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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ เกษตรอินทรีย์ และการอยู่ร่วมกัน 
 

องคก์าร ISAAA Inc. ร่วมกบั Winrock International ผ่านโครงการ 
Boosting Food Safety in the Philippines (B-SAFE) จ ะจัดก าร
สัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ฟิลิปปินส์ เกษตรอินทรีย ์และการอยู่ร่วมกนั ในวนัที่ 28 มิถุนายน 
2565 เวลา 10.00 น. (GMT) +8). หรือเวลา 09:00 น (ประเทศไทย) 
ขณะน้ีเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ โดยการสัมมนาในครั้ งน้ีจะพูดถึง: 
 

• การจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ: ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ท่ีเน้น
ความปลอดภยัและประโยชน์ทางโภชนาการของขา้วสีทอง 

• เกษตรอินทรียแ์ละการอยู่ร่วมกนักบัการดัดแปลงพนัธุกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดดัแปลง
พนัธุกรรมในจงัหวดั Bohol และ Negros Occidental  

การสัมมนาครั้ งน้ีเป็นส่วนท่ี 2 ของชุดการสัมมนาทางเว็บ โดยจะให้ภาพรวมของระบบความปลอดภยัทาง
ชีวภาพของฟิลิปปินส์ และวิธีการที่ขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีที ที่ผ่านกระบวนการอนุญาตดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ นอกจากน้ียงัจะกล่าวถึงพระราชบญัญตัิออร์แกนิคของฟิลิปปินส์ (Philippine Organic Act) และการ
ใชก้ารดดัแปลงพนัธุกรรม และแนวปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกนั วิทยากรประกอบดว้ย Ma. Lorelie U. Agbagala จาก
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Committee on Biosafety of the 
Philippines) และคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ 
(Biosafety Committee of the Department of Science and Technology) รวมถึง Dr. Saturnina C. Halos แห่งกลุ่ม
พันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ (Biotechnology Coalition of the Philippines) และ Dr. Rhodora 
Romero-Aldemita กรรมการบริหารองคก์าร ISAAA Inc. จะเป็นผูด้  าเนินการสัมมนา 
(ครับ เรียนรู้จากฟิลิปปินส์เพื่อน ามาปรับใชใ้นประเทศไทย) 
ลงทะเบียนได้ที่  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__idTAJ8cTsO_y6YSTJG6vg หรือ ต้องการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ email: zbugnosen@isaaa.org 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__idTAJ8cTsO_y6YSTJG6vg
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บังกลาเทศอนุญาตฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมที่มียนีบีที 2 พนัธุ์ 
 

คณะกรรมการด้านเทคนิคแห่งชาติของบังกลาเทศด้าน
เทค โนโลยี ชี ว ภ าพพื ช  (Bangladesh National Technical 
Committee on Crop Biotechnology) ไดอ้นุญาตฝ้ายบีที 2 พนัธ์ุ
จากบริษัท JK Agri Genetics ที่มีฐานอยู่ ในไฮเดอราบาด 
(Hyderabad) การอนุญาตครั้ งน้ีจะช่วยให้เกษตรกรผูป้ลูกฝ้าย
ในบังคลาเทศ เพ่ิมผลผลิตและประหยดัต้นทุนสารป้องกัน
ก าจดัแมลงศตัรู 

พนัธ์ุฝ้ายหลายพนัธ์ุในบงัคลาเทศให้ผลผลิตเพียง 3 ตนัต่อเฮกตาร์ (480 กก.ต่อไร่) แต่พนัธ์ุฝ้ายบีทีทั้ง 2 
พนัธ์ุที่หน่วยงานก ากับดูแลอนุญาตจะให้ผลผลิตมากกว่า 4 ตนัต่อเฮกตาร์ (640 กก.ต่อไร่) นอกจากผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นแลว้ เกษตรกรยงัสามารถประหยดัตน้ทุนสารป้องกนัก าจดัหนอนกระทูเ้จาะสมอได ้

ฝ้ายบีทีจะเป็นพืชดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดที่ 2 ของบงักลาเทศ หลงัจากมีการอนุญาตมะเขือม่วงบีทีเมื่อปี 
2556 และจากขอ้มูลของ ISAAA มีเกษตรกรรายย่อย 27,000 รายในบงักลาเทศปลูกมะเขือม่วงบีทีในปี 2562 

(ครับ เป็นที่น่ายินดีกบัเกษตรกรบงักลาเทศ ส าหรับประเทศไทยยงัตอ้งน าเขา้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต)์ 
อ่ าน เ พ่ิ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/bangladesh-regulators-approve-

introduction-of-2-bt-cotton-varieties-281429-newsdetails.htm 
 

ออสเตรเลียอนญุาตให้มีการทดสอบภาคสนามคาโนลา และ Indian Mustard ดัดแปลงพันธุกรรม 
 

ส านกังานควบคุมเทคโนโลยียีนของออสเตรเลีย (Office of the 
Gene Technology Regulator - OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาต DIR 
188 ใ ห้กับบ ริษัท  Nuseed Pty Ltd. ส าหรับก ารทดสอบ
ภาคสนามที่มีการควบคุมและมีข้อจ ากัดของคาโนลาและ 
Indian mustard (ผกักาด) ดัดแปลงพนัธุกรรม ที่เปล่ียนแปลง
ปริมาณน ้ามนัและทนทานต่อสารก าจดัวชัพืช 

การทดสอบภาคสนามจะประเมินประสิทธิภาพของคา
โนลาและผกักาดที่ดดัแปลงพนัธุกรรม ภายใตส้ภาพพ้ืนที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2565 ถึงมกราคม 2571 และ ในแต่ละปี จะมีพ้ืนท่ีทดสอบสูงสุด 10 แห่ง แต่ละแห่งใชพ้ื้นท่ี 10 เฮกตาร์ (62.5 ไร่) 
และ อีก 10 แห่งทีใ่ชพ้ื้นท่ี 5 เฮกตาร์ (31.25 ไร่) รวมเป็นพ้ืนท่ีใชป้ลูกทดสอบสูงสุด 150 เฮกตาร์ (937.5 ไร่) ต่อปี 
แต่ละแห่งจะถูกคดัเลือกจากพ้ืนท่ีของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 96 ทอ้งถ่ิน (local government areas - LGA) ในรัฐนิวเซาท์
เวลส์ วิกตอเรีย และควีนส์แลนด์ พืชดดัแปลงพนัธุกรรมที่ปลูกในการทดสอบภาคสนามน้ีจะไม่ถูกน าไปใช้เป็น
อาหารมนุษยห์รืออาหารสัตวเ์ชิงพาณิชย ์

https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/bangladesh-regulators-approve-introduction-of-2-bt-cotton-varieties-281429-newsdetails.htm
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/bangladesh-regulators-approve-introduction-of-2-bt-cotton-varieties-281429-newsdetails.htm
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การประเมินความเส่ียงขั้นสุดท้ายและแผนจัดการความเส่ียง (Risk Assessment and Risk Management 
Plan - RARMP) สรุปว่า การทดสอบภาคสนามน้ีจะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม และไม่ตอ้ง
มีมาตรการในป้องกันความเส่ียงเป็นการเฉพาะ RARMP ที่สรุปผลแลว้พร้อมดว้ยบทสรุปของ RARMP รวมทั้ง
ชุดค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัการตดัสินใจอนุญาตในครั้ งน้ี และส าเนาใบอนุญาต สามารถดูไดท้างออนไลน์จาก
หนา้ DIR 188 บนเวบ็ไซต ์OGTR 

(ครับ เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีมีการท างานอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองน้ีเป็นการ
เฉพาะ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.ogtr.gov.au/gmo-dealings/dealings-involving-intentional-release/dir-188 
 

พืชสามารถ “ตัดสินใจอย่างลับ ๆ” ว่าจะท าอย่างไรกับคาร์บอนที่เกบ็ไว้ 
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
(University of Western Australia) ค้นพบวิธีที่พืชควบคุม
ปริมาณคาร์บอนจากการสังเคราะห์แสงที่เก็บไวเ้พื่อสร้าง
ชีวมวลโดยใชช้่องทางการเผาผลาญ (metabolic channel) น่ี
เป็นความสามารถของพืชที่ค่อนข้างหายาก ที่ไม่เป็นไป
ตามปกติของกฎชีวเคมี และมีศกัยภาพท่ีจะช่วยบรรเทาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นกัวิทยาศาสตร์ไดเ้รียกกระบวนการท่ีไม่รู้จกัน้ีว่า "การตดัสินใจท่ีเป็นความลบั" ซ่ึงเป็นกระบวนการที่พืช
จะท าเม่ือปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ขณะที่ตรวจสอบในพืช Arabidopsis thaliana (พืชต้นแบบที่ใช้ใน
การศึกษา) นกัวิจยัพบว่า พืชจะควบคุมปริมาณคาร์บอนจากการสังเคราะห์แสงที่เก็บไวเ้พื่อสร้างชีวมวล โดยใช้
ช่องทางเมแทบอลิซึมระหว่างการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการน้ีจะเกิดขึ้นทันทีก่อนท่ีพืชจะเผา
สารประกอบไพรูเวต (pyruvate) เน่ืองจากนกัวิทยาศาสตร์พบหลกัฐานว่า พืชสามารถติดตามแหล่งท่ีมาของไพรู
เวตและเลือกว่าจะปล่อยหรือเก็บไวเ้พื่อการใชง้าน นกัวิทยาศาสตร์ระบุว่าไพรูเวตเป็นจุดสุดทา้ยในการตดัสินใจ
ของพืชที่จะเผาผลาญและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ หรือใช้เพื่อสร้างฟอสโฟลิปิด  (phospholipids) ส าหรับ
น ้ามนัพืช กรดอะมิโน และผลิตภณัฑชี์วมวลอ่ืน ๆ 

นกัวิทยาศาสตร์รู้สึกท่ึงกบัการคน้พบน้ี เน่ืองจากไม่เป็นไปตามกฎชีวเคมีทัว่ไปท่ีทุกปฏิกิริยามีการแขง่ขนั 
และกระบวนการต่าง ๆ ไม่ได้ควบคุมว่าผลิตภัณฑ์จะไปที่ใด ผลการศึกษาน้ีช่วยให้เข้าใจวิธีที่พืชเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการเผาผลาญอาหาร และปูทางส าหรับการวิจยัในอนาคตเพ่ือพฒันาพืช
ท่ีสามารถกกัเก็บคาร์บอนไดน้านขึ้น ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการบรรเทาความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(ครับ แมว้่าจะเป็นการศึกษาเชิงลึก แต่เป้าหมายสุดทา้ยจะน าไปสู่การกกัเก็บคาร์บอนในพืชไดน้านขึ้น) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41477-022-01165-3 
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แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 22, 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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