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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

การสัมมนาออนไลน์ เร่ือง ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถก าจัดโรคท่ีเกิดจากพาหะน าโรคได้หรือไม่  
 

ISAAA ร่วมกับ Outreach Network for Gene Drive Research และ 
Biotechnology Information Centers จะจัดสัมมนารอบท่ี 3 ของชุด
การสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive (Gene Drive Webinar Series) 
ในหัวขอ้ ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถก าจัดโรคท่ีเกิดจากพาหะ
น าโรคได้หรือไม่  ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
กรุงเทพ ผ่าน Zoom 

ศกัยภาพของการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยี Gene 
Drive เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ชุดการสัมมนา
ผ่านเว็บของ Gene Drive มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการสนทนาท่ีมีประสิทธิผลและสมดุลเกี่ยวกับประโยชน์
และความเส่ียง ของเทคโนโลยี Gene Drive ท่ีเป็นไปได้ โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและถูกต้อง ซึ่ งเป็นการ
อภิปรายภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้ งท่ี 3 ของชุดการสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive นี้  ผูเ้ชี่ยวชาญจะให้ข้อ มูล
เกี่ยวกับ: 

• สถานะของโรคท่ีเกิดจากพาหะน าโรค เช่น มาลาเรียและไขเ้ลือดออกในแอฟริกาและเอเชีย  
• ความส าคญัของ gene drive mosquitoes (การก าจัดยุงด้วย gene drive) และ 
• ประโยชน์และขอ้จ ากัดของแนวทางการใช้ gene drive ในการควบคุมโรคท่ีเกิดจากพาหะน าโรค 
หมายเหตุ Gene Drive คือ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม ท่ีถ่ายทอดชุด

ยีนเฉพาะไปยงัลูกหลานทัว่ทั้งประชากร แทนท่ีจะเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพนัธุกรรมของเมลเดล 
(ครับ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองท่ีก าลงัพูดถึงกันมากในปัจจุบนั จะได้ไม่ตกยุค) 
ลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ฟรี ท่ี https://bit.ly/GeneDriveWebinar3 

 

นักวิทยาศาสตร์จาก UC San Diego ได้พัฒนาพืชโดยใช้ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Gene Drive 
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก (University of California San Diego) ได้พฒันา
พืชโดยใช้ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Gene Drive เป็นครั้ งแรก งานวิจัยนี้น าโดยนักวิจัยหลงัปริญญาเอก 

https://bit.ly/GeneDriveWebinar3
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(postdoctoral scholar) Tao Zhang และนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา Michael Mudgett ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
Nature Communications 

เทคโนโลยี Gene Drive ได้รับการพฒันาในแมลง เพื่อช่วยหยุด
การแพร่กระจายของโรคท่ีเกิดจากพาหะน าโรค นักวิจัยใน
ห้องทดลองของศาสตราจารย ์Yunde Zhao พร้อมด้วยเพื่อน
ร่วมงานท่ี Salk Institute for Biological Studies ได้แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จจากการออกแบบ CRISPR-Cas9 ซึ่ งเป็น
เทคโนโลยี Gene Drive เพื่อตัดและคดัลอกองค์ประกอบทาง
พนัธุกรรมในพืช Arabidopsis (พืชต้นแบบท่ีใช้ในการศึกษา) 

งานวิจัยนี้ ใช้การแก้ไข CRISPR-Cas9 เพื่อถ่ายทอดลกัษณะท่ีเป็นเป้าหมายเฉพาะจากพืชต้นหนึ่งไปสู่พืชในรุ่น
ต่อ ๆ ไป เทคโนโลยีนี้สามารถน ามาใช้เพื่อพฒันาพืชท่ีสามารถป้องกันตนเองจากโรคหรือเสริมความแข็งแรง
ให้กับพืชจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความแห้งแลง้ท่ีเพิ่มขึ้น 

Zhao กล่าวว่า "งานนี้ ท้าทายขอ้จ ากัดทางพนัธุกรรมของการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศท่ีลูกหลานสืบทอด  
สารพนัธุกรรมจากพ่อแม่แต่ละต้น ร้อยละ 50" และเสริมว่างานวิจัยนี้ช่วยให้สามารถสืบทอดทั้งสองส าเนาของ
ยีนท่ีต้องการจากพืชต้นเดียว และการคน้พบนี้สามารถลดรุ่นท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืชได้อย่างมาก  

การพัฒนาพืชท่ีมีลักษณะท่ีดีกว่าผ่านการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบดั้งเดิมอาจมีราคาแพงและใช้
เวลานาน เนื่องจากยีนถูกส่งผ่านหลายชั่วอายุคน นักวิจัยกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีพนัธุศาสตร์เชิงรุกแบบใหม่ท่ี
ใช้ CRISPR-Cas9 ดังกล่าวสามารถท าได้เร็วกว่ามาก 

(ครับ นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีช่วยย่นระยะเวลาในการพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ได้เร็วขึ้น) 
อ่ าน เพิ่ ม เติ มได้ ท่ี  https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/uc-san-diego-scientists-develop-the-first-

crispr-cas9-based-gene-drive-in-plants 
 

สมาชิก APEC หารือเก่ียวกับเทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมและกลยุทธ์นโยบาย 
 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอ เชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation - APEC) องค์การ ISAAA กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา ได้เสร็จส้ินวาระท่ีสองของการเจรจานโยบาย
ระดับสูงของ APEC ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
( APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural 
Biotechnology) เม่ือวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2564 มีสมาชิก 

14 คนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยเน้นท่ีการแก้ไขจีโนมและความพร้อมของสมาชิกส าหรับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ท่ี
จะเขา้สู่ตลาด 
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กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วนั โดยวนัแรกมุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมและนโยบายท่ีจะก ากับ
ดูแล Dr. Carl Ramage กรรมการผู ้จัดการของ Rautaki Solutions Pty. Ltd. และประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ของ La Trobe University ในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เป็นผู ้ให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศักยภาพของการแก้ไขจีโนม ตามมาด้วยการน าเสนอเกี่ยวกับการพิจารณานโยบาย
ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม ท่ีเน้นองค์ประกอบของนโยบายท่ีอิงวิทยาศาสตร์ และนโยบายเหล่านี้
มีบทบาทอย่างไรในการพฒันาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม โดย Dr. Szobolcs Ruthner แห่ง
สหพนัธ์เมล็ดพนัธ์ุนานาชาติ (International Seed Federation) ใน สวิตเซอร์แลนด์. หลงัจากนั้น ตวัแทน 3 คนจาก
ชิลี ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาได้อภิปราย เกี่ยวกับแนวทางนโยบายเศรษฐกิจและขอ้พิจารณาด้านกฎระเบียบ
ส าหรับผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม นอกจากนี้ยงัอิปรายเกี่ยวกับแนวทางท่ีเศรษฐกิจจะถูกรวมอยู่
ในกรอบการก ากับดูแลระดับชาติ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

วนัท่ีสองเน้นไปท่ีความพร้อมของตลาดของระบบเศรษฐกิจส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม มี
การน าเสนอกรณีศึกษาโดย Dr. Alexandre Nepomuceno จาก National Soybean Research Center, Brazilian 
Agricultural Research Center of Brazil และ Prof. Martin Lema อดีตประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของอาร์เจนตินา และผู ้ช่วยศาสตราจารย์จาก University of Quilmes ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูฟ้ังเขา้ใจ
แนวทางนโยบายท่ีใช้โดย 2 ประเทศเศรษฐกิจ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการ
แก้ไขจีโนม รวมทั้งเน้นย ้ากรอบเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรท่ีด าเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ลงรอยกัน
ของนโยบายในกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน  

จากนั้นตามด้วยกรณีศึกษาของอาร์เจนตินาและภูมิภาคอาเชียน เกี่ยวกับแนวทางนโยบายท่ีใช้ระบบ
เศรษฐกิจเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนท่ีดีขึ้นในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดย Prof. Lema และ Dr. Gabriel Romero จากสมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพัน ธ์ุแห่งฟิลิปปินส์  
ตามล าดับ ในวนัท่ี 2 นี้  ปิดท้ายด้วยรายงานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ท่ีเกี่ยวกับสถานะของนโยบายการแก้ไขจี
โนม และความประทบัใจของตวัแทนสมาชิกและขอ้คิดจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ระสานงานระดับโลกขององค์การ ISAAA และ Dr. Rhodora Romero-
Aldemita ผู ้อ  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter พร้อมด้วย Dr. Gabriel Romero ท าหน้าท่ีเป็นด าเนินรายการใน
ระหว่างการประชุมออนไลน์ 

(ครับ เป็นการติดตามดูว่านานาประเทศเขาคิดอย่างไรกับเทคโนโลยีการแก้ไขยีน และการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการแก้ไขยีน) 

ถา้ต้องการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อไปท่ี อีเมล์ knowledge.center@isaaa.org. 
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การแก้ไขยีนท่ีอ่อนแอในข้าวพร้อม ๆ กันท าให้ เกิดความต้านทานโรค  
 

โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง เป็นโรคของข้าวท่ีรุนแรง
ท่ีสุด ท่ีเกิดจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae และแบคทีเรีย 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ตามล าดับ การแก้ไข
ยีนเพื่อให้เกิดความต้านทานในวงกว้างต่อโรคทั้ ง 2 ได้มี
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงยีนท่ี
อ่อนแอ ท่ีเอื้อต่อการเข้าท าลายของเชื้อโรคยังคงต้องท า
ความเข้าใจ ดังนั้นนักวิจัยจึงใช้ CRISPR-Cas9 เพื่อสร้าง

การกลายพนัธ์ุด้วยการขดัขวางการแสดงออกของยีนท่ีอ่อนแอ การกลายพนัธ์ุของขา้วท่ีมียีน Pi21 และ Bsr-d1 ท่ี
ถูกขัดขวาง แสดงความต้านทานต่อโรคไหม้เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการท าให้ยีน Xa5 หยุดท างาน ท าให้เกิดความ
ต้านทานต่อโรคของใบแห้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้  เม่ือยีนอ่อนแอทั้ง 3 ยีนถูกขดัขวาง ขา้วพนัธ์ุกลายมีความต้านทาน
ต่อโรคทั้ง 2 เพิ่มขึ้น โดยไม่แสดงความแตกต่างในลกัษณะทางการเกษตรจากขา้วพนัธ์ุป่า 

ผลการวิจัยระบุว่า การแก้ไขยีนท่ีมีความอ่อนแอพร้อมกันอาจเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาพนัธ์ุ
ขา้วท่ีมีความต้านทานโรคในวงกวา้ง 

(ครับ การต่อสู้กับโรคขา้วก็ยังต้องท าอยู่ต่อไปและด้วยเทคโนโลยีการแก้ไขยีน ท าให้การพฒันาพันธ์ุ
ขา้วให้ต้านทานต่อโรคในวงกวา้งมีความเป็นไปได้มากขึ้น) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jipb.13145 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 1, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 


