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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 21 กันยายน 2565 

โอกาสและการก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิลิปปินส์ 
 

 
ISAAA Inc. ร่วมกับ Winrock International ผ่านโครงการ 
Building Safe Agricultural Food Enterprises (B-SAFE) 
จะจัดสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับโอกาสและการก ากับดูแล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิลิปปินส์ ในวนัท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+) 8) (09:00 น เวล า
ประเทศไทย) ขณะนี้ เปิดให้ลงทะเบียนแลว้ 

 
การสัมมนาจะพูดถึง: 
• สถานะระดับโลกและโอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อใช้ในการเกษตร 
• โอกาสและการก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิลิปปินส์ 
การสัมมนาผ่านเว็บในครั้ งนี้ เป็นครั้ งท่ี 3 ของชุดการสัมมนาทางเว็บ ท่ีจะให้ภาพรวมของสถานะและ

โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อใช้ในการเกษตรทัว่โลก นอกจากนี้ยงัพูดถึงโอกาส
ในการวิจัยและพัฒนาและการก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ วิทยากรท่ีจะน าเสนอ
ประกอบด้วย Dr. Carl Ramage กรรมการผู ้จัดการของ Rautaki Solutions Ltd. ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย และ Dr. Claro Mingala ผู ้อ  านวยการส านักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพ และผู ้อ  านวยการ
โครงการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรและการประมงของฟิลิปปินส์ กรมวิชาการเกษตร Dr. Rhodora 
Romero-Aldemita กรรมการบริหาร ISAAA Inc. จะท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการ 

(ครับ ฟิลิปปินส์ก าลงัก้าวขา้มไปสู่ปศุสัตว์แลว้) 
สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี email zbugnosen@isaaa.org. 
 
 
 
 

mailto:zbugnosen@isaaa.org
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คณะกรรมการประเมินผลทางพันธุวิศวกรรม (GEAC) ของอินเดีย 
อนุญาตให้มีการทดสอบฝ้ายและข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม  

 

การทดสอบในพื้น ท่ีจ ากัดของฝ้ายและข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีทนต่อสารก าจัดวัชพืชใน
อินเดียได้รับการอนุญาตจากรัฐหรยาณาและกรณาฏ
กะ (Haryana และ  Karnataka)  จากคณะกรรมการ
ประเมินผลทางพนัธุวิศวกรรม (Genetic Engineering 
Appraisal Committee - GEAC) ท่ีอยู่ภายใต้กระทรวง
ส่ิงแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิอ าก าศ  (Ministry of Environment, Forest and 

Climate Change - MoEF&CC) . 
หลงัจากได้รับใบรับรองการไม่คดัคา้น (No Objection Certificate - NOC) จากรัฐบาลของรัฐหรยาณาและ

กรณาฏกะ GEAC ได้ให้ความชัดเจนจากขอ้เสนอท่ีส่งโดย Rallis India Limited เพื่อด าเนินการทดสอบภาคสนาม
ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม BRL-1 (ปีท่ี 1 และ 2) ท่ีมี 2 ลักษณะร่วม (stacked traits)  (MLS2154 x MLS4301 x 
MLS2531 และ MLS2154 x MLS4301) เพื่อประเมินความต้านทานต่อ Helicoverpa armigera (หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย) และ Spodoptera litura (หนอนกระทู้ฝ้าย) และความทนทานต่อสารไกลโฟเสต และ ข้าวโพดดัดแปลง
พนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะร่วม MLS10101 x MLS13621 เพื่อประเมินความต้านทานต่อ S. frugiperda (หนอนกระทู้
ลายจุดขา้วโพด) และความทนทานต่อสารไกลโฟเสต ระหว่างปี 2565 -66 และ 2566-67 ในสถานท่ีทดสอบ 2 
แห่ ง  ท่ี เสนอมา  ได้ แก่  University of Agricultural Sciences, เ ม่ือ ง  Dharwad รั ฐก รณาฏกะ ; University of 
Agricultural Sciences เ มือ ง  Raichur รั ฐก รณาฏกะ  และ  Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural 
University เมือง Hisar รัฐหรยาณา ท่ีแนะน าโดยคณะกรรมการภายใต้เงื่อนไขหลายประการ 

คณะกรรมการทบทวนการจัดการทางพนัธุกรรม (Review Committee on Genetic Manipulation - RCGM) 
อาจออกหนังสืออนุญาตและตรวจสอบการทดสอบภาคสนามท่ีจ ากัด เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

(ครับ การปลูกฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมท าให้เกิดความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมฝ้ายในอินเดีย) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

http://geacindia.gov.in/Uploads/MoMPublished/MoMPublishedOn20220810165922.pdf 
 

อินโดนีเซียเลือกใช้ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศ  
 

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการท่ีออกโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้พูดคุยกับ
รัฐมนตรี Airlangga Hartarto ของกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ (Coordinating Ministry of Economic Affairs) 

http://geacindia.gov.in/Uploads/MoMPublished/MoMPublishedOn20220810165922.pdf


3 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ถัว่เหลืองพนัธ์ุดีท่ีได้รับการดัดแปลงพนัธุกรรม เพื่อรักษาความมัน่คงด้านอาหารของ
ชาติ 
 

แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการผลิตถั่ว
เหลืองของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ประธานาธิบดีได้รับการบอกกล่าวด้วยค าแนะน า
ท่ีให้ด าเนินการปรับปรุงสถานการณ์ของประเทศ
และพึ่งพาการน าเข้าให้น้อยลง Syahrul Yasin 
Limpo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ยงักล่าว
ด้วยว่าอินโดนี เซียจะใช้ถั่วเหลืองดัดแปลง
พันธุกรรมหรือเมล็ดพัน ธ์ุน าเข้าหากจ าเป็น 

ในขณะท่ียงัคงเตรียมพนัธ์ุท่ีดีในประเทศ รัฐบาลเปิดกวา้งส าหรับทุกแนวทางท่ีมีอยู่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาว
อินโดนีเซียปลูกถัว่เหลืองอีกครั้ งหลงัจากเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การใช้ถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม
สามารถเพิ่มผลผลิตต่อเฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่) จาก 1.6 - 2 ตนัต่อเฮกตาร์เป็น 3.5 - 4 ตนัต่อเฮกตาร์ 
ตามรัฐมนตรี Airlangga กล่าวอา้ง ซึ่ งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของรัฐมนตรี Syahrul ในการเพิ่มการผลิตจาก 1.5 
ตนัต่อเฮกตาร์เป็น 3-4 ตนัต่อเฮกตาร์  

ความคิดริเร่ิมนี้จะเสริมด้วยค าส่ังในการก าหนดราคาถัว่เหลืองท่ีเป็นธรรมส าหรับเกษตรกร พร้อมกับแผน
ของกระทรวงเกษตรในการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอเพื่อขยายพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองเป็น 300,000 เฮกตาร์ในปี
นี้  และ 600,000 เฮกตาร์ในปีหน้า 

(ครับ อินโดนีเซียจะมีความมัน่คงในการผลิตถัว่เหลืองในอนาคต) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://setkab.go.id/en/govt-pushes-for-improved-domestic-soybean-productivity/ 
 

CRISPR เพิ่มการผลิตสารประกอบทางการแพทย์ในชิกโครี (Chicory) 
 

ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก  KeyGene, Wageningen 
University & Research และ Leibniz Institute of 
Plant Biochemistry ได้พฒันาพืชชิกโครี (Chicory 
หรือ Cichorium Intybus เป็นพืชสมุนไพรในแถบ
อเมริกาและยุโรปท่ีนิยมไปท ายารักษาโรคและยา
บ า รุ ง )  ท่ี มี  costunolide ในระดับสู ง  ซึ่ ง เ ป็น 
metabolite (สารในกระบวนการสร้างและสลาย) 
จากพืชท่ีมีฤทธ์ิต้านมะเร็ง การค้นพบนี้ ได้ถูก

รายงานในวารสาร Frontier in Plant Science 

https://setkab.go.id/en/govt-pushes-for-improved-domestic-soybean-productivity/
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สาร Costunolide ถูกพบครั้ งแรกใน Saussurea costus (สมุนไพรโกฐกระดูก มีชื่อเรียกอื่นว่า บกัเฮียง (จีน
แต้จ๋ิว) มู่เซียง (จีนกลาง) เป็นต้น จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวนั) ซึ่ งเป็นพืชป่าท่ีอาศยัอยู่ในเทือกเขาหิมาลยัและปัจจุบัน
มีปลูกในอินเดีย แต่ให้ผลผลิตต ่า และยังพบ Costunolide ในชิกโครี แต่มีในระดับต ่า เพราะท าหน้าท่ีเป็นสาร
ตวักลางเท่านั้น ซึ่ งผลิตอยู่ในรากแก้ว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสารท่ีมีรสขมอย่างรวดเร็ว นักวิจัยได้ใช้ CRISPR-
Cas9 ในการสกัดกั้นกระบวนการเปลี่ยน costunolide ให้เป็น metabolites อื่น ๆ ซึ่ งน าไปสู่การสะสมของ
สารประกอบทางการแพทย ์(costunolide) ในรากแก้วของพืชซิกโครี 

(ครับ เป็นอีกหนึ่งศกัยภาพของเทคโนโลยีการแก้ไขยีน) 
อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี https://www.keygene.com/news-events/genome-editing-successfully-used-to-induce-

chicory-plants-to-accumulate-important-medical-compound/ 
 

CRISPRpedia ในรูปแบบต าราเรียนพร้อมให้ใช้งานแล้ว 
 

Innovative Genomics Institute ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว 
CRISPRpedia ซึ่ ง เ ป็นแหล่ งข้อ มูลออนไลน์ ใน
รูปแบบของต าราเรียน ท่ีอธิบายและแสดงให้เห็นทุก
ส่ิงท่ีเกี่ยวกับ CRISPR โดยจะครอบคลุม CRISPR 
ตั้ งแต่บทบาทในการสร้างภูมิคุ ้มกันของแบคทีเรีย
จนถึงการพัฒนาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
แก้ไขจีโนม 

CRISPRpedia น าเสนอแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้งาน CRISPR ในการวิจัยขั้นพื้นฐาน การแพทย ์ และการเกษตร แต่ละส่วนมีภาพประกอบและเนื้อหาท่ี
เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงโดย Jennifer Doudna และผูเ้ชี่ยวชาญด้าน CRISPR 

CRISPRpedia สามารถใช้เพื่อการเรียนรู้และใช้เพื่อการสอน ตั้ งแต่นัก เรียนมัธยมปลายไปจนถึง
ผูท้ าการวิจัยหลกั และใช้เป็นต าราส าหรับการเรียนด้านอณูชีววิทยา ภาพประกอบมากกว่า 80 ภาพสามารถดาวน์
โหลดได้ เป็นภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ท่ีแก้ไขได้และใช้งานได้ฟรี  ส าหรับวัตถุประสงค์ท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 
ภายใต้ใบอนุญาตจากครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons คือ องค์กรไม่แสวงก าไรท่ีสนับสนุนการใช้
เนื้อหาโดยไม่ถูกจ ากัดจากสัญญาอนุญาต) 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าเรียนรู้ส าหรับทุกท่านท่ีมีความสนใจในเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://innovativegenomics.org/crisprpedia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.keygene.com/news-events/genome-editing-successfully-used-to-induce-chicory-plants-to-accumulate-important-medical-compound/
https://www.keygene.com/news-events/genome-editing-successfully-used-to-induce-chicory-plants-to-accumulate-important-medical-compound/
https://innovativegenomics.org/crisprpedia/
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รัฐมนตรีเกษตรของสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับนวัตกรรมการปรับปรุงพันธ์ุพืช  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนในภูมิภาค 

 

 
 

ในระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีเกษตรของสหภาพยุโรปในกรุงปราก เม่ือวนัท่ี 16 
กันยายน พ.ศ. 2565 หัวขอ้หลกั คือ ความมัน่คงด้านอาหารและบทบาทของการเกษตรและอาหารของยุโรปใน
การผลิตอาหารของโลกอย่างยั่งยืน บรรดารัฐมนตรีเห็นพอ้งต้องกันว่า สหภาพยุโรปต้องด าเนินการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างยัง่ยืนสูงสุด และเร่งการใช้เทคนิคสมยัใหม่ในการเกษตร 

การประชุมดังกล่าวมีนาย Zdeněk Nekula รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็กเป็นประธาน และ
ได้เข้าร่วมโดย Janusz Wojciechowski กรรมาธิการการเกษตร ผู ้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐสภายุโรป 
นักวิชาการ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของยูเครน จอร์เจีย และมอลโดวา รัฐมนตรี Zdeněk Nekula กล่าวว่า 
ในขณะท่ีมีอาหารเพียงพอในสหภาพยุโรป แต่การระบาดใหญ่และการรุกรานของรัสเซียในยูเครนท าให้ วิกฤต
อาหารในโลกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น “อาจถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องทบทวนวิธีการดั้งเดิมในการผลิตอาหาร เพื่อ
สนับสนุนเทคนิคสมยัใหม่ ๆ”  

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวิธีการปรับปรุงพันธ์ุพืชสมัยใหม่ทางการเกษตรเป็นหัวขอ้หลักของการ
ประชุม รัฐมนตรีเห็นพอ้งต้องกันว่าสหภาพยุโรปต้องตอบสนองโดยเร็วท่ีสุด เพื่อพฒันาแนวทางท่ีทนัสมัยและ
ไม่ขดัขวางนวตักรรม นอกจากนี้ยงัเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายท่ีลา้สมยั ท่ีสหภาพยุโรปก ากับ
ดูแลการใช้วิธีการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสมยัใหม่ ตามท่ีรัฐมนตรีกล่าว กรอบนี้ไม่เพียงแต่จ ากัดเกษตรกรในยุโรป แต่
ยงัผลกัดันผูเ้ชี่ยวชาญชั้นน าออกจากประเทศในสหภาพยุโรปด้วย 

(ครับ รอดูว่าสหภาพยุโรปจะด าเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต เหมือนกับว่าถา้ไม่มีสงครามก็ไม่มีการ
ใช้) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/agriculture-ministers-in-prague-
eu-must-strengthen-food-security-improve-sustainability-of-agriculture-and-promote-the-use-of-modern-
techniques-in-agriculture/ 
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แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  September 21, 2022 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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