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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

ฟิลิปปินส์อนุญาตมะเขือม่วงบีทีต้านทานหนอนเจาะเพื่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ 
 

ส ำนักอุตสำหกรรมพืช กระทรวงเกษตร ประเทศ
ฟิลิปปินส์  (Philippines' Department of Agriculture 
Bureau of Plant Industry (DA-BPI)) ได้อนุญำตให้
ปลูกมะเขือ ม่วงบีทีท่ีต้ำนทำนแมลงศัตรูในเชิง
พำณิชย์ได้ในประเทศ "ใบอนุญำตด้ำน ควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพส ำหรับกำรขยำยพัน ธ์ุเชิง
พำณิชย์ของมะเขือม่วงบีที (Event EE-1)" ได้ออก
ใ ห้ กั บ  University of the Philippines Los Baños 

(UPLB) เ ม่ือวัน ท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 2565 ซึ่ ง เป็นไปตำม DOST-DA-DENR-DOH-DILG Joint Department 
Circular (JDC) No. 1, Series of 2021 จำกกำรอนุญำตครั้ งนี้  ฟิลิปปินส์จึงกลำยเป็นประเทศท่ี 2 ในโลก 9jvจำก
บงัคลำเทศ ท่ีอนุญำตให้มีกำรขยำยพนัธ์ุในเชิงพำณิชยข์องมะเขือม่วงบีทีต้ำนทำนหนอนเจำะ 

กำรอนุญำตนี้ เกิดขึ้นหลงัจำกได้ท ำกำรประเมินควำมปลอดภยัทำงชีวภำพอย่ำงเข้มงวดและครอบคลุม ท่ี
ด ำเนินกำรโดยกลุ่มกำรประเมินร่วม (Joint Assessment Group) ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนจำกคณะกรรมกำรผู ้มี
อ  ำนำจแห่งชำติ - คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ และกำรรับรอง กรณี (Event) EE-1 ว่ำเป็นผูป้กป้องท่ี
รวมเขำ้ไวใ้นต้นพืช (Plant Incorporated Protectant) (กลุ่ม 11A สำรป้องกันก ำจัดแมลง) โดย หน่วยงำนด้ำนปุ๋ย
และสำรป้องกันก ำจัดศตัรูพืช ก่อนท่ีจะอนุญำตส ำหรับกำรขยำยพนัธ์ุเชิงพำณิชย ์ DA-BPI ได้อนุญำตมะเขือม่วง
บีทีส ำหรับใช้เป็นอำหำร อำหำรสัตว์ หรือกำรแปรรูป (21-078FFP) เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เพื่อยืนยนั
ควำมปลอดภยัในกำรบริโภค 

มะเขือม่วงบีทีเป็นพืชท่ีต้ำนทำนแมลง มีโปรตีนธรรมชำติจำกแบคทีเรียในดินท่ีชื่อ Bacillus thuringiensis 
(Bt) ท่ีท ำให้ต้ำนทำนต่อหนอนเจำะหน่อและผลมะเขือม่วง (eggplant fruit and shoot borer - EFSB) เป็นแมลง
ศตัรูพืชท่ีเขำ้ท ำลำยอย่ำงรุนแรง โปรตีนบีทีนี้ มีควำมเฉพำะเจำะจงสูงส ำหรับ EFSB และปลอดภยัต่อมนุษย ์สัตว์ 
และแมลงอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เป้ำหมำย หลกัฐำนทำงวิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ แสดงให้เห็นว่ำมะเขือม่วงบีทีมีควำมปลอดภัย 
ไม่เพียงแต่ส ำหรับกำรบริโภคแต่ยงัต่อส่ิงแวดลอ้มด้วย กำรศึกษำในฟิลิปปินส์ในปี 2559 เกี่ยวกับผลกระทบของ
มะเขือม่วงบีทีต่อแมลงท่ีไม่ใช่เป้ำหมำยเปิดเผยว่ำมะเขือ ม่วง กรณี EE-1 ไม่ก่อให้เกิดควำมเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม
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มำกขึ้นในสภำพแปลงเปิด เม่ือเทียบกับมะเขือม่วงท่ีไม่ใช่บีที กำรศึกษำยงัชี้ ให้เห็นว่ำมะเขือม่วงบีทีสำมำรถใช้
เป็นองค์ประกอบส ำคญัของโปรแกรมกำรจัดกำรศตัรูพืชแบบผสมผสำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับ EFSB ในขณะท่ี
กำรพึ่งพำสำรป้องกันก ำจัดแมลงศตัรูสำมำรถลดลงได้อย่ำงมำก 

ก่อนหน้ำนี้ มีกำรศึกษำ ex-ante socio-economic studies (กำรวิเครำะห์ส่ิงท่ียังไม่เกิดหรือส่ิงท่ีก ำลังจะ
เกิดขึ้น โดยหวงัว่ำผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์จะช่วยให้กำรตดัสินท ำอะไรบำงอย่ำง หรือกำรด ำเนินนโยบำยบำง
นโยบำย มีควำมรอบคอบหรือมองปัจจัยต่ำง ๆ  รอบด้ำนขึ้น ไม่ผิดพลำดเลยหรือผิดพลำดน้อยท่ีสุด และจะมี
โอกำสประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้มำกขึ้น) ท่ีด ำเนินกำรในฟิลิปปินส์ประมำณกำรว่ำกำรปลูก
มะเขือม่วงบีทีจะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลงและท้ำยท่ีสุดจะน ำไปสู่รำยได้สุทธิ ท่ีเพิ่มขึ้นถึงสำมเท่ำ เนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำรใช้สำรก ำจัดศตัรูพืชท่ีลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญัและกำรเพิ่มขึ้นของผลผลิตท่ีออกสู่ตลำด 

(ครับ เป็นท่ีน่ำยินดีส ำหรับประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีควำมก้ำวหน้ำในกำรอนุญำตกำรใช้ประโยชน์จำกพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมอย่ำงต่อเนื่อง) 

อ่ ำ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://cafs.uplb.edu.ph/bt_news/philippine-govt-approves-bt-eggplant-for-
commercial-cultivation/?fbclid=IwAR27wJaeiEFEPTnFkJWc3-
waXuk9OVY01DWkEhCRTZcyB_vtmogBaCnyx_A 
 

หลักสูตรระยะส้ันในเอเชียคร้ังท่ี 5  
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและการส่ือสาร 

 

ISAAA Inc. เ ป็ น เ จ้ ำ ภ ำ พ จัด
หลักสูตรระยะส้ันในเอเชียครั้ ง
ท่ี 5  เ ร่ือง เทคโนโลยีชีวภำพ
เกษตร กำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพและกำร
ส่ือสำร  ( the 5 th Asian Short 
Course on Agribiotech, 
Biosafety Regulation and 

Communication - ASCA5) ในกรุงมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่ำงวนัท่ี 7 - 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 และได้
เปิดให้ผูท่ี้สนใจได้ลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมกำรอบรมในครั้ งนี้แลว้ 
ศักยภำพของเทคโนโลยีชีวภำพเกษตรท่ีมีส่วนสนับสนุนกำรเกษตรแบบยั่งยืนนั้น จะขึ้นอยู่กับกำรวิจัยและ
พฒันำ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ กรอบกำรก ำกับดูแลระดับชำติบนฐำนวิทยำศำสตร์ 
และควำมเข้ำใจท่ีเพียงพอเกี่ยวกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ควำมร่วมมือท่ีแข็งแกร่งระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์ 
หน่วยงำนก ำกับดูแล ผูก้  ำหนดนโยบำย และนักกฎหมำยเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้วิทยำศำสตร์และกำรก ำกับดูแล
สำมำรถพฒันำร่วมกันได้ และสังคมจะได้รับประโยชน์จำกเทคโนโลยีชีวภำพสมยัใหม่ในขณะท่ีลดควำมเส่ียง 

https://cafs.uplb.edu.ph/bt_news/philippine-govt-approves-bt-eggplant-for-commercial-cultivation/?fbclid=IwAR27wJaeiEFEPTnFkJWc3-waXuk9OVY01DWkEhCRTZcyB_vtmogBaCnyx_A
https://cafs.uplb.edu.ph/bt_news/philippine-govt-approves-bt-eggplant-for-commercial-cultivation/?fbclid=IwAR27wJaeiEFEPTnFkJWc3-waXuk9OVY01DWkEhCRTZcyB_vtmogBaCnyx_A
https://cafs.uplb.edu.ph/bt_news/philippine-govt-approves-bt-eggplant-for-commercial-cultivation/?fbclid=IwAR27wJaeiEFEPTnFkJWc3-waXuk9OVY01DWkEhCRTZcyB_vtmogBaCnyx_A
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หลกัสูตรระยะส้ันได้ออกแบบมำเพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมมีควำมเขำ้ใจในหัวขอ้ต่อไปนี้ได้ดีขึ้น: 
• ห่วงโซ่คุณค่ำทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรวิจัย กำรพฒันำ กำรใช้ประโยชน์เชิงกำรคำ้ และกำรคำ้ส่ิงมีชีวิต

ดัดแปลงพนัธุกรรม (LMOs); 
• เคร่ืองมือทำงกฎหมำยระดับชำติและระดับนำนำชำติท่ีเกี่ยวขอ้งกับ LMOs; 
• กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพของเทคโนโลยีเกษตรและกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ และ 
• กำรทูตวิทยำศำสตร์ในกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ 

Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้ ป ร ะส ำ น ง ำ น ระดั บ โ ลกข อง  ISAAA, Dr. Rhodora Romero-Aldemita, 
กรรมกำรบริหำร ISAAA Inc. ศำสตรำจำรย์ Michael Jones แห่งมหำวิทยำลัย Murdoch, Dr. Lucia de Souza 
เลขำธิกำรผูบ้ริหำรระดับสูงของ Public Research and Regulation Initiative และผูเ้ชี่ยวชำญระดับนำนำชำติอื่น ๆ 
จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอภิปรำย หลักสูตรระยะส้ันนี้ จัดร่วมกับ BioTrust Global, US Soybean Export 
Council, US Grains Council, Murdoch University, ศูนยภู์มิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ส ำหรับบณัฑิตศึกษำและ
กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร, Outreach Network for Gene Drive Research และ Malaysian Biotechnology Information 
Centre 
มีค่ำธรรมเนียมส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วม 1,000.00 ดอลลำร์สหรัฐฯ ครอบคลุมค่ำท่ีพกั ค่ำขนส่งระหว่ำงกำรเยี่ยมชมฟำร์ม
เทคโนโลยีชีวภำพและสถำบนัวิจัย สิทธ์ิเขำ้รับกำรอบรม และส่ิงพิมพ์และชุดฝึกอบรมออนไลน์ 
ด ำ ว์ โ ห ล ด เ พื่ อ ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.isaaa.org/payments/asca2022/flyer/2022_ASCA_Flyer.pdf และลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรมได้ ท่ี 
bit.ly/registerASCA2022. 
(ครับ ท่ำนใดท่ีต้องกำรควำมรู้เพิ่มเติมก็สำมำรถเขำ้ร่วมกำรอบรมครั้ งนี้ได้ แต่ต้องจ่ำยค่ำเคร่ืองบินเอง) 
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2539 ถึงปี 2563 
 

GM Crops & Food ได้ตีพิมพ์บทควำมท่ีผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชำญและเผยแพร่ออนไลน์
จ ำนวน 3 บทควำมเกี่ ย วกั บผลกระทบท ำง
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของพื ชดัด แ ปลง
พันธุกรรมตั้ งแต่ปี 2539 ถึง 2563 บทควำมวิจัย
เ ห ล่ ำ นี้ เ ขี ย น โ ด ย  Graham Brookes นั ก
เศรษฐศำสตร์ เกษตรและผู ้อ  ำนวยก ำร  PG 
Economics 

บทควำมฉบบัแรกกล่ำวถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทัว่โลกของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงกำร
ใช้สำรป้องกันก ำจัดศตัรูพืช พืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีควำมทนทำนต่อสำรก ำจัดวชัพืชและต้ำนทำนแมลงศัตรู 
เป็นเทคโนโลยีชั้นน ำท่ีส่งผลกระทบต่อกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดศตัรูพืช กำรใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้อย่ำงแพร่หลำย

https://www.isaaa.org/payments/asca2022/flyer/2022_ASCA_Flyer.pdf%20และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่%20bit.ly/registerASCA2022
https://www.isaaa.org/payments/asca2022/flyer/2022_ASCA_Flyer.pdf%20และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่%20bit.ly/registerASCA2022
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มำกกว่ำ 24 ปี ท ำให้กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดศตัรูพืชลดลง 748.6 ลำ้นกิโลกรัม (−7.2%) ของสำรออกฤทธ์ิ กำร
ลดลงนี้น ำไปสู่ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีลดลง ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลงศตัรูและสำรก ำจัด
วชัพืชในกำรผลิตพืชเหล่ำนี้  (ตำมขอ้มูลจำกตวัชี้วดั คือ Environmental Impact Quotient) อย่ำงมีนัยส ำคญั ซึ่งมำก
ถึงร้อยละ 17.3 ระหว่ำงปี 2539 ถึง 2563 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมยังช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอนอีกด้วย กำรน ำพืชดัดแปลงพนัธุกรรมมำใช้อย่ำง
แพร่หลำยท ำให้กำรใช้เชื้อเพลิงในพื้นท่ีเพำะปลูกลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั และช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนจำกระบบ
ไถพรวนไปเป็นระบบลดหรือไม่ต้องไถพรวน ในปี 2563 กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนโดยประมำณนั้นเทียบเท่ำกับ
กำรน ำรถยนต์ 15.6 ลำ้นคนัออกจำกถนนในปีนั้น 

นอกเหนือจำกประโยชน์ด้ำนส่ิงแวดล้อมแล้ว Brookes ยังรำยงำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจของพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมอีกด้วย โดยรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทัว่โลกจะเพิ่มขึ้น 261.3 พนัลำ้น
ดอลลำร์สหรัฐจำกปี 2539 ถึง ปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ำกับรำยได้จำกกำรผลิตพืชเฉลี่ย 112 เหรียญสหรัฐต่อเฮกตำร์ 
รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 72 มำจำกกำรเพิ่มผลผลิต ในขณะท่ีอีกร้อยละ 28 ท่ีเหลือมำจำกกำรประหยัด
ต้นทุน 

(ครับ ประโยชน์จำกกำรเพำะปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมมีมำกดังกำรวิเครำะห์นี้  ผูมี้อ  ำนำจของประเทศ
ไทยจะรู้ไหม) 

ดูข้อ มูล เพิ่มเติม เกี่ย วกั บผลกระทบของพืชดัดแปลงพัน ธุกรรมต่อ กำร ใช้ สำร ก ำ จัดศัต รูพื ช 
( https://www.tandfonline.com/doi/full/1 0 . 1 0 8 0 / 2 1 6 4 5 6 9 8 . 2 0 2 2 . 2 1 1 8 4 9 7 )  ก ำ ร ปล่ อ ยค ำร์ บอน 
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2118495) และรำยได้จำกกำรเพำะปลูกพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรม (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2105626) 

 

การเยี่ยมชมแปลงทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมภาคสนามส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของผู้บริโภค  
 

ผูเ้ขำ้ร่วมซึ่ งเป็นอำสำสมคัรได้เยี่ยมชมแปลงทดสอบภำคสนำมของ
มนัฝรั่งดัดแปลงพนัธุกรรมในสวีเดน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำว่ำ
กำรเยี่ยมชมแปลงทดสอบภำคสนำม สำมำรถเปลี่ยนทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพืชดัดแปลงพนัธุกรรมได้หรือไม่ ซึ่ งกำรศึกษำให้ผล
ลพัธ์ท่ีเป็นบวก 

แปลงทดสอบอยู่ในพื้นท่ีของเมืองบอร์เกบี (Borgeby) ประเทศ
สวีเดน ซ่ึงปลูกมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมียีนต้ำนทำนโรคใบ
ไหม ้จ ำนวน 3 ยีน หลงัจำกกำรโฆษณำให้มำเยี่ยมชมแปลงทดสอบ

มนัฝรั่งดัดแปลงพนัธุกรรมในช่องทำงโซเชียลมีเดีย มีอำสำสมคัรชำวสวีเดน จ ำนวน 28 คนลงทะเบียนเพื่อเยี่ยม
ชม ไม่ได้มีกำรให้ขอ้มูลเกี่ยวกับเทคโนโลยียีนแก่ผูเ้ขำ้ เยียมชมก่อนกำรเดินทำง และอำสำสมคัรท่ีเขำ้ร่วมได้รับ
แจ้งว่ำ จะได้พบกับนักวิจัยและเรียนรู้เพิ่มเติมว่ำมนัฝรั่งจะเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและมีรสชำติท่ีดีขึ้นได้อย่ำงไร 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2105626
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แต่ละคนจะได้รับแบบส ำรวจเพื่อสอบถำม จ ำนวน 2 ฉบับท่ีมีค ำถำมเดียวกัน ฉบับหนึ่งเป็นแบบสอบถำม
พื้นฐำนก่อนกำรเยี่ยมชม และอีกฉบบัเป็นแบบสอบถำมหลงักำรเยี่ยมชม 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ก่อนกำรเยี่ยมชม ร้อยละ 65 ของผู ้เข้ำเยี่ยมชมมองว่ำพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีควำม
เส่ียง แต่กำรประเมินหลงักำรเยี่ยมชมพบว่ำ ทศันคติของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมเปลี่ยนไปในทำงบวก จำกกำรศึกษำพบอีก
ว่ำ ประสบกำรณ์ส่วนตวัและกำรเข้ำถึงแหล่งขอ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ท่ีเชื่อถือได้ รวมกับกำรอภิปรำยเชิงรุก อำจ
เปลี่ยนทศันคติของผูบ้ริโภคให้กลำยเป็นส่ิงท่ีชอบและลดควำมเห็นท่ีผิด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งได้ นอกจำกนี้ยงัแสดงให้
เห็นถึงคุณค่ำท่ีเป็นไปได้ของกำรเยี่ยมชมแปลงทดสอบ ท่ีสำมำรถขยำยไปสู่พืชดัดแปลงพนัธุกรรมประเภทอื่น 
ๆ เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้ท่ีเกี่ยวข้องจำกประสบกำรณ์ภำคสนำมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ภำยใต้
กฎหมำยยุโรปปัจจุบนั 

(ครับ นี่อำจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีผูต้่อต้ำนในประเทศไทยไม่ต้องกำรให้มีกำรทดลอบพืชดัดแปลงพนัธุกรรม
ภำคสนำม) 

อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2133396 
 

Pre-COPMOP 2022: การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียเก่ียวกับประเด็นปัจจุบัน 
และท่ีก าลังจะมีข้ึนภายใต้ CBD และพิธีสาร 

 

ISAAA Inc. และพันธมิตร
ก ำ ลั ง จั ด  Pre-COPMOP 
2022: Asian Regional 
Workshop on Current and 
Upcoming Items Under the 
CBD and its Protocols ใน
วนัท่ี 8 - 9 พฤศจิกำยน 2565 
ท่ีก รุ งมะนิ ล ำ  ปร ะ เ ท ศ

ฟิลิปปินส์ เปิดให้ลงทะเบียนส ำหรับผูส้นใจทุกท่ำนแลว้ 
กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมผู ้ ท่ีจะเขำ้ร่วมกำรประชุมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่ง
สหประชำชำติ (กำรประชุมครั้ งท่ี 15 ของกำรประชุมภำคีหรือ COP-15 และกำรประชุมครั้ งท่ี 10 ของกำรประชุม
ภำคีซึ่ งท ำหน้ำท่ีในกำรประชุมของภำคีพิธีสำรคำร์ตำเฮนำว่ำด้วยควำมปลอดภยัทำงชีวภำพหรือ COP- MOP 10) 
ซึ่งจะจัดขึ้นท่ีเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนำดำ ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2565 
กำรประชุม Pre-COPMOP 2022 จะครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี้ : 

• เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืชและอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) และพิธีสำร 
• กำรแก้ไขยีนและกำรก ำกับดูแล 
• ข่ำวสำรท่ีเป็นปัจจุบนัจำกส ำนักเลขำธิกำร CBD 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2133396
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กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเปิดให้หน่วยงำนก ำกับดูแลของรัฐบำล นักวิทยำศำสตร์ และผูก้  ำหนดนโยบำย ท่ีจะเข้ำ
ร่วมกำรประชุม CBD ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนำดำในเดือนธันวำคม 2565 หรือเป็นส่วนหนึ่งของผู ้
แทนท่ีเข้ำร่วมประชุม หัวข้อของกำรอภิปรำยได้รับกำรคดัเลือกอย่ำงรอบคอบ ท่ีเป็นหัวขอ้ท่ีก ำลงัพูดถึงและ
ต้องกำรควำมสนใจอย่ำงจริงจังจำกผู ้มีส่วนได้เสีย กำรประชุมนี้ จัดขึ้นร่วมกับ BioTrust Global ศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีชีวภำพของมำเลเซีย กำรวิจัยสำธำรณะและโครงกำรริเร่ิมด้ำนกฎระเบียบ และกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกำ 
(ครับ เหมำะส ำหรับผูแ้ทนท่ีติดตำมในเร่ืองเหล่ำนี้ ท่ีควรจะเขำ้ร่วมประชุม) 
ถำ้ท่ำนใดสนใจเขำ้ร่วมประชุม ติดต่อ e-mail: knowledgecenter@isaaa.org. 
 

ผู้เชี่ยวชาญฝร่ังเศสเรียกร้องให้ใช้การแก้ไขจีโนมและเทคโนโลยีชีวภาพพืช 
เพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สมำชิกของสมำคมเทคโนโลยีชีวภำพพืชแห่ง
ฝ รั่ ง เ ศ ส  ( French Plant Biotechnology 
Association - AFBV) เรียกร้องให้มีกำรระดมกำร
วิจัยทั้งภำครัฐและเอกชนทัว่ยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่ำ
พันธ์ุพืชจะปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพ ภู มิอ ำก ำ ศ  AFBV พิ จำรณำ ท่ี จ ะ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภำพพืชใหม่ ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรแก้ไข
จีโนม ตำมควำมจ ำเป็น ซึ่ งไม่เพียงแต่เพื่อรับรอง

ควำมมัน่คงด้ำนอำหำรเท่ำนั้น แต่ยงัต้องจัดกำรกับผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย 
ในแถลงกำรณ์ท่ีเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2565 AFBV กล่ำวว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของกำรวิจัย

ภำครัฐและเอกชนท่ีจะต้องพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหำทำงพนัธุกรรมอย่ำงรวดเร็ว ซึ่ งจะช่วยให้พืช
สำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
ใหม่ ๆ กับพืช ก็จะยำกขึ้นและจะใช้เวลำนำนขึ้นในกำรตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว 

องค์กำรเรียกร้องให้ภำครัฐกลบัมำมีบทบำทน ำในกำรพฒันำเทคโนโลยีและกำรคน้หำกำรท ำงำนของยีน
ในลกัษณะท่ีจ ำเป็นใหม่ ๆ (กำรต่อต้ำนควำมเครียดจำกส่ิงมีชีวิตและส่ิงมีชีวิต) นักปรับปรุงพนัธ์ุสำมำรถมีส่วน
ร่วมในทิศทำงกำรวิจัย/กำรพฒันำใหม่นี้ได้ก็ต่อเม่ือ หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลท่ีอนุญำตให้ท ำ
กำรตลำดพืชท่ีได้มำจำกเคร่ืองมือทำงพนัธุวิศวกรรมใหม่ เช่น กำรแก้ไขจีโนม 

(ครับ สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพนัธ์ขอเรียกร้องรัฐบำลไทยให้มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ใช้เทคโนโลยีชีวภำพใหม่ ๆ เช่น กำรแก้ไขยีน ด้วยเช่นกัน) 

อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.biotechnologies-vegetales.com/# 
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การแก้ไขยีนเป้าหมายท่ีอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในข้าว 
 

ทีมนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทมิฬ
น ำ ฑู  ( Tamil Nadu Agricultural University) 
ประเทศอินเดีย ได้ใช้  CRISPR เพื่อแก้ไขยีน
เป้ำหมำย OsSWEET13 ซึ่ งเป็นยีนท่ีอ่อนแอต่อ
โรคใบไหมท่ี้เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย (bacterial leaf 
blight -  BLB) ในข้ำว ผลกำรวิจัยนี้ ได้รับกำร
ตีพิ มพ์ ในวำรสำร  Electronic Journal of Plant 
Breeding 

BLB ท ำให้เกิดกำรสูญเสียผลผลิตอย่ำงรุนแรงในทุกพื้นท่ีท่ีปลูกขำ้ว เชื้อก่อโรคคือ Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae (Xoo) จะสร้ำง transcription activator-like effector (TALE) molecules (เป็นโปรตีนท่ีสร้ำงและใช้โดย
แบคทีเรียท่ีท ำให้เกิดโรคพืชเพื่อควบคุมยีนของพืชในระหว่ำงกำรติดเชื้อ) ท่ีจับกับ  effector binding element 
(EBE) ของโปรโมเตอร์ของยีน SWEET เพื่อกระตุ้นกำรถอดรหัสของยีนดังกล่ำวและท ำให้พืชไวต่อโรค 

นักวิจัยพยำยำมท่ีจะสร้ำงควำมต้ำนทำน BLB ในขำ้ว โดยระงบักำรส่งสัญญำณท่ีกระตุ้นด้วย TALE ผ่ำน 
CRISPR-Cas9 กำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำศัย Agrobacterium ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอิสระ 4 กรณี (events) 
ขำ้ว 5 ต้นท่ีเป็นตวัแทนของ 3 กรณี แสดงกำรลบนิวคลีโอไทด์หนึ่งครั้ งในล ำดับเป้ำหมำย ซ่ึงอำจจ ำกัดกำรจับ
ของ TALE ท่ีสอดคลอ้งกันและให้ควำมต้ำนทำนต่อ BLB 

(ครับ ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองง่ำยในกำรแก้ไขยีนท่ีอ่อนแอให้กลบัมำต้ำนทำน ด้วยเทคโนโลยี CRISPR) 
อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.ejplantbreeding.org/index.php/EJPB/article/view/4431 

 

 

แปลและเรียบเรียงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  October 26, 2022 

สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพันธ์ ห้อง 805 ชั้น 8 อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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