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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

แนวร่วมแอฟริกนัเพือ่การส่ือสารการแก้ไขจีโนมได้รับการเปิดตัว 
จากผลสรุปของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

การประชุมสัมมนาการส่ือสารทางชีววิทยา
ศาสตร์แห่งแอฟริกาครั้ งท่ีส่ี (ABBC 2021) ไดจ้บ
ลงด้วยการเปิดตวักลุ่มแนวร่วมแอฟริกันเพื่อการ
ส่ื อสา ร เ กี่ ย ว กับก า รแก้ ไ ข จี โนม  ซ่ึ ง เ ป็น
แพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมการสนทนาที่เปิดกวา้ง
และโปร่งใสเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนมในทวีป การ
เปิดตวัดงักล่าวมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

และการคา้ของเคนยา Hon. Betty Maina เป็นประธาน 
Hon Maina. ไดเ้ขา้ร่วมกบัเจา้ภาพของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียดา้นชีววิทยาศาสตร์ในการตอ้นรับกลุ่มพนัธมติร 

ซ่ึงแสดงความมั่นใจว่าการริเร่ิมน้ีจะเป็นกุญแจส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเล่าเร่ืองและการรับรู้ของ
สาธารณชน เกี่ยวกับเทคโนโลยียีนในแอฟริกา โดยกล่าวว่า "ในขณะที่ ABCC 2021 ได้ท าการเปิดตวั African 
Coalition for Communication เกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนม ฉันขอทา้ให้นกัวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกนัออกจากพ้ืนท่ีท่ี
คุน้เคยของพวกเขา และพยายามท าให้มัน่ใจว่าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในภาษาท่ีไม่ใช่ดา้นเทคนิค เพื่อแจ้ง
การตดัสินใจดา้นนโยบายและทางเลือกของผูบ้ริโภค" 

ส านกังานพฒันาสหภาพแอฟริกา (African Union Development Agency (AUDA-NEPAD)) ให้ค ามัน่ท่ีจะ
สนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตร Prof. Aggrey Ambali หัวหนา้ศูนยว์ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งแอฟริกา 
กล่าวว่า "การเปิดตวักลุ่มแนวร่วมแอฟริกาเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนมมาได้ในเวลาที่เหมาะสมแลว้ 
และ AUDA-NEPAD ก็ตั้งตารอท่ีจะไดร่้วมงานกบักลุ่มพนัธมิตรฯ” 

ผูน้ าของมหาวิทยาลยัในแอฟริกา 6 แห่ง ได้แสดงความมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้ท่ีจะสนับสนุนกลุ่มพนัธมิตร 
โดยกล่าวว่ากลุ่มพนัธมิตร จะมีบทบาทส าคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และความสามารถของผูก้  าหนด
นโยบายในการส่งเสริมการตดัสินใจอย่างมีขอ้มูลในการแกไ้ขจีโนม มหาวิทยาลยัที่เป็นตวัแทน ไดแ้ก่ Nigeria's 
Ebonyi State University, Ethiopia's Addis Ababa University, Kenyatta University, Masinde Muliro University 
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of Science and Technology, University of Embu และ  South Eastern Kenya University รองอธิก ารบดีของ
มหาวิทยาลยัทั้ง 6 แห่งรู้สึกตื่นเตน้ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มพนัธมิตร โดยกล่าวว่าพวกเขาตั้งตารอท่ีจะเป็น
เจา้ภาพในมหาวิทยาลยัของตน 

ในค ากล่าวของ  Dr. Robert Karanja ผู ้ร่วมก่อตั้ ง Vilgro Africa และประธานคณะกรรมการ ISAAA 
AfriCenter เปิดเผยว่ากลุ่มพนัธมิตรจะช่วยในการเช่ือมช่องว่างความรู้ระหว่างนกัวิทยาศาสตร์ ผูก้  าหนดนโยบาย 
และสาธารณชน Dr. Karanja กล่าวว่า "การลดช่องว่างน้ีต้องใช้แนวทางสหสาขาวิชาชีพและความพยายาม
ร่วมกัน เพ่ือให้แน่ใจว่าการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงเกิดขึ้นในกระดาษเท่านั้น แต่ยงัเป็นตวัเป็นตนใน
เทคโนโลยีอีกดว้ย" 

Dr. Dianah Ngonyama รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการวิจยัและเจา้หนา้ท่ีดา้นความซ่ือสัตยใ์นการวิจยัของ 
Iowa State University และเลขาธิการคณะกรรมการ ISAAA AfriCenter บอกกับผู ้เข้าร่วมประชุมว่า กลุ่ม
พนัธมิตรจะเป็นเจา้ภาพในการจดัท าฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัความคืบหนา้ของการวิจยัการ
แกไ้ขจีโนมในแอฟริกา  

กลุ่มพนัธมิตรแอฟริกันเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนม จะน าแนวทางสหวิทยาการมาใช้ในการ
ส่ือสารและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ส่ิงน้ีจะท าได้โดยการเสริมทกัษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (soft 
skills) ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชก้ารแกไ้ขจีโนมในดา้นการเกษตร สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม และการปฎิสัมพนัธ์กบั
นักวิจยัวิจยัด้านสังคมศาสตร์ ในสถาบนัการศึกษา ผูน้ านโยบาย ภาคเอกชน และส่ือมวลชนในแอฟริกา เพื่อ
สนบัสนุนให้มีการเจรจามากกว่าการอภิปรายไม่รู้จบ 

การประชุม ABBC 2021 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 - 24 กนัยายน พ.ศ. 2564 จดัขึ้นในรูปแบบลูกผสมโดยมีการ
เขา้ร่วมดว้ยตนเองใน 6 ประเทศ และการเขา้ร่วมเสมือนจริง นกัวิทยาศาสตร์และนกัวิชาการ ผูอ้อกกฎหมายและ
ที่ปรึกษานโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล นักส่ือสาร ผูป้ฏิบตัิงานด้านส่ือสาร ผูม้ีส่วนในภาคอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรจากแอฟริกาและทัว่โลก ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสัมมนาทั้ง 5 วนั 

(ครับ ประเทศไทยควรมีสมาพนัธ์เพื่อท าหนา้ท่ีในการส่ือสารในเร่ืองน้ีไหม) 
ต้องการข้อมูลเ พ่ิม เติม เกี่ยวกับ  การประชุม ABBC2021 ติดต่อ   Dr. Margaret Karembu ที่ อี เมล์  

mkarembu@isaaa.org 
 

การสร้างขีดความสามารถส าหรับ COPMOPs ยงัคงด าเนนิต่อไปส าหรับประเทศในเอเชีย 
 

องค์การ ISAAA ได้ให้การตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาผ่านเว็บ
เกี่ ย วกับการประชุม  Conference of the Parties-Meeting of 
Parties (COPMOP) ของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity - CBD) องค์การ 
ISAAA และองค์กรร่วม ได้จัดงานสัมมนาทางเว็บเพื่อให้

mailto:mkarembu@isaaa.org
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ผูเ้ขา้ร่วมที่สนใจไดร้ับฟังและแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการเจรจา COPMOP ในวนัที่ 11 - 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

องค์การ ISAAA, ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพของมาเลเซีย (Malaysian Biotechnology Information 
Center) การวิจยัสาธารณะและโครงการริเร่ิมดา้นกฎระเบียบ (Public Research and Regulation Initiative - PRRI) 
และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ได้จดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการระดับภูมิภาค (Virtual ISAAA Asian 
Regional Workshop)  ครั้ ง ท่ี  2 เกี่ยวกับ CBD พิธีสาร และการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของ
สหประชาชาติ 2021 ตั้งแต่วนัที่ 28 ถึง 29 กนัยายน 2021 ผ่าน Zoom และการประชุมเชิงปฏิบตัิการออนไลน์ครั้ ง
ท่ีสองท่ีจัดขึ้นน้ีก็เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ COPMOP โดยมีนักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากับดูแลของ
ประเทศ นักศึกษา และบุคลากรทางวิชาการมากกว่า 60 คนเขา้ร่วม กิจกรรมน้ีเป็นการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เสมือนจริง เพื่อติดตามผลการจดังานออนไลน์ที่คล้ายคลึงกันโดยองค์การ ISAAA ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวนัที่ 4 - 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 

Prof. Piet Van der Meer จาก  Ghent University, Dr. Gabriel Romero จาก  Philippines Seed Industry 
Association, Dr. Lucia de Souza จาก  PRRI, ISAAA Global Coordinator Dr. Mahaletchumy Arujanan และ 
ISAAA SEAsiaCenter Director Dr. Rhodora Romero-Aldemita ท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรผูใ้ห้ขอ้มูล โดย Prof. Van 
der Meer ให้ภูมิหลงัของ CBD และ Protocols, COPs, MOPs และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยยอ้นรอยที่มาท่ีไป
ตั้งแต่เร่ิมตน้ Dr.  Arujanan ได้อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและประเด็นความปลอดภยัทางชีวภาพ ที่จะ
รวมอยู่ในวาระการประชุม COPMOP ในขณะที่ Dr. de Souza อธิบายเกี่ยวกับ Digital Image Sequencing ส่วน 
Prof. Van der Meer และ Dr. Romero ได้น าเสนอแยกกันเกี่ยวกับการแก้ไขจีโนม โดยแต่ละคนได้อธิบาย
เทคโนโลยีและรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่ให้ภาพเปรียบเทียบเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนม ตลอดจนทดสอบความเขา้ใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมเกี่ยวกบัเทคโนโลยีน้ีผ่านการมีส่วนร่วมของผูร่้วมสัมมนา การสัมมนาผ่านเวบ็จบลงดว้ยค าอธิบาย
เกี่ยวกบัขั้นตอนต่อไปในการประชุม COPMOP ครั้ งต่อไป โดย Dr. Arujanan และค ากล่าวปิดโดย Dr. Romero-
Aldemita 

การอภิปรายแบบเปิดของการสัมมนาทางเวบ็ เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมเพียงเล็กนอ้ยในการ
เจรจาเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างการประชุม COPMOPs ดังนั้นจึงขอให้ผูร่้วมประชุมติดต่อ
ตวัแทนของประเทศของตนและเสนอความคิดเห็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเจรจา ซ่ึงในบนัทึกที่เกี่ยวขอ้งของการ
ประชุม COPMOPs ก่อนหนา้นั้น เปิดให้เฉพาะผูไ้ดร้ับเชิญเท่านั้น แต่การประชุม COPMOP ท่ีจะจดัขึ้นในเดือน
ตุลาคมปีน้ี จะเปิดให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ร่วมทางออนไลน์ ผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
การประชุมออนไลน์และส่งต่อค าเชิญไปยงัเพื่อนร่วมงานและผูต้ิดต่ออ่ืน ๆ ของพวกเขา การประชุมเสมือนจริง
ของ COP15/COPMOP10/COPMOP4 จะจดัขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 11 ถึง 15 ตุลาคม 2564 
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องคก์าร ISAAA วางแผนที่จะด าเนินการสัมมนาผ่านเว็บเช่นน้ีต่อไป เพื่อให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมมากขึ้นใน
อนุสัญญา หากต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสัมมนาผ่านเว็บท่ีก าลังจะมีขึ้ น โปรดส่งอีเมลไปท่ี 
knowledge.center@isaaa.org หรือติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Crop Biotech Update 
 

นักศึกษาได้พฒันา "Lock" เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรมกลายเป็นสายพนัธุ์ที่รุกราน 
 

กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden 
University) ในเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนา "Lock" 
เพ่ือลดโอกาสท่ีส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม จะ
กลายเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีรุกราน (invasive species) เมื่อ
ถูกปลดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีน้ีได้
ถูกส่งเข้าแข่งขันในรายการ iGEM ซ่ึงเป็นการ
แ ข่ ง ขั น ด้ า น  Synthetic Biology ( ชี ว วิ ท ย า

สังเคราะห์) ในปีน้ี 
Double Plasmid Lock (DOPL LOCK) ถูกสร้างขึ้นดว้ยแนวคิดในการกระจายสารพนัธุกรรมจากส่ิงมีชีวิต

อ่ืนของ GMO ระหว่างพลาสมิดของ DNA แยกกนัสองตวั พลาสมิดแต่ละตวัมีสารพิษของตวัเอง โดยแต่ละตวัมี
สารตา้นพิษของอีกตวัหน่ึง นักศึกษาอธิบายว่าส่ิงน้ีจะช่วยให้มัน่ใจไดว้่า เซลล์จะมีชีวิตอยู่ไดก้็ต่อเมื่อพลาสมิด
ทั้งสองตวัอยู่ดว้ยกนัและไม่สามารถถ่ายโอนพลาสมิดแต่ละตวัไปยงัแบคทีเรียอ่ืนได ้โดยสรุป พลาสมิดตวัหน่ึง
ไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีอีกตวัหน่ึง และจะท าหนา้ท่ีเป็น "ตวั lock" ที่จะท าให้ GMOs ไม่สามารถเอาชนะ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในสภาพแวดล้อมเปิดได้ วตัถุประสงค์น้ี คือ เพื่อให้นักวิจัยใช้ประโยชน์จากการดัดแปลง
พนัธุกรรมอย่างปลอดภยั โดยไม่ท าให้กลายเป็นสายพนัธ์ุที่รุกราน 

(ครับ หน่ึงในขอ้โตแ้ยง้จากกลุ่มต่อตา้นว่าส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธ์ุกรรมเม่ือถูกปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
อาจกลายเป็นสายพนัธ์ุที่รุกราน น าไปสู่แนวคิดของนกัศึกษา ท่ีพฒันาเทคนิคที่เรียกว่า DOPL LOCK) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2021/09/a-lock-to-make-genetic-
modification-safer  
 

สหราชอาณาจักรพร้อมที่จะปลดลอ็กการแก้ไขยนี (Gene Editing) 
 

สหราชอาณาจกัร โดย George Eustice รัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มไดป้ระกาศ
เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2564 ว่ามีแผนปลดล็อกการแกไ้ขยีน เพื่อ
ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชท่ีมีความตา้นทานมากขึ้น มีคณุค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น และให้ผลผลิตมากขึ้น ซ่ึงเป็นการแสดงออกของ
รัฐบาลที่มีต่อการให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขยนี 
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การออกจากสหภาพยุโรป ท าให้สหราชอาณาจกัรสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ของตนเองได้ เป็นการเปิด
โอกาสให้การควบคุมเทคโนโลยีทางพนัธุกรรมอยู่บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์มากขึ้น และ ในขั้นตอนแรก รัฐบาล
จะเปล่ียนกฎท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขยีนเพื่อท าให้มีการวิจยัและพฒันาไดง่้ายขึ้น โดยจะเนน้ไปที่พืชท่ีพฒันาโดย
เทคโนโลยีทางพนัธุกรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมอาจเกิดขึ้นไดต้ามธรรมชาต ิหรืออาจเป็นผลมาจาก
วิธีการปรับปรุงพนัธ์ุแบบดั้งเดิม 

Eustice กล่าวว่า "การแก้ไขยีนมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรพนัธุกรรมที่ธรรมชาติจดัหาให้ 
และเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยในการจดัการกบัความทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของความมัน่คงทางอาหาร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ" 

นักวิทยาศาสตร์จะยงัคงต้องแจ้งให้ Defra (Department for Environment, Food and Rural Regulation) 
ทราบถึงการทดลองวิจยัใด ๆ  ที่ก  าลงัด าเนินงาน ส่วนขั้นตอนต่อไป คือ การทบทวนขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบ
ของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม (GMO) เพ่ือแยกส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการแกไ้ขยีนและเทคโนโลยีทางพนัธุกรรม
อ่ืน ๆ ออกจากการพฒันาโดยการปรับปรุงพนัธ์ุแบบดั้งเดิม กฎระเบียบของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมจะยงัคง
มีผลบงัคบัใช ้เมื่อการแกไ้ขยีนเป็นการถ่ายฝากดีเอ็นเอจากชนิดพนัธ์ุอ่ืน 

(ครับ จากค าประกาศน้ี ช้ีให้เห็นว่าจะมีการก ากบัดูแลเฉพาะการแกไ้ขยีนในรูปแบบท่ี 3 (SDN3) ที่มีการ
ถ่ายฝากยีนจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.gov.uk/government/news/plans-to-unlock-power-of-gene-editing-unveiled 
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