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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันท่ี 1 กันยายน 2564 

การอธิบายด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับพืชท่ีแก้ไขจีโนม  
 

องค์การ ISAAA และศูนยภู์มิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้เพื่อการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาและการ
วิจัยด้านการเกษตร (Southeast Asian Regional 
Center for Graduate Study and Research in 
Agriculture - SEARCA) ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา
อ อ น ไ ล น์ เ ร่ื อ ง  SOLVE Info-sufficiency on 
Genome-edited Crops (การอธิบายด้วยข้อมูลท่ี

เพียงพอเกี่ยวกับพืชท่ีแก้ไขจีโนม) ในวนัท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. (GMT+8) (ประเทศไทย เวลา 09:00 
น.) ผ่านทาง Zoom 
ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ จะได้เรียนรู้ส่ิงต่อไปนี้ : 

• ภาพรวมทัว่ไปของการใช้วิธีการแก้ไขจีโนมในพืช และความจ าเป็นท่ีจะต้องมีกรอบการก ากับดูแล ท่ีอยู่
บนฐานวิทยาศาสตร์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

• ตวัอย่างการแก้ไขจีโนมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในภูมิภาค และ 
• แนวโน้มนวตักรรมใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และกรณีศึกษาของผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม

ในประเทศท่ีพฒันาแลว้และก าลงัพฒันา 
Dr. Carl Ramage กรรมการผูจั้ดการของ Rautaki Solutions (เป็นธุรกิจท่ีปรึกษาระดับนานาชาติท่ีเชี่ยวชาญด้าน
การสนับสนุนนวัตกรรมและความเป็นเลิศ) จะให้มุมมองระดับสากลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม Dr. 
Saturnina Halos ประธานกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ (Biotechnology Coalition of the 
Philippines) จะให้มุมมองของฟิลิปปินส์ Jerome Barradas ผูป้ระสานงานโครงการ SEARCA II จะท าหน้าท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปราย 
การสัมมนาผ่านเว็บนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ SEARCA Online Learning and Virtual Engagements (SOLVE) ท่ีเน้น
ย ้าเป็นการเฉพาะถึงการด าเนินการและการปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีถูกน าไปใช้จริง เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมส่ิง
เหล่านี้ไปยงัภาคส่วนต่าง ๆ ให้กวา้งขึ้น การเขา้ร่วมการสัมมนาทางเว็บนั้นเปิดให้ทุกคนได้เขา้ร่วมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
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(ครับ เป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
เขา้ร่วมการสัมมนาได้ท่ี Facebook: https://fb.com/seameo.searca และ Zoom: http://bit.ly/35thsolve 
 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เคนยาขอให้รัฐบาลอนุญาตให้น าเข้าวัสดุดิบท่ีมาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม  
เพื่อผลิตอาหารสัตว์ 

 

ผู ้ผลิตปศุสัตว์และผู ้ผลิตอาหารสัตว์ได้ขอให้รัฐบาลเคนยา
อนุญาตให้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองดัดแปลง
พนัธุกรรมโดยปลอดภาษี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนส่วนผสม
หลกัท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

สมาคมผู ้ผลิตอาหารสัตว์เคนยา (Association of Kenya 
Feed Manufacturers -  AKEFEMA) ซึ่ ง เ ป็นอ งค์ ก รหลักของ
ประเทศส าหรับผูผ้ลิตอาหารสัตว์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน

และยกเลิกบนัทึกในคณะรัฐมนตรีของปี 2555 ท่ีห้ามการน าเขา้อาหารดัดแปลงพนัธุกรรม สมาคมฯ กล่าวว่าการ
ห้ามดังกล่าวน าไปสู่การขาดแคลนส่วนผสมอาหารสัตว์ ซึ่ งส่งผลให้ต้นทุนการผลิต เพิ่มขึ้นและส่งผลเสียต่อ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ 

Martin Kinoti เลขาธิการสมาคมผูผ้ลิตฯ แสดงความกังวลว่าเคนยาไม่ได้ผลิตถัว่เหลือง ทานตะวนัหรือฝ้าย
ในปริมาณท่ีเหมาะสม และผลพลอยได้ เช่น กากถัว่เหลืองและกากเมล็ดทานตะวนั รวมถึงกากเมล็ดฝ้าย จะถูกใช้
เป็นแหล่งโปรตีนหลกัในการผลิตอาหารสัตว์  ซึ่ งการขาดแคลนผลผลิตจากพืชดังกล่าวส่งผลให้ผลผลอยได้
รวมถึง ร าขา้วสาลี และจมูกขา้วโพด มีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนของผลิตภณัฑ์นม อาหารลูกไก่ 
และส่วนผสมในระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาด”  

Joseph Karuri ประธาน AKAFEMA กล่าวว่า เคนยาต้องพึ่งพาการน าเขา้กากเมล็ดทานตะวนัจากประเทศ
แทนซาเนีย ในขณะท่ีถัว่เหลืองน าเขา้จากยูกันดา มาลาวี และแซมเบีย เพื่อตอบสนองความต้องการวตัถุดิบของ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ค าส่ังล่าสุดของรัฐบาลแซมเบียท่ีระงับการส่งออกกากถัว่เหลืองและกากเมล็ด
ทานตะวนั ท าให้การขาดแคลนอาหารสัตว์ในเคนยารุนแรงขึ้น" เนื่องจากแซมเบียเป็นหนึ่งในตลาดผู ้จ าหน่าย
วตัถุดิบหลกัของเคนยา ราคาของถัว่เหลืองท่ีมีปริมาณเพียงเล็กน้อยจึงขยบัขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว"  

ผูผ้ลิตอาหารสัตว์เตือนว่า ภาคการผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับการล่มสลายท่ีใกลเ้ขา้มา การฟ้ืนตวัท าได้
โดยการยกเลิกการห้ามน าเขา้อาหารดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีมายาวนาน เพื่อให้วตัถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
บราซิล อาร์เจนตินา และประเทศอื่น ๆ ท่ีผลิต ถัว่เหลืองจีเอ็ม ขา้วโพดเหลือง และฝ้ายบีที น าเขา้ได้อย่างเพียงพอ 
พวกเขากล่าวว่าไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผลในการคงไวซ้ึ่ งการห้าม" ส านักงานความปลอดภัย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety Authority - NBA) ได้ให้ค าแนะน าและการรับรองจากผู ้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เหล่านี้ส าหรับผูผ้ลิตอาหารปศุสัตว์"  

https://fb.com/seameo.searca%20และ
http://bit.ly/35thsolve
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(ครับ โชคดีท่ีประเทศไทยไม่ได้ห้ามการน าเขา้วตัถุดิบท่ีมาจากขา้วโพดและถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม) 
ต้องการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ Dr. Margaret Karembu ท่ีอีเมล์ mkarembu@isaaa.org. 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ได้น าเสนออย่างรวบรัดต่อผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย 
 

คณะกรรมการระดับนานาชาติได้ เข้า ร่วมการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และโอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตว์ ท่ีใช้
เป็นอาหารและการเกษตร โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย  
(เอเซียและประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก) 

การประชุมเชิงปฎิบตัิการเสมือนจริงในหัวขอ้ The Impact 
of Gene Technology in Animal Agriculture and Food Production 

(ผลกระทบของเทคโนโลยียีน ในสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรและการผลิตอาหาร) จัดโดยองค์การไอซ่า (ISAAA) 
และศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพในเอเชีย (Biotechnology Information Centers in Asia) ร่วมกับกระทรวงเกษตร
ของสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - USDA), องค์การรัฐอเมริกันเพื่อความร่วมมือทาง
การเกษตร (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
แห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - CSIRO) และสถาบันโปลี
เทคนิคเวอร์จิเนียและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ (Virginia Polytechnic Institute and State University - Virginia Tech) 
ระหว่างวนัท่ี 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom และแบ่งการประชุมฯ ออกเป็นออกเป็น 7 ช่วง 

วันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงเร่ิมต้นด้วย โอกาสทางวิทยาศาสตร์ส าหรั บสัต ว์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออาหารและการเกษตร โดยอา้งถึงตวัอย่างของผลิตภณัฑ์และเทคนิคการแก้ไขยีนในสัตว์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับภูมิภาค น าเสนอโดย Dr. Carl Ramage จาก Rautaki Solutions Pty Ltd ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภยัทางชีวภาพของ La Trobe University ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ช่วงท่ี 2 เน้นการวิจัย
และพฒันาพนัธ์ุสัตว์เพื่อเป็นอาหารในการเกษตร มีการน าเสนอ 4 เร่ือง ท่ีมีพื้นฐานมาจากสัตว์ 4 ชนิด Dr. Tim 
Doran กล่าวถึงในส่วนของสัตว์ปีก ในขณะท่ี Dr. Laercio Porto Neto น าเสนอในส่วนของปศุสัตว์ ทั้ งคู่เป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญจาก CSIRO ในออสเตรเลีย Dr. Eric Hallerman ศาสตราจารยท่ี์ Virginia Tech ได้น าเสนอในส่วนของ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า และ Dr. Liangxue Lai จาก Jilin University ประเทศจีน น าเสนอในส่วนของสุกร 

ช่วงท่ี 3 และ 4 กล่าวถึงนโยบายและขอ้บงัคับของเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตว์ในประเทศต่าง ๆ โดย 
Dr. Diane Wray-Cahen จาก USDA ได้ให้รายละเอียดในภาพรวมของขอ้พิจารณาด้านนโยบาย เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการยอมรับและจ าหน่ายสัตว์ท่ีแก้ไขจีโนมในเชิงพาณิชย ์ ตามด้วยการน าเสนอเกี่ยวกับนโยบาย
ของแต่ละประเทศด้านเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตว์ เร่ิมจาก Dr. Peter Thygesen จากส านักงานควบคุม
เทคโนโลยียีน เป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลีย  Dr. Claro Mingala จากศูนย์คาราบาวฟิลิปปินส์ส าหรับ
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ฟิลิปปินส์ Mr. Isao Nakamura จากส านักงานความปลอดภัยและผูบ้ริโภคด้านอาหาร กระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมง ญี่ปุ่น และ Dr. Sachinandan De จากสถาบนัผลิตภณัฑ์นมแห่งชาติของอินเดีย 

ช่วงท่ี 5 และ 6 เป็นเร่ืองของการประเมินความเส่ียงของสัตว์เทคโนชีวภาพ หัวขอ้ท่ีเกี่ยวกับการประเมิน
ความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์น าเสนอโดย Dr. Lisa Kelly แห่งมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ในขณะท่ี Dr. Tim Strabala จาก New Organisms Environmental Protection Authority พูดถึงความ
ปลอดภยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ชี่ยวชาญทั้งสองได้ยกตวัอย่างของมาตรการปรับปรุง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
อนุญาต ในขณะท่ียงัรักษาความปลอดภยัในทั้งสองด้าน สุดท้ายในช่วงท่ี 7 เน้นการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์ โดย Dr. Alison Van Eeenennaam 
แห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เดวิส กล่าวถึงหลกัการของการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีการสร้างความตระหนักและการยอมรับสัตว์เทคโนชีวภาพ 

การประชุมเชิงปฏิบัตินี้  ด า เนินรายการโดย  Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผู ้อ  านวยการ ISAAA 
SEAsiaCenter และ Dr. Mark Tizard จาก CSIRO รวมทั้ง Dr. Eric Hallerman 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติในอนาคต โปรดติดตาม 
ISAAA.org บน Facebook, Twitter และ Instagram หรืออีเมล knowledge.center@isaaa .org เพื่อสอบถามขอ้มูล 

(ครับ ถ้าได้เข้าร่วมประชุมก็จะได้รับรู้ความก้าวหน้าโดยเฉพาะในส่วนของสัตว์เพื่อการเกษตร น่าจะ
ติดตามยอ้นหลงัได้จาก ISAAA.org) 
 

แปลงทดสอบพันธ์ุข้าวสาลีแก้ไขจีโนมได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร  
 

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม อาหาร และกิจการชนบทแห่งสหราช
อ าณา จัก ร  (United Kingdom Department for Environment, 
Food and Rural Affairs -  Defra) ได้อนุญาตให้  Rothamsted 
Research (สถาบันวิจัยทางก าร เกษตร) ท าการทดสอบ
ภาคสนามพนัธ์ุขา้วสาลีแก้ไขจีโนม 

พนัธ์ุขา้วสาลีท่ีใช้ในการทดสอบภาคสนาม เป็นพนัธ์ุท่ี
ได้รับการแก้ไขยีนเพื่อลดระดับกรดอะมิโนแอสพารา จีน  

(asparagine) ซึ่ งเป็นกรดท่ีจะถูกเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง อะคริลาไมด์ (acrylamide) เม่ือน าไปอบหรือป้ิง 
ศาสตราจารย ์ Nigel Halford หัวหน้าโครงการกล่าวว่าระดับแอสพาราจีนสามารถลดลงได้อย่างมากในขา้วสาลี
โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ด การท าเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค โดยการลดการสัมผสัอะคริลาไมด์
จากอาหาร และธุรกิจอาหาร ซึ่ งเป็นการปฎิบตัิตามกฎระเบียบว่าด้วยการมีอะคริลาไมด์ในผลิตภณัฑ์ 

จากการทดลองในห้องปฎิบัติการ นักวิจัยสามารถ "ขจัด" ยีนท่ีควบคุมการสังเคราะห์แอสพาราจีน 
(asparagine synthetase) TaASN2 ได้ Dr. Sarah Raffan นักวิทยาศาสตร์ในโครงการกล่าวว่า ความเข้มข้นของ
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แอสพาราจีนในเมล็ดขา้วสาลีท่ีแก้ไขยีนลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับเมล็ดขา้วสาลีท่ีไม่ได้รับการแก้ไขยีน โดยมี 
1 สายพนัธ์ุแสดงการลดลงมากกว่าร้อยละ 90 

การทดสอบท่ีมณฑล Hertfordshire จะเป็นการทดสอบภาคสนามครั้ งแรกของพนัธ์ุขา้วสาลีท่ีแก้ไขยีนด้วย 
CRISPR ในสหราชอาณาจักรหรือยุโรป 

(ครับ อีกหนึ่งความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน) 
อ่านเพิ่มเติมท่ี https://www.rothamsted.ac.uk/news/genome-edited-wheat-field-trial-gets-go-ahead-uk-

government 
 

 

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


