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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

ข้อมูลล่าสุดเกีย่วกบัข้าวสีทองและพืชเทคโนชีวภาพอื่น ๆ ในฟิลิปปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่วมกับศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพของ 
SEARCA และโครงการเทคโนโลยี ชี วภาพด้าน
การเกษตรและการประมงของฟิลิปปินส์ (โครงการ 
DA-Biotech) จะจัดสัมมนาผ่านเว็บโดยใช้หัวข้อว่า 
Know the Science (ท าความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์) เพื่อ
น าเสนอการพัฒนาล่าสุดของพืชเทคโนชีวภาพใน
ฟิลิปปินส์ ขณะน้ีเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับประชาชน
ทัว่ไป 

โดยการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 1 จะน าเสนอเกี่ยวกบั สถานะปัจจุบนัของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชย์
ในฟิลิปปินส์: ขา้วโพดเทคโนชีวภาพและขา้วสีทอง ในวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Zoom 
Dr. Gabriel O. Romero กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุแห่งฟิลิปปินส์ และ Dr. Ronan G. 
Zagado หัวหนา้โครงการ ขา้วสีทอง สถาบนัวิจยัขา้วแห่งฟิลิปปินส์ กระทรวงเกษตร จะน าเสนอขา้วโพดเทคโน
ชีวภาพและขา้วสีทองตามล าดบั 

ส่วนการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 2 จะจดัขึ้นในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจะกล่าวถึงสถานะปัจจบุนั
ของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมที่ใกล้วางจ าหน่ายในฟิลิปปินส์: มะเขือม่วงบีที และ ฝ้ายบีที Dr. Lourdes D. Taylo 
หัวหน้าโครงการมะเขือม่วงบีที จากสถาบันปรับปรุงพันธ์ุพืช (UPLB-Institute of Plant Breeding) และ Dr. 
Edison C. Riñen หัวหน้าโครงการฝ้ายบีที จากหน่วยงานพฒันาอุตสาหกรรมเส้นใยของฟิลิปปินส์ (Philippine 
Fiber Industry Development Authority) จะท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากร 

ชุดของการสัมมนาผ่านเว็บน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นในสัปดาห์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National 
Biotechnology Week) การเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีฟรีและเปิดให้ทุกคน ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้ับใบรับรองการเขา้ร่วม
หลงัจากกรอกแบบฟอร์มค าติชมเมื่อจบการสัมมนาผ่านเวบ็แต่ละครั้ ง 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเขา้ร่วมฟังการสัมมนา จึงขอเชิญชวนผูส้นใจทุกท่าน) 
ลงทะเบียนไดฟ้รี ท่ี bit.ly/KTS-NBW2022 
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ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในเคนยาเม่ือรัฐบาลยกเลกิการห้ามส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
 

วนัน้ีของโพสต์อีกครั้ งในเร่ืองท่ีรัฐบาลของเคนยา
ยกเลิกการห้ามส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

การส่ังห้ามส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใน
เคนยาที่มีมานานไดร้ับการยกเลิกไปในที่สุด นบัเป็น
ช่ ว ง เ ว ล าแ ห่ งประวัติ ศ าสต ร์ ในก า รพัฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรของประเทศ รัฐบาลเคนยา
ผ่านการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรี ไดย้กเลิกการส่ัง
ห้ามเพื่อให้มีการน าพืชดัดแปลงพนัธุกรรมที่ได้รับ

อนุญาตและให้มีการน าเขา้อาหารดัดแปลงพนัธุกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกเลิกการห้ามในครั้ งน้ี 
คณะรัฐมนตรีไดอ้นุญาตให้ท าการเพาะปลูกในสภาพแปลงเปิดและให้น าเขา้ขา้วโพดขาวดดัแปลงพนัธุกรรม 

ในการตดัสินใจที่จะยกเลิกการห้านน้ี คณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานของผูเ้ช่ียวชาญและรายงานทาง
เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ รวมถึงรายงานจากหน่วยงานความปลอดภยัทางชีวภาพ
แห่งชาติของเคนยา (Kenya's National Biosafety Authority - NBA) องคก์ารอนามยัโลก (WHO) องคก์ารอาหาร
และการเกษตร (FAO) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งอเมริกา (FDA) และ European Food Safety 
Authority (EFSA) 

ค าแนะน าดงักล่าวยงัแจง้ถึงการยกเลิกการส่ังห้ามของคณะท างานท่ีแต่งตั้งให้ตรวจสอบเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัอาหารดดัแปลงพนัธุกรรมและความปลอดภยัของอาหารเหล่านั้น รัฐบาลจึงไดด้ าเนินการ “ตามแนวทางของ 
National Biosafety Authority ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมด รวมถึงพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่า
ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety - CPB)” เพ่ือยกเลิกการตดัสินใจก่อนหนา้น้ีเมือ่
วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ "ห้ามการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพแปลงเปิด และการน าเขา้พืช
อาหารและอาหารสัตวท์ี่ผลิตดว้ยนวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพ” 

คณะรัฐมนตรีกล่าวว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2562 รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการคา้ฝ้ายบีทีเพ่ือพยายามฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมน ้ ามนั และการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรีใน
วนัน้ีก็ต่อยอดและขยายประโยชน์ไปยงัภาคเกษตรกรรมและการผลิตอ่ืน ๆ  ด้วย” การพฒันาท่ีส าคญัน้ีเป็นการ
ประกาศรุ่งอรุณครั้ งใหม่ในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช รัฐบาลให้การสนับสนุนพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนที่เปิดกวา้งขึ้นในการปรับปรุงการเกษตรและปรับปรุงความมัน่คงด้าน
อาหารเมื่อเผชิญกบัภยัแลง้และผลกระทบอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ครับ รอว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีการตดัสินใจเช่นน้ีบา้ง) 
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตดัสินใจครั้ งส าคัญน้ี โปรดติดต่อ Dr. Margaret Karembu, MBS ที่ 

mkarembu@isaaa.org 
 

mailto:mkarembu@isaaa.org
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ISAAA จัดสัมมนาผ่านเวบ็เพือ่ส ารวจอนาคตเทคโนโลยชีีวภาพสัตว์ในฟิลิปปินส์ 
 

การสัมมนาผ่านเว็บเร่ือง โอกาสและ
การก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ใน ฟิ ลิป ปิน ส์  จัดขึ้ น เ ม่ื อว ัน ท่ี  29 
กนัยายน พ.ศ. 2565 ผ่าน Zoom ซ่ึงเป็น
ความร่วมมือระหว่ าง  ISAAA Inc. 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
(USDA) และ  Winrock International 
ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร  Building Safe 

Agricultural Food Enterprises (B-SAFE) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสถานะและโอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวเ์พื่อใชเ้ป็นอาหารและการเกษตรระดับโลก และหารือเกี่ยวกบัโอกาสการวิจยัและพฒันาและการก ากับดูแล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตวใ์นฟิลิปปินส์ 

ในระหว่างการกล่าวเปิดงาน Mr. Mark Hanzel ทูตเกษตรของ USDA Foreign Agricultural Service ได้
เน้นย  ้าถึงบทบาทของการเกษตรในการพฒันาความมัน่คงดา้นอาหาร และ ความส าคญัของการใชเ้คร่ืองมือทาง
การเกษตรทั้งหมดท่ีมีอยู่ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพสัตว ์ท่ีจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตว ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการท าฟาร์มและการเล้ียงสัตว์ 
นอกจากน้ียงัช่วยในการพฒันาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยการปรับปรุงสภาวะสุขภาพสัตว์และ
การทดสอบวินิจฉัยส่งผลให้อาหารปลอดภยัและมีคุณภาพสูงส าหรับผูบ้ริโภค 

Dr. Carl Ramage กรรมการผูจ้ดัการของ Rautaki Solutions Ltd. ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย น าเสนอ
ภาพรวมทั่วโลกของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่ออาหารและการเกษตร การก ากับดูแล และ
ศกัยภาพ โดยเนน้ถึงการดดัแปลงพนัธุกรรมและแกไ้ขยีน รวมทั้งน าเสนอรูปแบบทางชีวการแพทยจ์ านวนมากที่
พฒันาขึ้นโดยใชเ้ทคนิคการแกไ้ขยนี นอกจากน้ียงัไดแ้สดงให้เห็นถึงโอกาสที่ส าคญัส าหรับการปรับปรุงสุขภาพ
สัตวแ์ละสวสัดิการในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปศุสัตว ์

Dr. Claro Mingala ผูอ้  านวยการส านักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงเกษตรในฟิลิปปินส์ 
กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของเทคโนโลยีชีวภาพสัตวใ์นฟิลิปปินส์ โดยเน้นที่การพิจารณาด้านนโยบาย และ
ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่านโยบายการก ากบัดูแลของฟิลิปปินส์เกี่ยวกบัสัตว์ดดัแปลงพนัธุกรรมอยู่ในขั้นตอนสุดทา้ย
ของการสรุปผล และคาดว่าจะลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 5 แห่งภายในส้ินปี 2565 เพื่อมีผลบงัคบัใช้ 
นอกจากน้ี ยงัเนน้ว่านโยบายน้ีไม่ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑท์ี่มาจากการแกไ้ขยีน ที่ไม่มกีารรวมตวักนัใหม่ของสาร
พนัธุกรรม 

ในช่วงเปิดการอภิปราย มีการพูดถึงการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตวใ์นฟิลิปปินส์ ที่แตกต่างจากการ
ก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพพืช และ โอกาสที่ฟิลิปปินส์อาจมีส่วนร่วมกับประเทศอ่ืนทัว่โลก และ กล่าวปิด
ประชุมโดย . Dr. Caro Salces กรรมการบริหารศูนยค์าราบาวฟิลิปปินส์ (Philippine Carabao Center) 
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(ครับ ฟิลิปปินส์มีความกา้วหนา้ขา้มไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพสัตวแ์ลว้) 
การบนัทึกและการน าเสนอของการสัมมนาทางเวบ็สามารถดูและดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ ISAAA 

และถา้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ อีเมล zbugnosen@isaaa.org  
 

นักวิจัยในญีปุ่่ นระบุยนีเพือ่ช่วยพืชให้รอดจากภาวะน ้าท่วม 
 

อุทกภยักลายเป็นปัญหาระดับโลก ท าให้ผูค้นเส่ียง
ต่อการอดอาหารเน่ืองจากพืชไม่รอดจากการจมน ้ า 
ตอนน้ีนักวิจยัก าลงัเขา้ถึง การระบุกระบวนการใน
ระดับโมเลกุลท่ีท าให้พืชขาดออกซิเจนจากภาวะน ้า
ท่วมและวิธีการดดัแปลงพืชให้แข็งแรงขึ้น 

Keita Tamura ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในก าร เขี ยน
รายงานกล่าวว่า "ภาวะขาดออกซิเจนเป็นความเครียด
ของพืชที่มกัเกิดจากภาวะน ้าท่วม เป็นภาวะที่เกิดจาก

ความ อ่ิมตัวด้วยน ้ ามาก เกินไป  คณะท าง านจาก  Graduate School of Integrated Sciences for Life แห่ง
มหาวิทยาลยัฮิโรชิม่า (Hiroshima University) ได้คน้พบยีนปกติหลายยีนและกลไกที่เกี่ยวขอ้งในขา้ว (Oryza 
sativa) และใน thale cress (Arabidopsis thaliana เป็นพืชตน้แบบในงานวิจยั) นักวิจยัมุ่งเน้นไปท่ีขา้ว และ thale 
cress เน่ืองจากพนัธุกรรมของพืชทั้งสองไดร้ับการศึกษาอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงมีขอ้มูลอยู่จ านวนมาก ทีมวิจยัไดร้ะบุ
ขอ้มูลการจดัล าดับอาร์เอ็นเอ 29 คู่ ส าหรับ thale cress และ 26 คู่ส าหรับขา้ว ในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจนจากชุดขอ้มูลที่มีอยู่ 

Hidesama Bono กล่าวว่า "จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัล าดบัอาร์เอ็นเอเพื่อการรักษาภาวะขาดออกซิเจน
ของ thale cress และขา้ว นักวิจยัได้ระบุยีนที่ควบคุมการปรับเพ่ิมและปรับลดจ านวน 40 ยีน และ 19 ยีนในทั้ง
สองชนิดพนัธ์ุ" และการควบคุมการปรับเพ่ิมน้ีหมายความว่า กลไกในระดบัโมเลกุลเหล่าน้ีจะท างานมากขึ้นใน
ระหว่างการขาดออกซิเจน ซ่ึงแสดงถึงความรับผิดชอบเฉพาะส าหรับการตอบสนองของพืช Bono และ Tamura 
เปรียบเทียบผลการศึกษาน้ีกบั meta-analysis (การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ
และรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัต่าง ๆ  กัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดส่ิงท่ีพบเหมือน ๆ  กัน ส่ิงท่ีต่างกัน และ
ความสัมพนัธ์ที่น่าสนใจอ่ืน ๆ ที่อาจปรากฏด้วยการศึกษางานวิจยัหลาย ๆ งาน) ที่คลา้ยคลึงกันของการขาด
ออกซิเจนในเซลลข์องมนุษยแ์ละตวัอย่างเน้ือเยื่อ นกัวิจยัพบว่ายีนควบคุมการปรับเพ่ิมในขา้วและ thale cress ถูก
ปรับลดเมื่อเปรียบเที่ยบกบัยีนของมนุษย ์

Bono กล่าวว่า "การวิเคราะห์อภิมานน้ีช้ีให้เห็นถึงกลไกระดับโมเลกุลที่แตกต่างกันภายใต้ภาวะขาด
ออกซิเจนในพืชและสัตว"์ และ "ยีนท่ีระบุในการศึกษาน้ีคาดว่าจะช่วยอธิบายกลไกระดบัโมเลกุลใหม่ของการ
ตอบสนองต่อภาวะขาดออกซิเจนในพืช ในทา้ยที่สุด นักวิจยัมีแผนที่จะจดัการกบัยีนที่ท่ีระบุน้ีผ่านเทคโนโลยี
การแกไ้ขจีโนมเพื่อสร้างพืชท่ีทนต่อน ้าท่วม” 
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(ครับ ขอให้ประสบความส าเร็จ เผ่ือว่าจะไดน้ ามาปรับใชก้บัภาวะน ้าท่วมประเทศไทยในขณะน้ี) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/news/72814 
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