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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 15 กันยายน 2564 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับภูมิภาคเอเชีย 
เกี่ยวกับส่ิงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ก าลังจะมีขึน้ภายใต้ CBD และพิธีสาร 

 

องค์การ ISAAA และพันธมิตร จะจัด 2nd Pre-COPMOP2021: 
Asian Regional Workshop on Current and Upcoming Items Under 
the CBD and its Protocols (Pre-COPMOP2021 ครั้ ง ท่ี  2: การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับส่ิงท่ีมีอยู่ ใน
ปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะมีขึ้นภายใต ้CBD และพิธีสาร) ในวนัที่ 28 - 
29 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับ
ผูส้นใจทุกท่านแลว้ 

การประชุม Pre-COPMOP2021 ครั้ งที่ 2 น้ี จะครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี: 
• บทสรุปของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity - CBD) 

และพิธีสาร และการประชุมของภาคีที่ท าหนา้ที่ด าเนินการประชุมของภาคีพิธีสาร (Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol - COPMOPs) 

• พัฒนาการท่ีส าคัญตั้ งแต่การประชุม ISAAA pre-COPMOP ครั้ งล่าสุดและแผนล่าสุดส าหรับ 
COP15MOP10 

• เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและการแกไ้ขจีโนม 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการ Pre-COPMOP2021 ครั้ งแรก จดัโดยองคก์าร ISAAA, Malaysian Biotechnology 

Information Center, Public Research and Regulation Initiative และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา  (US 
Department of Agriculture) ซ่ึงจดัเมื่อวนัที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในประเด็นเร่ือง การประเมินความเส่ียง 
การขบัเคล่ือนยีน ชีววิทยาสังเคราะห์ การพิจารณาทางสังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และ
ประเด็นอ่ืน ๆ การประชุมเชิงปฎิบัติการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมผูเ้ขา้ร่วมการประชุม COP15MOP10 ซ่ึงมี
ก าหนดการ 2 ส่วน: ส่วนที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมออนไลน์ และจะตามมาดว้ยส่วนที่ 2 ที่เป็น
กิจกรรมพูดคุยโดยตรงในปี พ.ศ. 2565 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ Pre-COPMOP2021 ครั้ งท่ี 2 น้ี เปิดให้นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากบัดูแล ผู ้
ก าหนดนโยบาย ผูม้ีส่วนในภาคอุตสาหกรรม และนกัศึกษาไดม้ีส่วนร่วม โดยประเด็นของการอภิปรายไดร้ับการ
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คดัเลือกอย่างรอบคอบ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ก าลงัเป็นที่กล่าวถึงและเป็นประเด็นที่ตอ้งการความสนใจจากผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียอย่างจริงจงั สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฎิบตัิการไดฟ้รี  

(ครับ ส าหรับผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมและตอ้งการแสดงความคิดเห็น หรือตอ้งการรับรู้เร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุม ก็
สามารถลงทะเบียนไดฟ้รี) 

ลงทะเบียนไดท้ี่ http://bit.ly/2021PreCOPMOP2 
 

ผู้เช่ียวชาญของ MIT ค้นพบโปรตีนแก้ไขยนีที่ตั้งโปรแกรมได้นอกระบบ CRISPR 
 

นักวิจัยจาก  MIT's McGovern Institute และ Broad Institute 
ของ MIT และ Harvard ได้เ ปิดเผยระบบการแก้ไข DNA ท่ีตั้ ง
โปรแกรมได้ เรียกว่า OMEGAs (Obligate Mobile Element Guided 
Activity) ซ่ึงอาจมีบทบาทในการสับเปลี่ยน DNA ชิ้นเล็ก ๆ ตลอด
จีโนมของแบคทีเรีย รายละเอียดของการคน้พบน้ีเผยแพร่ในวารสาร 
Science 

เอ็นไซม์ท่ีตั้ งโปรแกรมได้ โดยเฉพาะเอนไซม์ท่ีใช้ RNA 
guide (เป็นโมเลกุล RNA สังเคราะห์ท่ีใช้ในการแก้ไขจีโนมบน

พ้ืนฐานของระบบ CRISPR ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือดดัแปลงจีโนมชนิดหน่ึงท่ีมีความจ าเพาะสูง) สามารถปรับให้เขา้กบั
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  ไดอ้ย่างง่ายดาย ตวัอย่างเช่น เอนไซม ์CRISPR ใช ้RNA guide เพ่ือช้ีเป้าไวรัสผูบุ้กรุก แต่นกัชีววิทยา
สามารถออกแบบ Cas9 ให้ช้ีเป้าใด ๆ ก็ได้ โดยสร้าง RNA guide ของตนเอง ส่ิงน้ีท าให้นักวิจัยตรวจสอบว่าระบบ
ธรรมชาติอื่น ๆ  ได้ใช้กลไกท่ีคลา้ยคลึงกันหรือไม่ ในตอนแรกนกัวิจัยไดร้ับค าแนะน าว่าโปรตีน OMEGA อาจถูกช้ีน า
โดย RNA จากโปรตีนท่ีเรียกว่า IscBs ซ่ึงโปรตีนเหล่าน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิคุม้กนั CRISPR และไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบั RNA 
แต่โปรตีนดังกล่าวเป็นเอนไซม์ตัด DNA ท่ีมีขนาดเล็ก นักวิจัยพบว่า IscB แต่ละตวัมี RNA ขนาดเล็ก (ωRNAs) ท่ี
เขา้รหัสไวอ้ยู่ใกล ้ๆ ซ่ึงช้ีน าเอ็นไซม ์IscB ให้ไปตดัล าดบั DNA ท่ีเฉพาะเจาะจง นกัวิจยัยงัคน้พบกลุ่มโปรตีนขนาดเล็ก
อื่น ๆ (IsrBs และ TnpBs) ท่ีใช ้ωRNAs เพ่ือช้ีน ารอยตดัของ DNA 

IscB, IsrB และ TnpB อยู่ในส่วนของ transposons หรือท่ีเรียกว่ายีนกระโดด ทุกครั้ งท่ียีนกระโดดเคลื่อนตวั ก็จะ
สร้าง RNA guide ตวัใหม่ ซ่ึงช่วยให้เอ็นไซม์ท่ีพวกมนัเขา้รหัสสามารถตัดจุดอื่นได้ ยงัไม่มีการอธิบายว่าแบคทีเรีย
สามารถใช้ประโยชน์จากการสับเปลี่ยนจีโนมได้อย่างไร แต่นักวิจัยคิดว่าถ้า  host (เจ้าบ้าน) สามารถรับได้กับระบบ
เหล่าน้ี และน าไปใชใ้หม่ได ้เจ้าของบ้านอาจจะมีความสามารถใหม่ เช่นเดียวกบัระบบ CRISPR ท่ีให้ภูมิคุม้กันในการ
ปรับตวั นกัวิจยัยงัตั้งขอ้สังเกตว่า IscBs และ TnpBs อาจเป็นตน้ก าเนิดของระบบ Cas9 และ Cas12 CRISPR 

(ครับ อาจจะลึกไปหน่อย แต่เป็นความพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจในการท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการแกไ้ขยีน ทั้งน้ี
เพ่ือน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแกไ้ขยีนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj6856 
 
 

http://bit.ly/2021PreCOPMOP2
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นักวิทยาศาสตร์ชาวฟิลปิปินส์ระบยุีนที่ช่วยให้ต้นข้าวรอดจากภัยแล้ง 
 

Dr. Nonawin Lucob-Agustin จ า ก สถ าบัน วิ จั ย ข้ า ว แ ห่ ง
ฟิ ลิป ปิน ส์  (Philippine Rice Research Institute -  PhilRice) 
ร่วมกับนักวิจยัจากมหาวิทยาลยันาโกย่า (Nagoya University) 
ประเทศญี่ปุ่ น ได้คน้พบยีนกลายพนัธ์ุที่อาจช่วยให้ตน้ขา้วอยู่
รอดได ้แมใ้นสภาวะท่ีไม่เอ้ืออ านวย เช่น ภยัแลง้ 

ทีมนกัวิจยัไดค้น้พบยีน weg1 ที่ควบคุมการเจริญเติบโต
ของรากที่มีลักษณะเป็นคล่ืน (wavy root) ซ่ึงอาจช่วยให้ต้น

ขา้วรับมือกบัความแห้งแลง้ได ้โดยเฉพาะในท่ีราบลุ่มท่ีอาศยัน ้าฝนซ่ึงขาดแคลนน ้า Lucob-Agustin อธิบายว่ายีน
ได้ถูกจ าแนกจากตน้ขา้วที่กลายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ Taichung 65 ซ่ึงมีรากลกัษณะเป็นคล่ืนเมื่อเทียบกบัรากปกติที่มี
ลกัษณะตรง 

weg1 ที่กลายพนัธ์ุ ท าให้เกิดรากแขนง (lateral roots) ที่มีลกัษณะเป็นรูปตวั L มากขึ้น ซ่ึงเป็นรากท่ีมีขนาด
เล็กกว่าท่ีผลิตจากรากตน้ก าเนิด (parental root) รากที่มีลกัษณะเป็นรูปตวั L มีความสามารถในการแตกแขนงสูง
กว่า และมีความส าคญัต่อการขยายตวัของระบบรากทั้งหมด เพ่ือให้ดูดซึมน ้าและสารอาหารจากดินไดม้ากขึ้น 

นักวิจยัยงัพบอีกว่า มีการสะสมระดับออกซินสูงบริเวณส่วนโคง้ด้านนอกของรากตน้ก าเนิดที่ก่อให้เกิด
รากที่มีลกัษณะเป็นรูปตวั L ซ่ึง Lucob-Agustin กล่าวว่าระดับออกซินสูง จะก่อให้เกิดการสร้างรากแขนงที่มี
ลกัษณะเป็นรูปตวั L 

(ครับ ก็เป็นความพยายามของนักวิจยัที่จะคน้หายีน ที่จะช่วยให้ต้นข้าวอยู่รอดได้ แม้ในสภาวะที่ไม่
เอ้ืออ านวย หวงัว่าจะพบความส าเร็จในอนาคต) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.philrice.gov.ph/gene-vital-for-drought-resistance-in-rice-discovered/ 
 

ผลิตชีส (Cheese) หรือเนยแข็ง จากถั่วเหลอืงดัดแปลงพันธุกรรม 
 

หญิงคนหน่ึงที่เปล่ียนไปกินอาหารที่ท ามาจากพืช เน่ืองจากมี
อาการแพแ้ลคโตส (lactose) ซ่ึงเป็นน ้ าตาลโมเลกุลคู่ พบใน
น ้ านมของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม ได้ท าการผลิตชีสโดยใชเ้คซีน 
(casein)  ซ่ึงเป็นโปรตีนที่จับตัว เป็นก้อน จากถั่ว เหลือง
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

เคซีนเป็นโปรตีนที่พบในนมววัที่ช่วยท าให้ชีสสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการยืด ละลาย และ

ความรู้สึกที่รับรู้ได้ถึงลักษณะเน้ือสัมผสัอยู่ในปาก Magi Richani อดีตวิศวกรของ Shell หัวหน้าของ Nobell 
Foods กล่าวว่า "เราคน้พบวิธีในการเปล่ียนพืชให้เป็นโรงงานเล็ก ๆ  ส าหรับท าเคซีน ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งเอา
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มาจากววั และสามารถหาซ้ือไดจ้ากโรงงานของเรา " บริษทัของ Richani ใชถ้ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมในการ
ท าเคซีน หลงัจากกว่า 4 ปีของการวิจยั ทีมของ Richani ไดค้น้พบวิธีการท าเคซีนจากพืชท่ีมีรสชาติและเน้ือสัมผสั
แบบเดียวกบัท่ีผูค้นช่ืนชอบผลิตภณัฑท์ี่ท ามาจากนมววั โดยไม่มีอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมาจากการเล้ียงววั 

ทีมงานของ Nobell Foods มุ่งเนน้ไปที ่mozzarella (เนยแข็งสีขาวของอิตาเลียน) และ cheddar (เนยแข็งล่ืน
ชนิดหน่ึง) ซ่ึงเป็นชีสสองประเภทที่นิยมบริโภคมากถึงร้อยละ 60 ของชีสที่บริโภคในสหรัฐอเมริกา ชีสที่ท ามา
จากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมจะวางจ าหน่ายภายในส้ินปี 2565 หรือตน้ปี 2566 

(ครับ ใครท่ีแพน้มววั ต่อไปน้ีก็สามารถทานชีสไดอ้ย่างปลอดภยัแลว้) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://innovature.com/article/one-plant-based-cheese-pizza-coming 

 

ไนจีเรียเสนอให้ใช้แนวทางสหสาขาวิชาชีพในการแก้ไขจีโนม 
 

ผู ้มี ส่วนได้เสียด้านเทคโนโลยี ชีวภาพในไนจี เ รียได้ท้าทาย
ผูเ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือที่
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการเร่งรัดการวิจยัการแก้ไขจีโนม ซ่ึงผลที่ได้จะ
มีโอกาสมหาศาลในการแกปั้ญหาในระดบัภูมิภาค 

ในแถลงการณ์ร่วม ผูม้ีส่วนไดเ้สียยืนยนัประโยชนข์องการ
แกไ้ขจโีนมในการเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพ การเสริมสร้าง
ส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงความมัน่คงดา้นอาหารและโภชนาการใน

ไนจีเรียและภูมิภาค แถลงการณ์ซ่ึงลงนามและรับรองโดยนกัเทคโนโลยีชีวภาพ 17 คน ไดเ้สนอมาตรการที่มุ่ง
เป้าไปท่ีการอ านวยความสะดวกในการยอมรับและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีน้ีและผลิตภณัฑอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นกัเทคโนโลยีชีวภาพเรียกร้องให้รัฐบาลไนจีเรีย สนบัสนุนการวิจยัผ่านการระดมทุนและทุนสนบัสนุน
ในการแกไ้ขจีโนม เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะทางผ่านการเผยแพร่ผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
“มีความจ าเป็นตอ้งโนม้นา้วรัฐบาลให้จดัหาเงินทุนส าหรับการวจิยั หาก Tetfund (ทนุวิจยัแห่งชาติส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา) สามารถอุปถมัภน์กัศึกษาดว้ยเงินจ านวน 50 ลา้น naira (สกุลเงินของไนจีเรีย) ท าไมไม่
สนบัสนุนเงินเพ่ือจดัเตรียมห้องปฏิบตัิการที่นกัศึกษาสามารถฝึกฝนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงดีกว่าท่ีจะใชจ้่ายเงินนอก
ประเทศ?” 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียแนะน าวา่ เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลิตภณัฑต์ดัต่อยนีเป็นท่ียอมรับ การส่ือสารท่ีดขีองผลการวิจยั
เป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้ทนักบัความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ส่ิงน้ีจะส่งเสริมความ
ไวว้างใจและเพ่ิมการแบ่งปันความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึงน าไปสู่การยอมรับของสาธารณชน และลดความคดิเห็น
เชิงลบ ทกัษะในการส่ือสารที่ดีไดร้ับการยอมรับเพื่อโนม้นา้วความซับซ้อนของผูม้ีส่วนได้เสีย และช่วยในการ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี"  



5 
 

นกัวจิยัยงัไดร้ับการขอให้ส่งขอ้มูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะให้มากขึ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สียกล่าวว่า 
“ควรจดัตั้งกลุ่มวจิยัในประเด็นท่ีมีลกัษณะเฉพาะกบัส่ิงแวดลอ้มของเรา เช่น ปลานิล มนัเทศ หรือพืชผลและปศุ
สัตวอ่ื์น ๆ หาล าดบัยีนของพวกมนั และด าเนินการวิจยัพ้ืนฐานท่ีจะสะสมความรู้เพื่อแกไ้ขยีนในการประยุกตใ์ช้
ในการเกษตร ยารักษาโรค ส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรม” มีการเรียกร้องอย่างชดัเจนส าหรับความจ าเป็นในการ
เปล่ียนทศันคติ และเพ่ิมการเจรจาระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลยัในคณะที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงสังคมศาสตร์และ
การส่ือสารมวลชน 

ค าแถลงการณ์ดงักล่าวไดถู้กน าไปหารือและให้การยอมรับในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตัิการตลอดทั้ง
วนัเกี่ยวกบันวตักรรมการแกไ้ขจีโนมท่ีจดัขึ้นท่ีวิทยาเขต วทิยาลยัวิทยาศาสตร์การเกษตร ในมหาวิทยาลยัแห่งรัฐ
อีโบนี เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 ส่ิงท่ีปรากฎในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตัิการ คอื ไนจีเรียมี
ความสามารถในการเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนการวิจยัการแกไ้ขจโีนม เน่ืองจากมีห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง 
สถาบนัวิจยัพืชหัวแห่งชาติในเมือง Umudike มหาวิทยาลยั Ahmadu Bello ใน Zaria และมหาวิทยาลยั Calabar 
รวมถึงสถาบนัวิจยัอ่ืน ๆ อีกหลายแห่งมีห้องปฏิบตัิการท่ีมีอุปกรณ์ครบครนัซ่ึงสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่น้ี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของมณฑลยงัมีความแข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงสามารถก ากบัดูแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ภายในหนา้ท่ีของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
รวมถึงการแกไ้ขจโีนมตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สุดระดบัโลก 

บทบาทหน่ึงของไนจีเรียในกลุ่มพนัธมิตรแอฟริกาในการส่ือสารเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนมได้ถูกริเร่ิมขึ้น 
ภายใตชุ้ดบทสนทนาวิทยาศาสตร์แอฟริกา ซ่ึงการประชุมเชิงปฏิบตัิการน้ีจดัขึ้นร่วมกบั ISAAA AfriCenter, 
Program for Biosafety Systems และ Ebonyi State University รวมถึงพนัธมิตรรายอ่ืนๆ 

ถา้ตอ้งการ ค าแถลงการณก์ารประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการฉบบัเต็ม ติดต่อ: Prof. Benjamin E. Ubi, Dept. 
of Biotechnology, Ebonyi State University/Coordinator, Africa Science Dialogue Series – Nigerian Chapter ที่ 
ubi.benjamin1@yahoo.com 
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