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยไม่ใช้ DNA ท่ีน ามา
จากเนื้อเย่ือใบตามปกติ แต่จะวิเคราะห์จีโนมของเซลล์ละอองเรณูแต่ละตวั เซลล์เรณูแต่ละเซลล์ต่างจากเซลล์อื่น  ๆ  
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ตรงท่ีมีโครโมโซมเพียง 2 ชุด ท าให้ง่ายต่อการสร้างจีโนมขึ้นใหม่ ด้วยขอ้มูลใหม่นี้  นักวิจัยสามารถระบุยีนท่ีควบคุม
ลกัษณะท่ีต้องการได้อย่างง่ายดาย 

(ครับ เป็นแนวทางในการพฒันาพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีมีจ  านวนโครโมโซม 4 ชุด โดยใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.mpipz.mpg.de/5429100/pr-potato-2022 
 

นักวิจัยค้นพบการแสดงออกท่ีไม่สมดุลของยีนช่วยปรับปรุงผลผลิตข้าวสาลี  
 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลยัแห่งรัฐแคนซัส (Kansas State University 
หรือ K-State) ได้ตีพิมพ์ผลงานของพวกเขา เกี่ยวกับการจ าแนก
ลักษณะของยีนข้าวสาลีจ  านวนมากท่ีถ่ายทอดกันมาหลายพนัปี 
เพื่อท าความเข้าใจว่ายีนจ านวนมากดังกล่าวควบคุมผลผลิตและ
ลกัษณะท่ีต้องการอื่น ๆ ได้อย่างไร 

น าโดย Eduard Akhunov ซ่ึงเป็นนักพันธุศาสตร์ข้าวสาลี
และผู ้อ  านวยการศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวสาลี  (Wheat 

Genetic Resources Center) ของ K-State ได้กล่าวว่า  การวิจัยของทีมของเขาอาจน าไปสู่โอกาสท่ีมากขึ้นส าหรับนัก
ปรับปรุงพันธ์ุในการวิจัยและพฒันาท่ีเรียกว่า "การปรับปรุงพนัธ์ุท่ีตรงเป้าหมาย (targeted breeding)" ท่ีสามารถเพิ่ม
ขนาดและจ านวนเมล็ดพืชได้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในท่ีสุด นักวิจัยได้ศึกษาบทบาทของชุดยีนท่ีมีอยู่จากแต่ละ
จีโนมในพืชโพลีพลอยด์ (พืชท่ีมีจ  านวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุด) ท่ีมีส่วนในการสร้างลกัษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ 
และกล่าวเสริมว่า ขา้วสาลีท่ีใช้ท าขนมปัง (Bread wheat) เป็นโพลีพลอยด์ ท่ีมีมาเกือบ 10,000 ปีก่อน จากการรวมจีโนม
ของบรรพบุรุษท่ีเป็นพันธ์ุป่า 2 ชนิดพันธ์ุ คือ ข้าวสาลีเอ็มเมอร์ (emmer wheat) ซ่ึงเป็นเตตราโพลอยด์ (มีจ  านวน
โครโมโซม 4 ชุด และมีสัญญลักษณ์ว่า AB) และหญ้าป่า (goatgrass) ซ่ึงเป็นดิพลอยด์ (มีจ  านวนโครโมโซม 2 ชุด มี
สัญญลกัษณ์ว่า D) เป็นผลให้ยีนส่วนใหญ่ในขา้วสาลีมีจ  านวน 3 ชุด หนึ่งชุดมาจากแต่ละจีโนม (A, B และ D) 

ในการศึกษาปัจจุบนั นักวิจัยของ K-State ได้ทดสอบการรวมกันของชุดยีน เพื่อดูผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วสาลี ทีมงานพบว่ามียีนชุดย่อยขนาดค่อนขา้งเล็ก ซ่ึงมาจากจีโนมต่าง ๆ  ของขา้วสาลี จะ
มีการแสดงออกในระดับต่าง ๆ กัน ซ่ึงเรียกว่าเป็นการแสดงออกของยีนท่ีไม่สมดุล (imbalanced expression of genes) 
ส่ิงนี้ ส่งผลดีต่อข้าวสาลี ในหลายกรณี เช่น การเพิ่มขนาดเมล็ด น ้ าหนัก และจ านวนเมล็ดพืช การศึกษาของ K-State 
ช้ีให้เห็นว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา นักปรับปรุงพันธ์ุได้เลือกขา้วสาลีท่ีมีการผสมผสานของยีนท่ีไม่สมดุล ซ่ึงส่งผล
กระทบในเชิงบวกต่อผลผลิตในสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศท่ีหลากหลาย 

(ครับ เอาเป็นว่าได้เรียนรู้และเขา้ใจในบางส่วน ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับยีนท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตในขา้วสาลีก็แล้วกัน) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.ksre.k-state.edu/news/stories/2022/03/agriculture-akhunov-wheat-genome-

research.html 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 9, 2022 
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