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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

การเข้าถึงเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย: พันธุวิศวกรรมและการแก้ไขจีโนม 
 

องคก์ารไอซ่า (ISAAA) ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ 
(Biotechnology Alliance Association)  จะจัด สัมมนาออนไลน์  
หั ว ข้ อ  Biotechnology Approaches in Crop Improvement in 
Thailand: Genetic Engineering and Genome Editing (การ เข้า ถึง
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชในประเทศไทย: พนัธุ
วิศวกรรมและการแก้ไขจีโนม) ในวนัที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 
10.00 น. GMT+7 และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับผูส้นใจเขา้ร่วม

แลว้ 
การสัมมนาออนไลน์ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที จะครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปน้ี: 
• การยอมรับทัว่โลกและประโยชน์ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
• การวิจยัและพฒันาการแกไ้ขจีโนมในประเทศไทย 
• การพิจารณานโยบายการแกไ้ขจีโนมในประเทศไทย 
ผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารไอซ่า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ  จะท าหน้าที่ เ ป็นวิทยากร และ นายวิชา ฐิติประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ จะเป็นผูด้  าเนินรายการ 

การเขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย ท่ี https://bit.ly/GEandGEdTh 
 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนของข้าวบาร์เลย์ที่มีความต้านทานต่อเช้ือที่ท าให้เกดิโรคหลายชนดิ 
 

นกัวิทยาศาสตร์จาก Sainsbury Laboratory และ Norwich Research Park ไดค้น้พบยีนของขา้วบาร์เลยแ์ละ
ขา้วสาลีที่ตา้นทานต่อเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคราสนิมใบขีด (stripe rust) และตา้นทานต่อเช้ือที่ท าให้เกิดโรคอ่ืน ๆ 
ดว้ยเช่นกนั 
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เ ช้ือราท่ีท าให้เกิดโรคราสนิมใบขีด คือ Puccinia 
striiformis ซ่ึงท าให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในผลผลิตของ
ธญัพืชทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขา้วสาลี เช้ือราสายพนัธ์ุน้ี
สามารถแพร่ระบาดในธัญพืชหลายชนิด เช่น โรคราสนิมใบ
ขีดในขา้วสาลีและโรคราสนิมในขีดในขา้วบาร์เลย ์ 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร  Nature 
Communications ผูว้ิจัยได้กล่าวถึง ข้าวบาร์เลย์ตา้นทานการ

ติดเช้ือที่ท าให้เกิดโรคสนิมใบขีดในขา้วสาลีไดอ้ย่างไร ซ่ึงพบว่ามียีนตา้นทาน 3 ยีน คือ Rps6, Rps7 และ Rps8 
ที่มีส่วนท าให้ขา้วบาร์เลย์ไม่ติดเช้ือที่ยงัไม่ปรับตวั ที่ก่อให้เกิดโรคราสนิมใบขีดในขา้วสาลี และยงัพบว่ายีน 
Rps7 มีการกระจ่ายตวัร่วม (cosegregate) กบัความตา้นทานโรคราแป้งในขา้วบาร์เลย ์ในต าแหน่ง Mla locus ซ่ึง
หมายความว่ายีนดงักล่าวมีการสืบทอดต่อมาร่วมกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า haplotypes (เป็นกลุ่มของอลัลีลในชีวิตที่
ไดร้ับการสืบทอดมาดว้ยกนัจากผูป้กครองคนเดียว) ที่แตกต่างกนั 2 แบบของ Mla ทีม่ีความตา้นทานทั้งต่อเช้ือท่ี
ท าให้เกิดโรคราแป้งในขา้วบาร์เลยท์ี่มีการปรับตวั และเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคราสนิมใบขีดจากขา้วสาลีที่ยงัไม่
ปรับตวั 

(ครับ เป็นการคน้พบ ท่ีมีประโยชน์มากต่อการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วบาร์เลย ์
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.tsl.ac.uk/news/barley-resist-wheat-pathogen/ 

 

หลักสูตรระยะส้ันในเอเชียขององค์การไอซ่า มุ่งเน้นทีก่ารจัดการกบัห่วงโซ่คุณค่า 
ของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กฎระเบียบด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ และการส่ือสาร 

 

หลัก สูตรระยะส้ันในเอเ ชียครั้ ง ท่ี  4  เกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การก ากับดูแล
ความปลอดภยัทางชีวภาพและการส่ือสาร (Asian 
Short Course on Agribio technology, Biosafety 
Regulation และ Communication ครั้ งท่ี 4 - ASCA 
2021) จดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 23 - 26 พฤศจิกายน 2564 
ผ่าน Zoom (หลักสูตรน้ีจัดขึ้นครั้ งแรกในปี 2561 

ในมาเลเซีย) มีผูเ้ขา้ร่วม 48 คนจาก 9 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม จีน กานา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก บราซิล และอินเดีย ที่ตอ้งการเรียนรู้เกี่ยวกบัการพฒันาล่าสุดในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดดัแปลงพนัธุกรรม และการแกไ้ขยีน 

ผูเ้ข้าร่วมมาจากหน่วยงานก ากับดูแล ผูพ้ัฒนาเทคโนโลยี และนักวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สมาชิกของสถาบนัการศึกษาในฐานะคณาจารยห์รือนกัศึกษา หลกัสูตรน้ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยความพยายามร่วมกนัของ
องค์การไอซ่า (ISAAA) ศูนยภ์ูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาและการวิจยัดา้น
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การเกษตร (SEARCA) ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพของมาเลเซีย สภาการส่งออกถัว่เหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา 
สภาธญัพืชแห่งสหรัฐอเมริกา เครือข่ายเชิงรุกเพื่องานรวิจยัการขบัเคล่ือนยีน และ Murdoch University 

เปิดหลักสูตรด้วยข้อความจาก  Joselito Florendo รองผูอ้  านวยการ SEARCA และ Dr. Mahaletchumy 
Arujanan ผู ้ประสานงานระดับโลกของ ISAAA ส่วน Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผู ้อ  านวยการ ISAAA 
SEAsiaCenter ได้กล่าวถึงภาพรวมของหลกัสูตร บุคลากรของ ISAAA และ SEARCA ที่ท าหน้าที่เป็นผูด้  าเนิน
รายการและผูท้ ารายงานตลอดหลกัสูตร 

หลกัสูตรในปีน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนตา่ง ๆ  ของการพฒันาผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิม
การรับรู้ของผูร้ับประโยชน์เกี่ยวกบัเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และผลประโยชน์ หลกัสูตรน้ีประกอบดว้ย 6 ภาคส่วน 
โดยเร่ิมจากภาพรวมของการดัดแปลงพันธุกรรมและเทคโนโลยีการแก้ไขยีน สถานภาพระดับโลกของ
เทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และนโยบายการแก้ไขยีนในแต่ละประเทศที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยี นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม บรรยายสรุปส้ัน ๆ  เกี่ยวกับสถานภาพเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศของตน ตวัแทนจากฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กานา และอินเดีย ไดร้ับ
เลือกให้น าเสนอส้ัน ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและขอ้บงัคบัในปัจจุบนัในประเทศของตน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาและการคา้พืชเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 

วิทยากรยงัได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในการพฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดัดแปลงพนัธุกรรม 
โดยเฉพาะขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีทีในฟิลิปปินส์และออ้ยทนแลง้ในอินโดนีเซีย หัวขอ้ไดร้ับการสนบัสนุน
ให้มีการอภิปราย คือ การท างานร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษา อุตสาหกรรม และรัฐบาลสามารถช่วยส่งมอบ
ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพท่ีทนัสมยัไปยงัผูร้ับผลประโยชน์ที่ตั้งใจไวไ้ด้อย่างไร หลงัจากนั้น ไดมี้อภิปรายใน
หัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ ชีววิทยาสังเคราะห์ การสร้างภาพ
ล าดบัดิจิทลั (digital sequence imaging) และเทคโนโลยีการขบัเคล่ือนยีน 

นอกจากน้ียงัมีการพูดคุยเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาดของพืชที่พฒันาดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจของกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากประสบการณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และความไม่สอดคล้องของกฎระเบียบและผลกระทบต่อการคา้
ผลิตภณัฑ์ที่มาจากการมีอยู่ของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ในระดับต ่า ภาคส่วนสุดทา้ยเป็นการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์และการทูตทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอนุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมจ าลองการอภิปรายและการเจรจาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการประชุม COPMOP ในอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลกัสูตร 4 วนัส้ินสุดลงโดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมท่ีไดร้ับการคดัเลือกแสดงความประทบัใจ แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และให้ค าแนะน าส าหรับกิจกรรมในอนาคต ตามมาดว้ยขอ้ความปิดหลกัสูตรจาก Dr. Romero-Aldemita และค า
เชิญให้เขา้ร่วม ASCA อีกครั้ งในปี 2565 โดยหวงัว่าจะเป็นการเขา้ร่วมโดยตวับุคคล 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั ASCA โปรดติดต่อ knowledge.center@isaaa.org 
 
 
 

mailto:knowledge.center@isaaa.org
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แนวทางที่จะไม่ต้องใช้ดีเอ็นเอที่ถ่ายฝากโดย CRISPR-Cas เพื่อกระตุ้นการแสดงออกในข้าว 
 

 
 

นักวิจัยจาก China Agricultural University และพันธมิตร 
รายงานว่ายีนและลกัษณะใหม่สามารถพฒันาไดใ้นขา้วโดย
การออกแบบการต่อสลบัของจีโนมขนาดใหญ่ (large-scale 
genomic inversion) หรือการเพ่ิมจ านวน (duplication) โดย
ใช้ CRISPR-Cas9 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีได้ตีพิมพ์ในวารสาร 
Nature Plants 

ความแปรผนัของโครงสร้าง เช่น การต่อสลบัและการเพ่ิมจ านวน มีส่วนท าให้เกิดลกัษณะทางการเกษตร
ที่ส าคญัในพืช โดยนักวิจยัได้ท าให้การต่อสลบัของโครโมโซม 1 ในขา้ว ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนโปรโม
เตอร์ (promoter) และ การเพ่ิมจ านวนของโครโมโซม 2 ท าให้เกิดยีนชุดใหม่ ยีน CP12 และ Ubiquitin2 ซ่ึงเป็น
ยีนเดิมท่ีมีอยู่จะมีการแสดงออกเพ่ิมขึ้นอย่างมากในใบ และส่งผลให้ยีน PPO1 และ HPPD มีการแสดงออก
เพ่ิมขึ้นในพืชท่ีผ่านการแก้ไขยีนด้วยอลัลีล SV ที่เป็นโฮโมไซกัส (homozygous SV alleles) รวมทั้งยงัทนทาน
สารก าจดัวชัพืชได ้โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อลกัษณะทางการเกษตรที่ส าคญัอ่ืน ๆ 

ผลการศึกษาน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีไม่ตอ้งใชด้ีเอ็นเอจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ซ่ึงสามารถขยายการใช ้CRISPR-Cas9 ใน
การปรับปรุงพืชและสัตวไ์ด ้

(ครับ สรุปง่าย ๆ คือ การเพ่ิมการแสดงออกของยีนเดิมท่ีมีอยู่ในพืช โดยไม่ตอ้งใชด้ีเอ็นเอท่ีถ่ายฝากหรือดี
เอ็นเอจากผูใ้ห้ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตว)์ 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41477-021-01019-4 
 

 

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

https://www.nature.com/articles/s41477-021-01019-4

