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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                    วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

ขอเชิญเข้าร่วมหลกัสูตรระยะส้ันของเอเชียคร้ังท่ี 3  
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการส่ือสาร 

 

ศกัยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ท่ีมีส่วนร่วมในการเกษตร
อย่างย ัง่ยืนนั้น ขึ้นอยู่กบัการวิจยัและพฒันา รวมทั้งการบูรณาการ
ของปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ กรอบการก ากบั
ดูแลระดับชาติท่ีอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจท่ี
เพียงพอเก่ียวกับเคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการท างานร่วมกนัท่ีแขง็แกร่ง และเสริมสร้างความรู้ให้กบั
ผูเ้ล่นหลกัในเวทีเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ องคก์ารไอซ่า (ISAAA) ไดเ้ปิดตวัหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับเอเชียเป็นคร้ังท่ี 3 เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ
เกษตร กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ และการส่ือสาร (Agribiotechnology, Biosafety Regulation, 
and Communication - ASCA) ซ่ึงจดัโดย ISAAA SEAsiaCenter ผา่นทาง Zoom ระหวา่งวนัท่ี 23-26 พฤศจิกายน 
2563 

หลกัสูตรระยะสั้นน้ีออกแบบมาเพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วม: 
• เขา้ใจห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การพฒันา การน าเขา้สู่ตลาด และ

การคา้ขายส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม LMO 
• ตราสารทางกฎหมายระดับชาติและนานาชาติท่ีเก่ียวข้องกับ ส่ิงมีชีวิตดัดแปลง

พนัธุกรรม 
• การส่ือสารในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั

ทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
• การส่ือสารเทคโนโลยชีีวภาพเกษตรผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์สหรัฐ (บวกค่าธรรมเนียมการโอน) ซ่ึงจะครอบคลุมการ
เขา้ถึงการฝึกปฎิบติัและการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนไดท่ี้ bit.ly/registerASCA2020 

(ครับ แมว้า่จะดูแพง แต่ก็คุม้ค่าท่ีจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร กฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ท่ีส าคญัคือ ท าอยา่งไรจะส่ือสารในเร่ืองดงักล่าวใหส้าธารณชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ) 
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เกษตรกรชาวเคนยาเร่ิมปลูกฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

ในท่ีสุดเกษตรกรในเคนยาก็ปลูกฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม 
(ฝ้ายบีที) หลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุญาตให้เพาะปลูก
ฝ้ายบีทีในเชิงพาณิชยเ์พื่อฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมฝ้าย ส่งเสริม
การผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ฝ้ายบีทีไดรั้บการปรับปรุง
ทางพนัธุกรรมเพื่อตา้นทานการเขา้ท าลายของหนอนเจาะ
สมอฝ้ายแอฟริกัน (African Bollworm) ซ่ึงเป็นศตัรูฝ้ายท่ี
ท าลายลา้งมากท่ีสุดในเคนยา จนถึงขณะน้ีมีการปลูกแปลง

สาธิตฝ้ายบีที จ านวนกว่า 200 แปลง ในเคนยาตะวนัตก โดยมีแผนจะขยายไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศ น่ีคือ
ความพยายามท่ีจะเตรียมเกษตรกรใหป้ระสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ โดยการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัทาง
พืชไร่ท่ีเหมาะสมและการดูแล 

ในระหว่างการศึกษาดูงานท่ีจัดโดย Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa (OFAB-
Kenya chapter) และพนัธมิตร เม่ือวนัท่ี 28 - 29 ตุลาคม 2020 ผูน้ าเกษตรกรแสดงความหวงัใหม่ในการกลบัมาท า
ไร่ฝ้ายท่ีท าก าไรไดอี้กคร้ัง นาย Francis Apailo ซ่ึงเป็นเกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายทางตะวนัตกของเคนยากล่าวว่า “ฝ้าย
บีทีมอบโอกาสทองให้กบัครอบครัวของฉันและสร้างความมัน่คงให้กับอนาคตของลูก ๆ ” เกษตรกรมีความ
มัน่ใจในประสิทธิภาพของฝ้ายบีทีในฟาร์มของตน และเร่งให้มีการส่งมอบเมล็ดพนัธุ์อย่างทนัท่วงที พวกเขายงั
แนะน าให้เพิ่มการเยี่ยมเยียนแลกเปล่ียนระหว่างเกษตรกรต่อเกษตรกรทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้
เกษตรกรชาวแอฟริกนัสามารถปลูกฝ้ายบีทีไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงพวกเขารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและ
ภูมิภาคโดยรวม 

ผูน้ ามณฑลร่วมกบัเกษตรกร แสดงความเช่ือมัน่ในแผนงานของรัฐบาลในการปรับปรุงอุตสาหกรรมฝ้าย 
นาย Mary Nzomo สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Trans Nzoia County (CEC) ดา้นการเกษตร กล่าวว่า “การ
ปลูกฝ้ายบีทีในเชิงพาณิชยไ์ม่เพียงแต่จะเพิ่มผลก าไรของเกษตรกรเท่านั้น แต่ยงัสร้างงานมากมายให้กบัเยาวชน
ของเราดว้ย” นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในปัจจุบนัยงัไดรั้บทราบถึงความส าคญัของการกระตุน้ทัว่ประเทศ 
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของฝ้ายบีทีและการรวมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด เพื่อให้ตระหนักถึงความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ 

การศึกษาภาคสนามปิดทา้ยด้วยการเยี่ยมชม Rift Valley Textiles (RIVATEX) East Africa Ltd ซ่ึงเป็น
โรงงานส่ิงทอชั้นน าของเคนยา โรงงานท่ีล ้าสมยัตอ้งใชก้ าลงัการผลิต 40,000 เบล / ปี โดยในปัจจุบนัร้อยละ 90 
น าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น ขณะท่ีประเทศผลิตไดเ้พียง 17,000 เบล / ปี ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะส่งให้โรงงานเดียว 
การเพาะปลูกฝ้ายบีทีคาดว่าจะสามารถลดการขาดดุลน้ีได ้เกษตรกรช่ืนชมโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าท่ีรัฐบาลวาง
ไว ้เพื่อให้แน่ใจว่ามีตลาดท่ีพร้อมส าหรับฝ้ายบีที ผูน้ าเกษตรกรจากเจ็ดมณฑลท่ีปลูกฝ้าย ไดรั้บการสนับสนุน
จากเกษตรกรสมาชิก CEC นกัข่าวและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
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(ครับ ในขณะท่ีเกษตรกรเคนยาก าลงัเตรียมความพร้อมในการปลูกฝ้ายบีที เกษตรกรไทยยงัรอคอยอย่าง
มีความหวงั) 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีและการพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพอ่ืน ๆ ในแอฟริกาโปรดติดต่อ Dr. 
Margaret Karembu ท่ี mkarembu@isaaa.org 

 

TALENs ได้ถูกใช้ส าหรับการหยุดท าหน้าท่ีของกลุ่มยีนในต้นเบญจมาศ 
 

นกัวิจยัจาก Fukui Prefectural University และองคก์ารวิจยั
การเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Agriculture and 
Food Research Organization) ในญ่ีปุ่ นรายงานวา่ การใช ้

TALENs ในการหยดุท าหนา้ท่ีของกลุ่มยนี (Multiple Gene 
Knockout) ในตน้เบญจมาศ ท าใหเ้กิดการเป็นหมนั ซ่ึงการ
คน้พบน้ี จะช่วยป้องกนัการปลิวไปของยนีไปสู่พนัธุ์ป่าท่ี
ใกลชิ้ด ผลงานน้ีไดถู้กเผยแพร่ใน Scientific Reports. 

การแกไ้ขจีโนมเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธุ์พืช อย่างไรก็ตามในชนิดพนัธุ์ท่ี
มีโครโมโซมท่ีคลา้ยคลึงกนั (homologous sets of chromosomes) มากกวา่ 2 ชุด เช่น เบญจมาศ การหยดุท าหนา้ท่ี
ของกลุ่มยนีเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไม่เกิดการการท าหนา้ท่ีท่ีทบัซ้อนกนั ดงันั้นนกัวิจยัจึงคน้หาดีเอ็นเอ
เสริม (cDNAs) ส าหรับยีน CmDMC1 ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการรวมตวักนัใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนัแบบไมโอติก  (meiotic 
homologous) ในต้นเบญจมาศ เน่ืองจาก cDNA ท่ีระบุทั้ ง 6 ชนิดพบในต าแหน่งเฉพาะของโครโมโซม จึง
สามารถท าให้เกิดการหยุดท าหนา้ท่ีพร้อมกนัโดยใช ้TALEN มี 2 พนัธุ์ท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ท่ี TALEN น าไปสู่
การพฒันาสายพนัธุ์ท่ีมีต าแหน่ง CmDMC1 ท่ีมีอยูก่ระจดักระจาย ท าใหเ้กิดการเป็นหมนัของตวัผูแ้ละตวัเมีย 

(ครับ ก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของการใช ้TALEN ในการแกไ้ขยนี เพื่อการพฒันาพนัธุ์พืช) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41598-020-72356-1 

 

สถาบันการศึกษาท้ังหมดในยุโรปเรียกร้องให้มีการประสานกฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีเกีย่วกบัการแก้ไขจีโนม 
 

European Federation of Academies of Sciences and 
Humanities (ALLEA) ได้เปิดเผยรายงานการแก้ไขจีโนม
เพื่อการปรับปรุงพืช ซ่ึงน าเสนอหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
และการด าเนินการ ท่ีสามารถด าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้ง
กับกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการแก้ไขจีโนม 
รายงานดังกล่าวมาจากการอภิปรายของผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ ผูก้  าหนดนโยบายและกลุ่มประชาสังคม ใน

ระหวา่งการประชุมสัมมนาสาธารณะท่ีกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 
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Antonio Loprieno ท่ีเป็นประธานของ ALLEA กล่าวว่า "การขยายการพูดคุยสาธารณะเก่ียวกับนวตั
กรรมในการแก้ไขจีโนมส าหรับการปรับปรุงพืช เป็นความรับผิดชอบหลกัของชุมชนวิทยาศาสตร์ รวมถึง
สถาบนัการศึกษาทัว่ยโุรป แมว้า่เทคนิคใหม่ ๆ เหล่าน้ีจะน าเสนอโอกาสท่ีน่าต่ืนเตน้ แต่ก็ยงัคงมีความส าคญัท่ีจะ
ไดเ้ห็นภาพรวมท่ีกวา้งขึ้น และพิจารณาการรับรู้ของสาธารณชน และความแตกต่างทางวฒันธรรม รายงานฉบบั
น้ีได้สรุปกลุ่มงานวิจยัท่ีหลากหลาย และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมท่ีครอบคลุม แก่ผูก้  าหนดนโยบายของ
ยโุรปและสาธารณชน” 

จุดเด่นของรายงานมีดงัต่อไปน้ี: 
• การออกกฎหมายของสหภาพยุโรป ตอ้งดูท่ีลกัษณะของพืช ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

เพื่อก าหนดสถานะการก ากบัดูแล 
• การแกไ้ขจีโนมท่ีก าหนดเป้าหมาย โดยไม่ตอ้งมีการถ่ายฝากยีน ไม่ไดมี้ความเส่ียงดา้นสุขภาพ

หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากพืชท่ีไดรั้บการปรับปรุงพนัธุ์แบบเดิม 
• ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายและนโยบายท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง อาจขดัขวางการเลือกพืชท่ีมีประสิทธิผล มี

ความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศได้มากขึ้น พร้อมกับลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

• ช่วงระยะเวลาและตน้ทุนของการคา้ในปัจจุบนัท าให้ (ยกเวน้ผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่) 
แทบจะ เ ป็นไปไม่ ได้ ท่ี จะแนะน าพื ช ท่ีพัฒนาด้วย เทค นิคการป รับป รุงพั น ธุ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยชีีวภาพใหม่ ๆ เขา้สู่ตลาด 

• เทคโนโลยใีหม่ ๆ เหล่าน้ีอาจช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของการเกษตร 
• การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์มีความส าคญั ในกระบวนการตดัสินใจในการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์

ได้รับการแก้ไขจีโนมเขา้สู่ตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบของการแนะน าตลาดได้รับการ
ส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง 

(ครับ เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีเป็นผลมาจากการศึกษาวิจยั แต่จะท าตามขอ้เสนอนั้นหรือไม่เป็นอีก
เร่ืองหน่ึง) 

ดาวโหลดรายงานน้ีมาอ่านเพิ่ม เ ติมได้จาก https://allea.org/academies-report-reviews-debate-on-
genome-editing-for-crop-improvement/ 
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