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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 22 กันยายน 2564 

ผู้มีส่วนได้เสียด้านเทคโนโลยีชีวภาพฉลองความส าเร็จในแอฟริกาที่งาน ABCC2021 
 

การเรียกร้องให้มีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่
ดีขึ้น ความปรารถนาดีของรัฐบาล/การเมือง และ
การพฒันาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพ กลายเป็นจุดศูนยก์ลาง
เมื่อผู ้มี ส่วนได้เสียด้านเทคโนโลยีชีวภาพมา
รวมตวักันในการประชุมสัมมนา Africa Biennial 
Biosciences Communication (ABBC2021) 

ประจ าปีน้ี ซ่ึงผูม้ีส่วนได้เสียมองว่า ภาคเทคโนโลยีชีวภาพของแอฟริกาพร้อมท่ีจะพฒันาให้เร็วขึ้นได้ หากทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งร่วมมือกนัในความพยายามที่จะจดัการกบัความทา้ทายท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยีชีวภาพ 

ในการกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ Aggrey Ambali ซ่ึงเป็นหัวหน้าศูนยว์ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  ที่  Africa Union Development Agency- of New Partnership for Africa's Development (AUDA-
NEPAD) ตั้งข้อสังเกตว่าเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเติบโตและการพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศใน
แอฟริกาจ าเป็นตอ้งไตร่ตรองถึงความส าเร็จที่ไดร้ับและรวบรวมบทเรียนที่จ าเป็น ในการสร้างแรงบนัดาลใจและ
ขบัเคล่ือนแอฟริกาให้กา้วไปขา้งหนา้ "ส่ิงน้ีสามารถท าไดโ้ดยน าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมารวมกนั ซ่ึงเป็นบทบาทท่ี 
ABBC ได้รับมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งในปี 2558 เป็นเร่ืองน่ายกย่องท่ี ABBC น าเสนอแพลตฟอร์มที่น าโดยชาวแอฟริ
กนัเป็นครั้ งแรกในภูมิภาค ที่จะมุ่งเนน้บทบาทพ้ืนฐานของการส่ือสาร ในการสร้างความไวว้างใจและความมัน่ใจ
ในเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่และนวตักรรมชีวภาพในภาพโดยรวม" ซ่ึงส่ิงน้ีจะมีส่วนช่วยในการเปล่ียนจาก
การบรรยายไปสู่การอภิปรายและการน าไปปฏิบตัิ ศาสตราจารย ์Ambali กล่าวถึงการพฒันามากมายที่ไดม้าจาก
เทคโนโลยีสมยัใหม่ยงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงบ่งช้ีว่า AUDA-NEPAD สนบัสนุนและช่ืนชมในความพยายามของ
นกัวิจยัในการแนะน านวตักรรมในการเกษตรของแอฟริกา 

ผูม้ีช่ือเสียงหลายคนที่ไดก้ล่าวถึงการรวมตวักนั ซ่ึงด าเนินการทั้งในกลุ่มย่อยขนาดเล็กและในระดบัสากล 
ตั้งข้อสังเกตว่าแอฟริกาต้องการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อจัดการกับความทา้ทายที่ก าลังเผชิญอยู่ ผูอ้  านวยการ
บริหารมูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรแห่งแอฟริกา (Africa Agriculture Technology Foundation - AATF) ดร. 
Canisious Kanangire ตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจระดับสูงของ ABBC2021 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เรียนรู้ และ
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แบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้วยวิธีน้ี จะช่วยปรับปรุงการปรับใช้ในแอฟริกา "การ
ประชุมสัมมนาของ ABBC เป็นเวทีการส่ือสารที่ยอดเยี่ยมท่ีเช่ือมช่องว่างท่ีมกัเกิดขึ้นเม่ือตอ้งส่ือสารขอ้มูลตาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ" ดร. Margaret Karembu ผูอ้  านวยการ ISAAA AfriCenter และผูร่้วม
ประชุมสัมมนาระบุว่ากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและผูม้ีส่วนได้เสียจ านวนมากที่ ABBC2021 น ามารวมกัน จะท าให้เกิด
การแก้ปัญหาที่ครอบคลุม ซ่ึงจะช่วยเร่งการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพของแอฟริกา รวมถึงเคร่ืองมือใหม่ ๆ  ใน
การปรับปรุงพนัธ์ุพืช เช่น การแกไ้ขจีโนม 

วิทยากรส าคัญท่าน อ่ืน  ๆ ในวันที่  1 ของงาน ABCC2021 ได้แก่  Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้
ประสานงานระดับโลกของ ISAAA; Prof Jennifer Thomson แห่งมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ (University of Cape 
Town) Priscila Quaini Jacobitz ผู ้จัดการฝ่ายกิจการรัฐบาลที่  Croplife Europe; และ Chavonda Jacobs-Young 
ผูบ้ริหารหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในงาน ABBC2021 ผูเ้ข้าร่วมจะต้อง
แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกบัการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภยัทางชีวภาพ และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กับประเทศอ่ืน ๆ  และคาดหวงัท่ีจะสังเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารและการสนบัสนุนนโยบายที่ดีที่สุด เพื่อเร่ง
แรงผลกัดนัดา้นเทคโนโลยีชีวภาพของแอฟริกาและเพ่ือเฉลิมฉลองความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
งานน้ีจะเปิดตวัของกลุ่มพนัธมิตรแอฟริกันในการส่ือสารเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนมในวนัที่ 24 กันยายน ซ่ึงเป็น
ขอ้เสนอแนะที่ส าคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างงาน ABCC2019 ท่ีจดัขึ้นในแอฟริกาใต ้งาน ABCC2021 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 
- 24 กนัยายน และน าผูม้ีส่วนไดเ้สียมารวมกนัเพื่อรับผลประโยชน์ท่ีเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ไดส้ร้างขึ้น เพื่อ
จัดการกับความทา้ทายของแอฟริกา หกประเทศที่จัดการประชุม  ABCC2021 ได้แก่ เอธิโอเปีย กานา เคนยา 
มาลาวี ไนจีเรีย และยูกนัดา 

ส าหรับข้อมูลเ พ่ิม เติม เกี่ ยวกับการประชุมสัมมนา ABCC2021 ติดต่อ  Dr Margaret Karembu ที่  
mkarembu@isaaa.org 
 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับประเด็นที่มอียู่ในปัจจุบัน 
และที่ก าลังจะมีขึน้ภายใต้ CBD และโปรโตคอล 

 

ISAAA และพันธมิตรก าลังจัด 2nd Pre-COPMOP2021: Asian 
Regional Workshop on Current and Upcoming Items Under the 
CBD and its Protocols ในวนัที่ 28 - 29 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom 
และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับผูส้นใจทุกท่านแลว้ 
ในส่วนของ Pre-COPMOP จะพูดคุยครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี: 
• บทสรุปของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(CBD) และโปรโตคอล และการประชุมของภาคีที่ท าหน้าที่ เป็น

การประชุมของภาคีพิธีสาร (COPMOPs); 

mailto:mkarembu@isaaa.org
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• พฒันาการท่ีส าคญัตั้งแต่งาน ISAAA pre-COPMOP ครั้ งล่าสุดและแผนล่าสุดส าหรับ COP15MOP10 
และ 

• เทคโนโลยีใหม่ในการปรบัปรุงพนัธ์ุพืชและการแกไ้ขจีโนม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วนัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมผูเ้ข้าร่วมประชุม COP15MOP10 ซ่ึงจะจัดขึ้นทาง
ออนไลน์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (ตอนที่ 1) และด้วยตนเองในปี พ.ศ. 2565 การลงทะเบียน เปิดให้แก่
นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากับดูแล ผูก้  าหนดนโยบาย ผูม้ีบทบาทในอุตสาหกรรม และนักศึกษา และหัวขอ้
ของการอภิปรายไดร้ับการคดัเลือกอย่างรอบคอบ เน่ืองจากเป็นหัวขอ้ที่ก าลงัเป็นที่นิยมและมีความสนใจอย่าง
จริงจงัจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย วิทยากรประกอบดว้ย นกัชีววิทยาและทนายความ Piet ven der Meer จากมหาวิทยาลยั 
Ghent, ISAAA Global Coordinator Mahaletchumy Arujanan และผู ้อ  านวยการ  ISAAA SEAsiaCenter Dr. 
Rhodora Romero-Aldemita ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
 

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐเร่ิมพัฒนาวัคซีนจากพชืที่บริโภคได้ 
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์  
(University of California Riverside) ก าลงัด าเนินโครงการ
ใหม่ เพื่อพัฒนาพืชที่กินได้ให้เป็นโรงงานผลิตวัคซีน 
mRNA หากประสบความส าเร็จ พืชเช่นผกักาดหอมและผกั
โขม ก็สามารถผลิตวคัซีนและปลูกไดใ้นสวนหลงับา้นหรือ
แมแ้ต่ในแปลงใหญ่ 

ปัจจุบันเทคโนโลยี mRNA ถูกใช้เพื่อผลิตวัคซีน 
COVID-19 ในพืช ซ่ึงจะท างานโดยการสอนเซลล์ของมนุษย์ให้รู้จักและปกป้องร่างกายจากโรคติดเช้ือ 
วตัถุประสงคข์องโครงการใหม่น้ีคือ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า DNA ที่มีวคัซีน mRNA สามารถส่งไปยงัส่วนของเซลล์
พืชท่ีสามารถท าการเพ่ิมจ านวนได ้นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพืชในการ
ผลิต mRNA ท่ีเพียงพอ เพ่ือแข่งขนักบัการฉีดวคัซีนแบบดั้งเดิม ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมท่ีผลิตโดยพืช 

นักวิทยาศาสตร์มุ่งความสนใจไปที่คลอโรพลาสต์ (chloroplasts หรือพลาสติดซ่ึงมีรงควตัถุสีเขียว) ของ
พืช ซ่ึงทราบกนัว่าเป็นแหล่งท่ีไม่ได้ใช้ส าหรับสร้างโมเลกุลท่ีตอ้งการในพืช การวิจยัก่อนหนา้น้ีแสดงให้เห็นว่า 
เป็นไปได้ที่คลอโรพลาสต์จะแสดงยีนที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของพืชโดยธรรมชาติ  โดยการส่งสารพนัธุกรรม
แปลกปลอมเขา้ไปในเซลล์พืชที่อยู่ภายในปลอกป้องกนั ในการท าเช่นน้ี ทีมวิจยัจะใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อส่ง
สารพนัธุกรรมเขา้ไปในคลอโรพลาสต์และน าอนุภาคนาโนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติมาใช้ใหม่ เช่น ไวรัสพืช เพ่ือ
ส่งยีนไปยงัพืช เทคนิคการดดัแปลงพนัธุกรรมพืชน้ีจะท าให้อนุภาคนาโนไปอยู่ที่คลอโรพลาสต์และท าให้ไม่ติด
เช้ือต่อพืช 
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หากประสบความส าเร็จ วคัซีน mRNA ที่กินได้จากพืชจะลดปัญหาในการขนส่งและการเก็บรักษา ที่มกั
พบในวคัซีนทัว่ไปท่ีตอ้งเก็บไวภ้ายใตอุ้ณหภูมิท่ีเย็นจดั และท าให้ผูค้นเขา้ถึงวคัซีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะผูท่ี้
อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

(ครับ เป็นความพยายามของนักวิจยัที่จะแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้วคัซีนที่มีอยู่ในปัจจุบนั ก็หวงัว่าจะ
ประสบความส าเร็จ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://news.ucr.edu/articles/2021/09/16/grow-and-eat-your-own-vaccines 
 

ญี่ปุ่ นเร่ิมขายมะเขือเทศ High-GABA ทีแ่ก้ไขจีโนม 
 

Sanatech Seed Co., Ltd. ร่วมกับพันธมิตรด้านการขายของ 
Pioneer EcoScience Co, Ltd. ไดป้ระกาศว่าการขายเชิงพาณิชย์
ของ Sicilian Rouge High GABA ซ่ึง เ ป็นมะเขือเทศแก้ไข
จีโนมที่มีกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (gamma-aminobutyric 
acid - GABA) เพ่ิมขึ้น จะเร่ิมขายในวนัที่ 15 กนัยายน 2564 

มะเขือเทศที่มี GABA สูงที่ผ่านการแก้ไขจีโนม ซ่ึง
พฒันาขึ้นโดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Tsukuba ไดเ้ปิดตวั

ตน้กลา้ชุดท าสวนในเดือนพฤษภาคม 2564 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู ้ท าสวนขา้งบา้น การ
ตอบสนองอย่างท่วมทน้และความสนใจจากกลุ่มน้ี ท าให้เกิดการขายเชิงพาณิชยใ์นเดือนกนัยายน ผลิตภณัฑน์ ้ า
ซุปขน้ที่ท าจากมะเขือเทศชนิดเดียวกนัจะมีจ าหน่ายในภายหลงั 

มะเขือเทศ Sicilian Rouge High GABA ของ Sanatech Seed ได้รับการพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีการแกไ้ข
ยีน CRISPR-Cas9 มะเขือเทศมีกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (GABA) ในปริมาณสูง ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนที่เช่ือว่า
ช่วยให้ผ่อนคลายและช่วยลดความดันโลหิตได้ Shimpei Takeshita ประธาน Sanatech Seed และ Chief 
Innovation Officer ของ Pioneer EcoScience ผูจ้ดัจ าหน่ายมะเขือเทศแต่เพียงผูเ้ดียว กล่าวว่า มี GABA มากกว่า
มะเขือเทศปกติ 4-5 เท่า Sanatech Seed ได้รับสายพนัธ์ุพ่อแม่ของพนัธ์ุ Sicilian Rouge จาก Pioneer EcoScience 
และพฒันาพนัธ์ุ F1 "Sicilian Rouge High GABA" ท่ีเพ่ิมปริมาณ GABA ผ่านการแกไ้ขยีน 

(ครับ บา้นเราคงจะมีโอกาสไดชิ้มในอนาคต แต่คงไม่ไดป้ลูก) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://sanatech-seed.com/en/20210915-2/ 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 22, 2021 
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