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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการตอบสนองของพืชต่อความแห้งแล้ง  
 

ความแห้งแลง้และพายุฝนท่ีรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
การผลิตพืช ซึ่ งในช่วงเวลานี้  นักวิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University 
of Singapore - NUS) ได้ค้นพบวิธีท่ีพืชควบคุมการ
พฒันาปากใบเพื่อลดการสูญเสียน ้าภายใต้สภาวะแลง้ 

ในระหว่างการขาดแคลนน ้า พืชจะมีปฏิกิริยา
ท่ีปากใบ 2 อย่าง อย่างแรกคือ จ ากัดการเติบโตของ
ปากใบใหม่ และอย่างท่ีสองคือ การปิดปากใบท่ีมีอยู่ 

กรดแอบไซซิก (abscisic acid) ซึ่ งเป็นไฟโตฮอร์โมน (phytohormone คือ สารเคมีท่ีพืชสร้างขึ้นในปริมาณเพียง
เล็กน้อย และ มีผลต่อกระบวนการ หรือ ควบคุมการเจริญในพืช )  จะควบคุมปฏิกิริยาเหล่านี้  (ABA) ซึ่ งเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับตัวต่อความแห้งแลง้ของพืช และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลิตพืชเม่ือเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีความชัดเจนว่า ABA จะลดการสร้างปากใบได้อย่างไร 

กลุ่มนักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ี NUS ภายใต้การดูแลของผูช้่วยศาสตราจารย ์ LAU On Sun 
พบว่า ตัวควบคุมปากใบท่ีส าคัญคือ SPEECHLESS (SPCH) ถูกฟอสโฟรีเลต (phosphorylate คือ การติดหมู่
ฟอสฟอริล (phosphoryl group) เขา้ไปในโมเลกุลนั้น ๆ) โดยตรง โดยไคเนสหลกั (kinases เป็นเอนไซม์ไคเนสท่ี
ท าหน้าท่ีปรับแต่งโปรตีนอื่นโดยการเติมหมู่ฟอสเฟตในเชิงเคมี (ฟอสฟอริเลชั่น)) ซึ่ งเป็นสัญญาณของ ABA ท่ี
ท างานในช่วงฤดูแลง้  ABA phosphorylates จะเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโปรตีน SPCH ในสองต าแหน่งท่ีแตกต่าง
กัน ท าให้ SPCH เส่ือมสภาพ 

Prof. Lau กล่าวว่า "ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า 'รหัส' เฉพาะนี้  จะรองรับการตอบสนองต่อการ
อนุรักษ์น ้าของพืชท่ีส าคญั ส่ิงนี้น่าตื่นเต้นเพราะแสดงให้เห็นว่าการจัดการรหัส จะเพิ่มประสิทธิภาพพืชในสภาพ
การปลูกท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การปลูกแบบปกติไปจนถึงการท าปลูกในเมือง และปรับแต่งความทนทานต่อความ
แห้งแลง้" 

(ครับ เป็นความพยายามของนักวิจัยท่ีจะหาแนวทางในการปลูกพืชในสภาวะแห้งแลง้) 
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อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี  https://www.natureworldnews.com/articles/53592/20221011/scientists-aims-to-find-
out-how-other-plants-are-able-to-survive-drought.htm 

 

ค าส่ังห้ามข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมของเม็กซิโก ก่อให้เกิดความสูญเสียคร้ังใหญ่ในทวีปอเมริกา 
 

ผลของก ารห้ ามน า เข้าข้า วโพดดั ดแปล ง
พันธุกรรมในเม็กซิโก จะไม่เพียงส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจ านวนหลายพนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเม็กซิโกและอเมริกาเหนือ
เท่านั้ น  แต่จะส่งผลกระทบต่อภาคปศุ สัต ว์  
สุขภาพของมนุษย์ ความมั่นคงด้านอาหาร และ 
ส่ิงแวดล้อม ซึ่ งมากจารายงานล่าสุดท่ีจัดท าโดย 
World Perspectives Inc.  

รายงานดังกล่าวเผยแพร่โดยกลุ่มพนัธมิตรของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรชั้นน า
ทั้งในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ซึ่ งคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีห้ามน าเขา้ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมในช่วงสิบปี
ขา้งหน้า และการห้านนี้ จะส่งผลต่อเม็กซิโก ดังนี้ : 

• ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของเม็กซิโก (gross domestic product - GDP) จะลดลง 11.72 พนัลา้น
ดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี ผลผลิตทางเศรษฐกิจจะลดลง 19.39 พนัลา้นดอลลาร์ การจ้างงาน 56,958 
ต าแหน่งจะหายไป และรายได้แรงงานจะลดลง 2.99 พนัลา้นดอลลาร์ 

• ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีไม่ใช่ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และประเทศจะต้อง
จ่ายเงินเพิ่มอีก 571 ลา้นดอลลาร์ส าหรับน าเขา้ขา้วโพดในปีแรกของการห้าม และในช่วง 10 ผลกระทบ
จากราคาอาหารจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากรส่วนใหญ่ 

• ราคาขา้วโพดเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ร้อยละ 19 ท าให้อตัราเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 66.7 
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการคัดแยกและทดสอบการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีราคา 1.056 พนัลา้น
ดอลลาร์ และมีแนวโน้มท่ีค่าใช้จ่ายนี้ จะถูกส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค 

• ภาคปศุสัตว์จะมีต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ราคาเนื้อสัตว์ปีกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.7 ในขณะท่ี
ไข่คาดว่าจะกลายเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

• เนื่องจากขา้วโพดใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตยา การส่ังห้ามอาจท าให้เกิดความไม่แน่นอนท่ีส่งผลต่อ
ความพร้อมจ าหน่ายและต้นทุน และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ  

• เม่ือพิจารณาว่าประชากรเม็กซิกันมากกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีเพียงพอ การห้ามน าเข้า
ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรม ตวัเลขนี้อาจเพิ่มเป็นสองเท่าหรือสามเท่าใน 9 รัฐท่ียากจนท่ีสุดในเม็กซิโก 

การห้ามคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 

https://www.natureworldnews.com/articles/53592/20221011/scientists-aims-to-find-out-how-other-plants-are-able-to-survive-drought.htm
https://www.natureworldnews.com/articles/53592/20221011/scientists-aims-to-find-out-how-other-plants-are-able-to-survive-drought.htm
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• เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจ 73.89 พนัลา้นดอลลาร์ GDP จะลดลง 30.55 พนัลา้น
ดอลลาร์ใน 10 ปี งาน 32,217 ต าแหน่งจะสูญหายทุกปี และรายได้แรงงานจะลดลง 18.38 พันล้าน
ดอลลาร์ 

• อุตสาหกรรมข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาจะประสบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจสุทธิ 3.56 พันล้าน
ดอลลาร์ในปีแรก และ 5.56 พนัลา้นดอลลาร์ในปีท่ีสอง และในอีก 10 ปี จะสูญเสียเงินทั้ งหมดจ านวน 
13.61 พนัลา้นดอลลาร์ในเชิงเศรษฐกิจ 

• ภาคส่วนขา้วโพดของแคนาดาจะสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูก 33.94 ลา้นดอลลาร์ในระยะเวลากว่า 
10 ปี 

• เศรษฐกิจของแคนาดาคาดว่าจะสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจ 92.85 ลา้นดอลลาร์ในระยะเวลากว่า 10 ปี 
การห้ามดังกล่าวจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการวิจัยนวตักรรมในอนาคต รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ลกัษณะทางพนัธุกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารและผลิตพืชท่ีทนต่อความเครียดจากส่ิงแวดลอ้ม ในท านอง
เดียวกัน การผลิตพืชท่ีไม่ใช่พืชดัดแปลงพนัธุกรรมยงัสละผลประโยชน์ของผลผลิตท่ีสูงขึ้น โดยใช้ท่ีดินท่ีลดลง
เพื่อการเกษตร และการใช้สารเคมีท่ีต ่ากว่า พร้อมกับการปฏิบัติท่ีไม่ต้องไถพรวนท่ีปกป้องดินและการปล่อย
คาร์บอนต ่า 
(ครับ การห้ามน าเขา้ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งผูน้ าเขา้ และ ผูส่้งออก) 
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่านรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีเผยแพร่โดย Biotechnology Innovation Organization ซึ่ง
มี ข้ อ มู ล ส รุ ป ส า ห รั บ ผู ้ บ ริ ห า ร  ( https://www.bio.org/sites/default/files/2 0 2 2 -
10/WPI%20Corn%20Ban%20Study%20Executive%20Summary_10.03.22_0.pdf) และข่าวประชาสัมพันธ์  
(https://www.bio.org/press-release/implications-and-consumer-price-impacts-mexicos-biotech-corn-ban) 
 

ISAAA เป็นผู้น าการประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อย้อนสรุปและซักถามเก่ียวกับ CBD/CPB และ COPMOP 

 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเสมือนจริง ท่ี
ชื่อว่า CBD/CPB Recap (การย้อนสรุป
เกี่ ย วกั บ  CBD/CPB) และ COPMOP 
Debrief (ก ารซั กถามในการประชุม 
COPMOP) จัดขึ้ น เ ม่ือ วัน ท่ี  5 ถึ ง  6 
ตุ ล า ค ม  พ . ศ .  2565 ผ่ า น  Zoom มี
ผูเ้ขา้ร่วมมากกว่า 50 คนจาก 20 ประเทศ
ในเอเชีย  เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

เกี่ยวกับการอภิปราย (การพูดคุย) ท่ีเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และพิธีสารคาร์
ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ (CPB) การประชุมนี้ ยงัท าการทบทวนการอภิปรายก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ

https://www.bio.org/sites/default/files/2022-10/WPI%20Corn%20Ban%20Study%20Executive%20Summary_10.03.22_0.pdf
https://www.bio.org/sites/default/files/2022-10/WPI%20Corn%20Ban%20Study%20Executive%20Summary_10.03.22_0.pdf
https://www.bio.org/press-release/implications-and-consumer-price-impacts-mexicos-biotech-corn-ban
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เทคโนโลยีชีวภาพท่ีส าคญัและหัวขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับความปลอดภยัทางชีวภาพ ท่ีจะรวมอยู่ในวาระการประชุม
ครั้ งต่อไปของภาคี (COP) ของ CBD และการประชุมครั้ งต่อไปของภาคี (MOP) ของ CPB ท่ีจะมีขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2565 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการนี้ จัดโดย ISAAA Inc., BioTrust Global, Malaysian Biotechnology Information 
Center (MABIC), Public Research and Regulation Initiative (PRRI) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา มี
วัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางด้านนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพและการก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ให้มีการเจรจาระหว่างประเทศและการปรึกษาหารือกับประเทศท่ีจะมาลงทุน นอกจากนี้ยงั
ช่วยสนับสนุนผูไ้ด้รับมอบหมายให้เขา้ร่วมการประชุม COPMOP ด้วยการก ากับดูแลท่ีอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเสมือนจริง 2 วนั ได้พูดถึงประวตัิของ CBD และประเด็นปัจจุบนัในวาระการ
ประชุม COPMOP วันแรกเร่ิมต้นด้วยภาพรวมของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีน าไปสู่สถานะปัจจุบนัของ 
CBD น าเสนอโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ระสานงานระดับโลก ISAAA-BioTrust และกรรมการบริหาร
ของ MABIC ตามด้วยการน าเสนอโดย Prof. Piet van der Meer จาก PRRI เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพท่ีส าคญั
และประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับความปลอดภยัทางชีวภาพในวาระการประชุมครั้ งท่ี 15 ของการประชุมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP15) และการประชุมครั้ งท่ี 10 ของการประชุมของภาคี ท่ีท าหน้าท่ีใน
การประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ (MOP10) 

การน าเสนอในวันท่ีสอง ได้พูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบของเทคนิคใหม่ในการ
ปรับปรุงพันธ์ุ และการแก้ไขจีโนมโดย  Dr. Gabriel O. Romero จากสมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพัน ธ์ุแห่ ง
ฟิลิปปินส์ Prof. van der Meer ยังได้น าเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปท่ีจะด าเนินการเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ 
COP15-MOP10 และบนัทึกหมายเหตุของวาระการประชุม เป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกหลังปี 
2563 โดยเน้นไปท่ีเป้าหมายท่ี 17 เป็นพิเศษ และอปัเดตเกี่ยวกับ Biosafety Clearing House จากส านักเลขาธิการ 
CBD โดย Wadzanayi Mandivenyi หัวหน้าหน่วยความปลอดภยัทางชีวภาพของ CBD 

นอกจากนี้  ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงวันท่ี 2 ซึ่ งช่วยให้ผู ้เข ้าร่วมสามารถแบ่งปันสถานะของ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศของตน และระบุความต้องการ ความสนใจ และประเด็นท่ี
พวกเขาต้องการจะส่งต่อไปยงัผูแ้ทนประเทศของตนซึ่งจะเขา้ร่วมการประชุม COPMOP 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด าเนินรายการ Dr. Panfilo de Guzman รองนักวิทยาศาสตร์อาวุโสท่ี ISAAA 
Inc. และ Dr Rhodora Romero-Aldemita, ISAAA Inc. ผูอ้  านวยการบริหารและผูอ้  านวยการศูนยค์วามรู้ระดับโลก
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เป็นผูก้ล่าวเปิดและปิดการประชุม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asian Pre-COPMOP จะจัดขึ้นท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวนัท่ี 7 - 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขอให้ติดตาม ISAAA.org ใน Facebook, Twitter และ Instagram เพื่อรับข่าวสารล่าสุด 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีควรรับทราบเพื่อเรียนรู้ว่ามีประเด็นอะไรบ้างท่ีมีการพูดคุยรวมทั้งขอ้สรุป ซ่ึงจะน าไปสู่
การด าเนินงานให้เป็นไปตามขอ้ตกลง) 
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จีโนมแมลงศัตรูพืชมี 49 ยีนจากพืช 
 

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ เพื่อการเกษตร 
อ าหาร  และ ส่ิ งแวดล้อม  (National Research 
Institute for Agriculture, Food and the 
Environment - INRAE) ในฝรั่งเศส รายงานว่ายีน
พืชจ านวน 49 ยีนถูกถ่ายโอนไปยงัจีโนมของแมลง
หว่ีขาวเงิน (silver whitefly) ซึ่ งเป็นศตัรูพืชท่ีส าคญั
ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน รายงานนี้ เป็นรายงาน
ครั้ งแรกของการถ่ายโอนยีนจ านวนดังกล่าวจาก

พืชสู่แมลง 
นักวิจัยใช้การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศ (bioinformatics analysis) เพื่อระบุยีนในจีโนมแมลงหว่ีขาว ท่ี

ได้มาจากการถ่ายโอนยีนในแนวนอน (horizontal gene transfer คือการถ่ายโอนยีนระหว่างส่ิงมีชีวิต โดยวิธี
นอกเหนือไปจากการสืบพนัธ์ุธรรมดาผ่านกระบวนการต่าง ๆ) จ านวน 24 กรณี ยีนส่วนใหญ่ท่ีระบุได้ เช่น ยีนท่ี
เกี่ยวขอ้งในการผลิตเอ็นไซม์ท่ีท าลายผนังเซลล์พืช ซึ่ งมีบทบาทส าคญัในความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกับปรสิต นี่
อาจบอกเป็นนัยว่าผลของการคดัเลือกโดยธรรมชาติของยีนพืชในแมลง อาจท าให้แมลงหว่ีขาวสามารถปรับตัว
ให้เขา้กับพนัธ์ุพืชได้หลากหลาย 

ผลการวิจัยนี้ เปิดโอกาสในการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างพืชและแมลง ซึ่ งน าไปสู่เทคนิคใหม่ในการ
ควบคุมศตัรูพืชและการใช้สารก าจัดศตัรูพืชน้อยลง 

(ครับ ชี้ ให้เห็นว่า ส่ิงมีชีวิตบนโลกใบนี้ มีวิวฒันาการร่วมกันมาอย่างยาวนาน) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://academic.oup.com/gbe/advance-

article/doi/10.1093/gbe/evac141/6717574?login=false 
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