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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 

ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญส าหรับการประเมินความเส่ียงของเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน 
 

ISAAA Inc., เครือข่าย ISAAA ของศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 
และ Outreach Network for Gene Drive Research จะจดัการสัมมนา
ผ่านเวบ็เกี่ยวกบั ขอ้ควรพิจารณาท่ีส าคญัส าหรับการประเมินความ
เส่ียงของ Gene Drive Technologies (เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมท่ี
ใช้ถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะ ไปยงัลูกหลานทัว่ทั้งประชากรแทนที่จะ
เป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมลเดล) ในวนัที่ 16 
มิถุนายน 2022 เวลา 14.00 น. (GMT+8) ผ่านทาง ซูม. ขณะน้ีเปิด

ให้ลงทะเบียนแลว้ 
โดยวิทยากรจะตอบค าถามต่อไปน้ี: 

• เราจ าเป็นตอ้งมีกรอบการก ากบัดูแลใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการขบัเคล่ือนยีนมีความปลอดภยัหรือไม่ 
• เราพร้อมท่ีจะควบคุมส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคล่ือนดว้ยยีนหรือไม่ 
• นกัวิจยัก าลงัท าอะไรอยู่ในประเด็นการประเมินความเส่ียงของการขบัเคล่ือนยีนในทางปฏิบตัิ 

การสัมมนาออนไลน์น้ีเป็นการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 2 ในจ านวน 3 ครั้ ง และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้
แก่สาธารณชนในบริบทของความตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการประเมินความเส่ียง ภายใตก้ารอภิปราย
อย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัการขบัเคล่ือนยีน ซ่ึงน าเสนอโดย Dr. Heidi Mitchell จากส านกังานควบคุมเทคโนโลยียีน
ในออสเตรเลีย Dr. Vibha Ahuja จาก Biotech Consortium Ltd. ในอินเดีย Dr. Hector Quemada จากมหาวิทยาลยั 
Western Michigan และ Dr. Saturnina C. Halos จากกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์จะเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปราย 
(ครับ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการใชเ้ทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม ที่ควรติดตาม) 
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม สั ม ม น า โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้ ที่  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iTf_t9j4SMmzAd4vgi6lbQ. ต้องการสอบถามติดต่อที่  email 
zbugnosen@isaaa.org. 
 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iTf_t9j4SMmzAd4vgi6lbQ
mailto:zbugnosen@isaaa.org
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บราซิลเปิดตัวฝ้ายดดัแปลงพันธกุรรมใหม่ 2 พนัธุ์ 
 

BRS 437 B2RF และ BRS 500 B2RF เป็นพนัธ์ุฝ้ายที่ถูกดดัแปลง
พนัธุกรรมให้มีลกัษณะท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช รวมทั้ง
มีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีอ่ืน ๆ ทั้ง 2 พนัธ์ุได้ถูกเปิดตวัก่อน
การปลดปล่อยจริงเมื่อวนัที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย Brazilian 
Agricultural Research Corporation (Embrapa) และ  Fundação 
Bahia ในงาน Bahia Farm Show ซ่ึงเป็นงานแสดงดา้นการเกษตร
ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

บราซิล 
B2RF ย่อมาจาก Bollgard II Roundup Ready Flex ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีให้ความตา้นทานต่อหนอนผีเส้ือ

สายพนัธ์ุหลกัที่เขา้ท าลายฝ้าย และทนทานไกลโฟเสตในทุกระยะของการเจริญเติบโต พนัธ์ุ BRS 437 B2RF มี
ความตา้นทานโรคหลายชนิด หลกั ๆ คือ โรคใบจุดท่ีเกิดจากเช้ือรา Ramularia ซ่ึงเป็นโรคฝ้ายที่ส าคญัที่ตอ้งใช้
สารป้องกันการก าจดัเช้ือราประมาณ 8 ครั้ งต่อช่วงอายุการเจริญเติบโตในพนัธ์ุฝ้ายทัว่ไป พนัธ์ุ BRS 437 B2RF 
ยงัทนทานต่อการเกิดโรค blue disease bacteriosis โรคไวรัสใบด่าง (common mosaic disease) และโรครากปมที่
เกิดจากไส้เดือนฝอย (root-knot nematode) มีศกัยภาพที่จะผลิตฝ้ายได้มากถึง 6,015 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือ 
962.4 กิโลกรัมต่อไร่ และไดปุ้ยฝ้าย 2,425 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือ 388 กิโลกรัมต่อไร่ 

พนัธ์ุ BRS 500 B2RF เป็นพนัธ์ุฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมที่มีผลผลิตสูงและมีเส้นใยสีขาวที่มีความยาวปาน
กลาง นอกจากน้ียงัมีความตา้นทานต่อหนอนผีเส้ือ ทนทานไกลโฟเสต ต้านทานโรคใบจุดท่ีเกิดจากเช้ือรา 
Ramularia และโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 

(ครับ พนัธ์ุฝ้ายบา้นเรากลายเป็นต านานแลว้ครับ) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71167801/embrapa-e-fundacao-

bahia-apresentam-nova-cultivar-de-algodao-resistente-a-ramularia 
 

CTNBio เหน็ความส าคัญต่อการอนญุาตข้าวโพดดดัแปลงพันธุกรรม กรณี (EH913) ของบราซิล 
 

Paul Barroso ประธานคณะกรรมการเทคนิคแห่งชาติวา่ดว้ย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ชี ว ภ า พ  ( National Technical 
Commission on Biosafety -  CTNBio) เ รี ยกการอนุญาต
ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรม กรณี (Event) EH913 ว่าเป็น 
"ก้าวส าคญัส าหรับวิทยาศาสตร์ของบราซิล" เน่ืองจากเป็น
ผลงานระดับชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดจากความร่วมมือ

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71167801/embrapa-e-fundacao-bahia-apresentam-nova-cultivar-de-algodao-resistente-a-ramularia
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71167801/embrapa-e-fundacao-bahia-apresentam-nova-cultivar-de-algodao-resistente-a-ramularia
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ระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างบริษทั Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) และ Helix 
ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม กรณี EH913 ซ่ึงเทียบไดก้บัเทคโนโลยี Bt ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบนั พบว่ามี

ประสิทธิภาพในการก าจดัศัตรูพืชจ าพวกผีเส้ือกลางคืน โดยเฉพาะหนอนผีเส้ือซ่ึงเป็นศัตรูพืชท่ีส าคญัของ
ขา้วโพดและหนอนเจาะล าตน้ออ้ย ในระหว่างการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ พบว่า ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 
กรณี EH913 มีประสิทธิภาพในการต้านทานหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่าไม่
จ าเป็นตอ้งใช้ร่วมกับกบัโปรตีน Bt อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในตลาด เน่ืองจากพบว่า มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอน
กระทูข้า้วโพดลายจุดที่ตา้นทาน Bt 

ประธาน Barroso ช่ืนชมกระบวนการในการพฒันา event EH913 ที่ด าเนินการอย่างรัดกุม และ รวมถึงการ
ประเมินก็สามารถตอบสนองขอ้กังวล เร่ืองความปลอดภัยด้านอาหารและส่ิงแวดลอ้มได้ Frederico Ozanan 
Meachado Durães ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Embrapa Corn and Sorghum ยงัให้ความเห็นว่า “การแลกเปล่ียนความรู้ - 
ด้านเทคนิค - วิทยาศาสตร์ การจดัการและธุรกิจ - จะมีผลกระทบทท่ีเกี่ยวขอ้งต่อภาคการผลิต และการอนุญาต 
ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรม กรณี EH913 เพื่อใช้งานเชิงพาณิชยใ์นบราซิล ท าให้ประเทศและหุ้นส่วนอยู่บน
ความร่วมมือที่มีส่วนร่วมอย่างสูง เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรและส่งเสริมการพฒันาการเกษตรของบราซิล” 

(ครับ การพฒันาการเกษตรของประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์ จึงจะมีความส าเร็จเช่นในบราซิล) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/71330966/ctnbio-aprova-uso-

comercial-de-milho-transgenico-resistente-a-lagartas 
 

ผลการศึกษาพบว่าข้าวโพดบีทีไม่ท าลายส่ิงมชีีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย 
 

Steve Naranjo จากแผนกบริการวิจยัเกษตร กระทรวงเกษตร
ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( U.S. Department of Agriculture 
Agricultural Research Service - USDA ARS) และนกักีฏวิทยา
จาก Agocscope ในสวิตเซอร์แลนด์ ไดท้ าการวิเคราะห์อภิมาน 
(meta-analysis)  เกี่ยวกับผลกระทบของข้าวโพดบีที  (Bt) 
ดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีมีต่อแมลงศตัรูพืชและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 

ข้าว โพดบีที เ ป็นข้าวโพดที่ ได้รั บก ารดัดแปลง
พันธุกรรม เพื่อผลิตโปรตีนจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) เพื่อควบคุมหนอนเจาะล าต้นขา้วโพด 
หนอนเจาะรากขา้วโพด และศตัรูพืชที่ส าคญัอ่ืน ๆ ของขา้วโพด ขา้วโพดบีทีชนิดแรกได้รับการอนุญาตในปี 
2539 และนกัวิจารณ์ไดก้ล่าวว่า ขา้วโพดบีทีดงักล่าวไดท้ าลายแมลงท่ีเป็นประโยชน์หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
เป้าหมาย ผลการศึกษาน้ีได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Environmental Evidence ซ่ึงเปิดเผยว่าขา้วโพดบีทีมี
ผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยต่อแมลงและส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีไม่ใช่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกบัขา้วโพดปกติ 

ประเด็นหน่ึงเกี่ยวกบัการประเมินผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ใช่เป้าหมายท่ีเป็นไปไดข้องขา้วโพดบีที คือ 
การศึกษาแต่ละครั้ งถูกจ ากัดด้วยขอบเขต ส่ิงแวดล้อม หรือขนาด นักวิจัยที่เขียนรายงานฉบับน้ีได้แก้ไข

https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/71330966/ctnbio-aprova-uso-comercial-de-milho-transgenico-resistente-a-lagartas
https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/71330966/ctnbio-aprova-uso-comercial-de-milho-transgenico-resistente-a-lagartas
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ขอ้บกพร่องเหล่าน้ี โดยการดึงขอ้มูลจากการศึกษาในฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 12 ฐานขอ้มูล 17 เวบ็เฉพาะ และ
ส่วนอา้งอิงของบทความทบทวน 78 บทความ ที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดส าหรับคุณภาพการวิจยั 

Naranjo และนักกีฏวิทยา Joerg Romeis และ Michael Meissle จาก Agroscope พบว่า ข้าวโพดบีที ไม่มี
ผลเสียต่อกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ รวมทั้ งแมลงเต่าทอง แมลงดอกไม้ (flower bugs) และ 
lacewings (แมลงช้างปีกใส) แต่ประชากรแตนเบียน ซ่ึงเป็นแมลงในวงศ์ Braconidae ที่เป็นตวัต่อปรสิตที่กิน
หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด มีจ านวนลดลง 

ซ่ึงนักวิจยัสรุปว่าขา้วโพดบีทีเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมศตัรูพืชที่มีความจ าเพาะ โดยมีผลเสีย
ค่อนขา้งนอ้ยส าหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัท่ีไม่ใช่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้สาร
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูในวงกวา้ง เพื่อจดัการศตัรูพืชที่เป็นเป้าหมายของขา้วโพดบีที 

(ครับ จากการศึกษาน้ีสามารถกล่าวได้ว่า ขา้วโพดบีที ไม่ส่งผลกระทบต่อแมลงท่ีไม่ใช่เป้าหมายท่ีเป็น
แมลงศตัรูธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2022/genetically-modified-
corn-does-not-damage-non-target-organisms/ 
 

 

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

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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