สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2565
โอกาสและการกากับดู แลเทคโนโลยีชีวภาพสั ตว์ ในฟิ ลิปปิ นส์
ISAAA Inc. ร่ วมกับ Winrock International ผ่านโครงการ
Building Safe Agricultural Food Enterprises (B-SAFE)
จะจั ด สัมมนาผ่ านเว็ บเกี่ย วกับโอกาสและการกากับดูแล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิ ลิปปิ นส์ ในวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+) 8) (09:00 น เวล า
ประเทศไทย) ขณะนี้เปิ ดให้ลงทะเบียนแล้ว
การสัมมนาจะพูดถึง:
• สถานะระดับโลกและโอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่อใช้เป็ นอาหารและเพื่อใช้ในการเกษตร
• โอกาสและการกากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ในฟิ ลิปปิ นส์
การสัมมนาผ่านเว็บในครั้ งนี้เป็ นครั้งที่ 3 ของชุ ด การสัมมนาทางเว็ บ ที่ จะให้ ภาพรวมของสถานะและ
โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เพื่อใช้เป็ นอาหารและเพื่อใช้ในการเกษตรทัว่ โลก นอกจากนี้ยงั พูดถึงโอกาส
ในการวิ จัย และพัฒนาและการก ากับดูแลเทคโนโลยี ชีวภาพสัต ว์ ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ วิ ทยากรที่ จะน าเสนอ
ประกอบด้ ว ย Dr. Carl Ramage กรรมการผู ้จั ด การของ Rautaki Solutions Ltd. ในเมื อ งเมลเบิ ร์ น ประเทศ
ออสเตรเลีย และ Dr. Claro Mingala ผู้อ านวยการสานั ก งานโครงการเทคโนโลยี ชี วภาพ และผู ้อ านวยการ
โครงการเทคโนโลยี ชี วภาพด้านการเกษตรและการประมงของฟิ ลิปปิ นส์ กรมวิ ช าการเกษตร Dr. Rhodora
Romero-Aldemita กรรมการบริหาร ISAAA Inc. จะทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินรายการ
(ครับ ฟิ ลิปปิ นส์กาลังก้าวข้ามไปสู่ ปศุสัตว์แล้ว)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email zbugnosen@isaaa.org.
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คณะกรรมการประเมินผลทางพันธุวิศวกรรม (GEAC) ของอินเดีย
อนุญาตให้มีการทดสอบฝ้ายและข้ าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
การทดสอบในพื้ น ที่ จ ากั ด ของฝ้ า ยและข้ า วโพด
ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมที่ ท นต่ อ สารก าจั ด วั ช พื ช ใน
อินเดียได้รับการอนุญาตจากรัฐหรยาณาและกรณาฏ
กะ (Haryana และ Karnataka) จากคณะกรรมการ
ประเมินผลทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering
Appraisal Committee - GEAC) ที่อยู่ภายใต้กระทรวง
สิ่ ง แวดล้ อ ม ป่ าไม้ และการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศ ( Ministry of Environment, Forest and
Climate Change - MoEF&CC) .
หลังจากได้รับใบรับรองการไม่คดั ค้าน (No Objection Certificate - NOC) จากรัฐบาลของรัฐหรยาณาและ
กรณาฏกะ GEAC ได้ให้ความชัดเจนจากข้อเสนอที่ส่งโดย Rallis India Limited เพื่อดาเนินการทดสอบภาคสนาม
ฝ้ ายดั ด แปลงพัน ธุก รรม BRL-1 (ปี ที่ 1 และ 2) ที่ มี 2 ลัก ษณะร่ วม (stacked traits) (MLS2154 x MLS4301 x
MLS2531 และ MLS2154 x MLS4301) เพื่อประเมินความต้ านทานต่อ Helicoverpa armigera (หนอนเจาะสมอ
ฝ้ าย) และ Spodoptera litura (หนอนกระทู้ ฝ้าย) และความทนทานต่อสารไกลโฟเสต และ ข้าวโพดดั ด แปลง
พันธุกรรมที่มีลกั ษณะร่วม MLS10101 x MLS13621 เพื่อประเมินความต้านทานต่อ S. frugiperda (หนอนกระทู้
ลายจุดข้าวโพด) และความทนทานต่อ สารไกลโฟเสต ระหว่างปี 2565 -66 และ 2566-67 ในสถานที่ทดสอบ 2
แห่ ง ที่ เ สน อ มา ได้ แ ก่ University of Agricultural Sciences, เมื่ อ ง Dharwad รั ฐ ก รณาฏ กะ; University of
Agricultural Sciences เมื อ ง Raichur รั ฐ ก รณาฏ ก ะ แล ะ Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural
University เมือง Hisar รัฐหรยาณา ที่แนะนาโดยคณะกรรมการภายใต้เงื่อนไขหลายประการ
คณะกรรมการทบทวนการจัดการทางพันธุกรรม (Review Committee on Genetic Manipulation - RCGM)
อาจออกหนังสืออนุญาตและตรวจสอบการทดสอบภาคสนามที่ จากัด เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้อ งกับข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่กาหนด
(ครับ การปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมทาให้เกิดความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมฝ้ายในอินเดีย)
อ่
า
น
เ
พิ่
ม
เ
ติ
ม
ไ
ด้
ที่
http://geacindia.gov.in/Uploads/MoMPublished/MoMPublishedOn20220810165922.pdf
อินโดนีเซียเลือกใช้ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มการผลิ ตในประเทศ
ในแถลงการณ์อย่างเป็ น ทางการที่ออกโดยรั ฐบาลอินโดนี เซีย ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้พูดคุยกั บ
รัฐมนตรี Airlangga Hartarto ของกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ (Coordinating Ministry of Economic Affairs)
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เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ถวั่ เหลืองพันธุ์ดีที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อรักษาความมัน่ คงด้านอาหารของ
ชาติ
แถลงการณ์ ดั งกล่ าวมี ข้ ึ น หลัง จากการผลิ ต ถั่ ว
เหลื อ งของอิน โดนีเซีย ลดลงอย่างต่ อเนื่อ ง และ
ประธานาธิบดีได้รับการบอกกล่าวด้วยคาแนะน า
ที่ให้ดาเนินการปรับปรุ งสถานการณ์ของประเทศ
และพึ่ งพาการน าเข้ า ให้ น้ อ ยลง Syahrul Yasin
Limpo รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร ยังกล่ าว
ด้ ว ยว่ า อิ น โดนี เ ซี ย จะใช้ ถ ั่ ว เหลื อ งดั ด แปล ง
พั น ธุ ก รรมหรื อ เมล็ ด พั น ธุ์ น าเข้ า หากจ าเป็ น
ในขณะที่ยงั คงเตรียมพันธุ์ที่ดีในประเทศ รัฐบาลเปิ ดกว้างสาหรับทุกแนวทางที่ มีอยู่เพื่อสนั บสนุนเกษตรกรชาว
อินโดนีเซียปลูกถัว่ เหลืองอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ย งสัต ว์ การใช้ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ ก รรม
สามารถเพิม่ ผลผลิตต่อเฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่ ) จาก 1.6 - 2 ตันต่อเฮกตาร์เป็ น 3.5 - 4 ตันต่อเฮกตาร์
ตามรัฐมนตรี Airlangga กล่าวอ้าง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐมนตรี Syahrul ในการเพิ่มการผลิตจาก 1.5
ตันต่อเฮกตาร์เป็ น 3-4 ตันต่อเฮกตาร์
ความคิดริ เริ่ มนี้จะเสริ มด้วยคาสั่งในการกาหนดราคาถัว่ เหลืองที่เป็ นธรรมสาหรับเกษตรกร พร้อมกับแผน
ของกระทรวงเกษตรในการจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอเพื่อขยายพื้นที่ปลูกถัว่ เหลืองเป็ น 300,000 เฮกตาร์ในปี
นี้ และ 600,000 เฮกตาร์ในปี หน้า
(ครับ อินโดนีเซียจะมีความมัน่ คงในการผลิตถัว่ เหลืองในอนาคต)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://setkab.go.id/en/govt-pushes-for-improved-domestic-soybean-productivity/
CRISPR เพิ่มการผลิ ตสารประกอบทางการแพทย์ ในชิกโครี (Chicory)
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก KeyGene, Wageningen
University & Research แล ะ Leibniz Institute of
Plant Biochemistry ได้พฒั นาพืชชิกโครี (Chicory
หรื อ Cichorium Intybus เป็ นพืชสมุนไพรในแถบ
อเมริ กาและยุโรปที่นิยมไปทายารักษาโรคและยา
บ ารุ ง) ที่ มี costunolide ใน ระดั บ สู ง ซึ่ งเป็ น
metabolite (สารในกระบวนการสร้างและสลาย)
จากพื ช ที่ มีฤ ทธิ์ต้ านมะเร็ ง การค้น พบนี้ ไ ด้ ถู ก
รายงานในวารสาร Frontier in Plant Science
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สาร Costunolide ถูกพบครั้งแรกใน Saussurea costus (สมุนไพรโกฐกระดูก มีชื่อเรี ยกอื่นว่า บักเฮียง (จีน
แต้จิ๋ว) มู่เซียง (จีนกลาง) เป็ นต้น จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน) ซึ่งเป็ นพืชป่ าที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาหิ มาลัยและปั จจุ บัน
มี ปลู ก ในอินเดีย แต่ใ ห้ผลผลิตต่า และยังพบ Costunolide ในชิ ก โครี แต่ มีใ นระดับต่ า เพราะทาหน้ าที่ เป็ นสาร
ตัวกลางเท่านั้น ซึ่งผลิตอยู่ในรากแก้ว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็ นสารที่ มีรสขมอย่างรวดเร็ ว นักวิจัยได้ใช้ CRISPRCas9 ในการสกั ด กั้ น กระบวนการเปลี่ย น costunolide ให้ เป็ น metabolites อื่ น ๆ ซึ่ง น าไปสู่ ก ารสะสมของ
สารประกอบทางการแพทย์ (costunolide) ในรากแก้วของพืชซิกโครี
(ครับ เป็ นอีกหนึ่งศักยภาพของเทคโนโลยีการแก้ไขยีน)
อ่ านเพิ่ มเติ มได้ ที่ https://www.keygene.com/news-events/genome-editing-successfully-used-to-inducechicory-plants-to-accumulate-important-medical-compound/
CRISPRpedia ในรู ปแบบตาราเรียนพร้ อมให้ ใช้ งานแล้ ว
Innovative Genomics Institute ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว
CRISPRpedia ซึ่ งเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ออน ไลน์ ใ น
รู ปแบบของตาราเรี ยน ที่อธิบายและแสดงให้เห็ น ทุ ก
สิ่ งที่ เกี่ ย วกั บ CRISPR โดยจะครอบคลุ ม CRISPR
ตั้งแต่ บทบาทในการสร้ างภู มิคุ ้มกั น ของแบคที เรี ย
จนถึ งการพัฒ นาเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ สาหรั บ การ
แก้ไขจีโนม
CRISPRpedia น าเสนอแหล่ งข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การใช้งาน CRISPR ในการวิจัยขั้นพื้น ฐาน การแพทย์ และการเกษตร แต่ละส่ วนมีภาพประกอบและเนื้ อ หาที่
เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก และเรี ยบเรี ยงโดย Jennifer Doudna และผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน CRISPR
CRISPRpedia สามารถใช้ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละใช้ เ พื่ อ การสอน ตั้ ง แต่ นั ก เรี ย นมั ธ ยมปลายไปจนถึ ง
ผูท้ าการวิจัยหลัก และใช้เป็ นตาราสาหรับการเรี ยนด้านอณูชีววิทยา ภาพประกอบมากกว่า 80 ภาพสามารถดาวน์
โหลดได้ เป็ น ภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์ ที่แก้ไ ขได้ และใช้ งานได้ฟ รี สาหรั บวัต ถุประสงค์ที่ไ ม่ ใ ช่เชิ งพาณิ ชย์
ภายใต้ ใ บอนุญ าตจากครี เอทีฟ คอมมอนส์ (Creative Commons คื อ องค์ ก รไม่ แสวงก าไรที่ สนั บสนุ น การใช้
เนื้อหาโดยไม่ถูกจากัดจากสัญญาอนุญาต)
(ครับ เป็ นเรื่องที่น่าเรียนรู้สาหรับทุกท่านที่มีความสนใจในเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://innovativegenomics.org/crisprpedia/
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รัฐมนตรีเกษตรของสหภาพยุโรปเห็นด้ วยกับนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้ านอาหารและความยั่งยืนในภูมิภาค

ในระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการของรัฐมนตรี เกษตรของสหภาพยุโรปในกรุ งปราก เมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2565 หัวข้อหลัก คือ ความมัน่ คงด้านอาหารและบทบาทของการเกษตรและอาหารของยุ โ รปใน
การผลิ ตอาหารของโลกอย่ างยั่งยื น บรรดารั ฐมนตรี เห็ นพ้อ งต้ องกันว่ า สหภาพยุ โ รปต้ อ งด าเนินการเพื่อ เพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืนสู งสุ ด และเร่ งการใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการเกษตร
การประชุมดังกล่าวมีนาย Zdeněk Nekula รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็กเป็ นประธาน และ
ได้ เข้าร่ วมโดย Janusz Wojciechowski กรรมาธิ ก ารการเกษตร ผู ้แทนองค์ ก รพัฒ นาเอกชน รั ฐสภายุ โ รป
นักวิชาการ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของยูเครน จอร์เจีย และมอลโดวา รัฐมนตรี Zdeněk Nekula กล่าวว่ า
ในขณะที่มีอาหารเพียงพอในสหภาพยุ โรป แต่การระบาดใหญ่และการรุ กรานของรัสเซียในยู เครนทาให้ วิก ฤต
อาหารในโลกยิ่ งทวี ค วามรุ นแรงขึ้น “อาจถึ งเวลาแล้วที่ จะต้ องทบทวนวิ ธีการดั้งเดิ มในการผลิต อาหาร เพื่ อ
สนับสนุนเทคนิคสมัยใหม่ ๆ”
วิ ทยาศาสตร์ นวัต กรรม และวิธีก ารปรั บปรุ ง พัน ธุ์ พืช สมัย ใหม่ ทางการเกษตรเป็ น หั วข้อ หลักของการ
ประชุม รัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันว่าสหภาพยุโรปต้องตอบสนองโดยเร็ วที่สุด เพื่อพัฒนาแนวทางที่ทนั สมัย และ
ไม่ขดั ขวางนวัตกรรม นอกจากนี้ยงั เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายที่ลา้ สมัย ที่สหภาพยุโรปกากั บ
ดูแลการใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่ ตามที่รัฐมนตรี กล่าว กรอบนี้ไม่เพียงแต่จากัดเกษตรกรในยุโรป แต่
ยังผลักดันผูเ้ ชี่ยวชาญชั้นนาออกจากประเทศในสหภาพยุโรปด้วย
(ครับ รอดูว่าสหภาพยุโรปจะดาเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต เหมือนกับว่าถ้าไม่ มีสงครามก็ไ ม่ มีก าร
ใช้)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/agriculture-ministers-in-pragueeu-must-strengthen-food-security-improve-sustainability-of-agriculture-and-promote-the-use-of-moderntechniques-in-agriculture/

5

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 21, 2022
สมาคมเทคโนโลยีชี วภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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