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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพกล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในเวียดนาม 
 

ISAAA ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาทางเวบ็ในหัวขอ้ "การ
มีส่วนร่วมในการยอมรับเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
ในเวียดนาม" ท่ีจะจัดขึ้นในวนัท่ี 7 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. (GMT + 7) ทาง Zoom 
ในระหว่างการสัมมนาทางเว็บ Graham Brookes นัก
เศรษฐศาสตร์เกษตรจาก PG Economics จะน าเสนอผล
การศึกษาในประเด็นท่ีส าคัญเก่ียวกับประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 นัน่คือ 
• ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร 
• ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรท่ีใชพ้ืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
• การมีส่วนร่วมเพื่อความมัน่คงดา้นอาหารของโลก และ 
• ประสบการณ์ของเวียดนามในการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

Graham Brookes เป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการ
ตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรและอาหาร รวมทั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงนโยบาย และผลกระทบดา้นกฎระเบียบ 
Dr. Rhodora Romero-Aldemita ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter และ Global Knowledge Center on 
Crop Biotechnology จะพูดถึง การยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมหรือพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลกในปี 2562 Dr. 
Tran Xuan Dinh เลขาธิการของ Vietnam Seed Trade Association และ Mr. Nguyen Xuan Dinh รองประธาน
สหภาพเกษตรกรเวียดนามจะแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของเวียดนามเก่ียวกบั เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การเกษตร 
การสัมมนาผ่านเว็บน้ีจัดโดย ISAAA SEAsiaCenter, Vietnam Seed Trade Association และ Vietnam Farmers 
'Union โดยมี Dr. Le Huy Ham ประธานคณะกรรมการอาหาร/อาหารสัตว์ ดัดแปลงพนัธุกรรมแห่งชาติ เป็น
ผูด้  าเนินการอภิปราย 
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(ครับ เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะไดรั้บรู้รับทราบข่าวสารดา้นการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมของโลก และ มุมมองของ
เวียดนามประเทศเพื่อนบา้นท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพดา้นการเกษตร) 
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการสัมมนาไดฟ้รีท่ี bit.ly/GlobalGMCropsVN. 

CRISPR-Cas12a สามารถแก้ไขจีโนมได้ถึง 6 ต าแหน่งใหม่ 
 

นักวิทยาศาสตร์จาก  University of Maryland รายงานว่า 
CRISPR-Cas12a เป็นเคร่ืองมือใหม่ในการแก้ไขยีนซ่ึง
สามารถก าหนดเป้าหมายได้หลายต าแหน่งพร้อมกันใน
จีโนมพืช 
นกัวิทยาศาสตร์ไดต้รวจสอบ Cas12a 9 ชนิดท่ีไม่เคยใชใ้น
พืชมาก่อน และได้พบ 6 ชนิดท่ีมีการแก้ไขในข้าว ใน 6 
ชนิดนั้น Mb2Cas12a มีประสิทธิภาพในการแก้ไขสูงสุด

และทนทานต่ออุณหภูมิต ่ า  ซ่ึงสามารถแก้ไขโดยมีข้อก าหนด PAM ท่ีผ่อนคลายมากขึ้ น  (relaxed PAM 
requirements) ในขา้ว และครอบคลุมการแกไ้ขจีโนมได ้2 คร้ัง (produced twice genome coverage) เม่ือเทียบกบั 
SpCas9 ระบบเชิงซ้อน (multiplexed system) มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายไดม้ากถึง 16 จุดในจีโนม
ขา้ว เพื่อเพิ่มผลผลิตและตา้นทานโรค 
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลย ีCRISPR ไม่ใช่แค่เป็นเคร่ืองมือตดั แต่เป็นกาว ท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือผูกมดั 
เพื่อกระตุ้นหรือลดการแสดงออกของยีน และสร้างลักษณะท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงจะน าไปสู่การปลูกพืชท่ีให้
ผลตอบแทนสูงส าหรับเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 
(ครับ อาจเป็นเร่ืองทางเทคนิคเชิงลึก เอาเป็นว่า แทนท่ีจะแกไ้ขยีนไดค้ร้ังละจุด ดว้ยเทคโนโลยีใหม่น้ี สามารถ
แกไ้ขยนีไดค้ร้ังละ 6 จุด พร้อมกนั) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41467-021-22330-w 

ผู้น าท่ีได้รับการเลือกตั้งใหม่ใน Central Uganda ให้สัญญาว่าจะสนับสนุนพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

ผูน้ าทั้ ง 10 คนท่ีได้รับการเลือกตั้ งใหม่ระดับเขตและท่ี
ปรึกษาฝ่าย น าโดย Ethel Betty Naluyima สตรีท่ีไดรั้บเลือก
เป็น ส.ส. เขต Wakiso ทางตอนกลางของยูกนัดา ให้ค  ามัน่
ว่าจะสนับสนุนพืชดัดแปลงพันธุกรรม  ในระหว่างการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ความรู้สึกท่ีมีต่อการวิจยัด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ท่ีสถาบันวิจัย
ทรัพยากรพืชแห่งชาติ (National Crops Resources Research 

Institute - NaCRRI) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564  

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22330-w


3 
 

Naluyima กล่าวในระหวา่งการประชุมเชิงปฏิบติัการว่า "เรามีบทบาทส าคญัในฐานะผูน้ าเพื่อประกนัความมัน่คง
ดา้นอาหารในยูกันดา ฉันสัญญาว่าจะสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
แน่ใจว่ามีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เช่น มนัส าปะหลงัท่ีตา้นทานไวรัส (ดดัแปลงพนัธุกรรม)” 
นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทอ้งถ่ินท่ีมาพร้อมกบั Naluyima สัญญาว่า จะรวบรวมการสนับสนุนในระดบัรากหญา้ใน
เขตการบริหารของตน เพื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีพฒันาโดย NaCRRI ซ่ึงเป็น
องคก์รแนวหนา้ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชโดยใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในยูกนัดา เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ตา้นทาน
แมลงศตัรูและทนแลง้ มนัส าปะหลงัท่ีตา้นทานไวรัส และขา้วท่ีมีประสิทธิภาพในการใชไ้นโตรเจน ซ่ึงอยู่ใน
ขั้นตอนท่ีใกลจ้ะปลดปล่อยเชิงพาณิชย ์
Dr. Godfrey Asea ผูอ้  านวยการ NaCRRI ไดใ้ห้ความมัน่ใจกบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการว่า "คุณเคยได้
ยินความขัดแยง้เก่ียวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม และเม่ือเร็ว ๆ น้ี เก่ียวกับ วคัซีน (COVID-19) ส่ิงน้ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน และเหตุผลท่ี NaCRRI ตอ้งพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ก็เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรเรา และไม่ใช่ตอ้งการการคา้ก าไร"  
Dr. Asea เรียกร้องให้ผูน้ าทอ้งถ่ินท างานร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ของ NaCRRI เพื่อพฒันาความมัน่คงดา้นอาหาร
และท าการเกษตรใหเ้กิดผลก าไรแก่เกษตรกรในยกูนัดา ความรู้สึกของ Dr. Asea สะทอ้นใหเ้ห็นอีกคร้ัง โดยหน่ึง
ในท่ีปรึกษาเขตไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า "เราตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการเกษตรในเขตและประเทศของเรา การ
ท าเช่นน้ีเราไม่ไดช่้วย NaCRRI แต่เป็นการช่วยเกษตรกรของเรา" 
ค าประกาศดงักล่าวของผูน้ าทางการเมืองท าให้ยงัคงมีความหวงัในชีวิตว่า ในวนัหน่ึงเกษตรกรยกูนัดาจะได้รับ
อนุญาตให้เลือกและปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม การประชุมเชิงปฏิบติัการน้ีจดัขึ้นโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์เพื่อ
การด ารงชีวิตและการพัฒนา (Science Foundation for Livelihoods and Development -  SCIFODE) ร่วมกับ 
Uganda Biosciences Information Center (UBIC) 
(ครับ เม่ือไรเกษตรกรไทยจะไดย้นิค าสัญญาดงักล่าวจากผูน้ าระดบัต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งจากหน่วยงานวิจยั
และพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง) 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ UBIC Coordinator ท่ี ubic.nacrri@gmail.com. 

วัคซีนโควิด -19 ท่ีพฒันามาจากพืชเร่ิมทดลองในระยะที่ 3 
 

Medicago บ ริษัท  ชี ว เภสั ชภัณฑ์ ใน เ มื อง  Quebec และ 
GlaxoSmithKline (GSK) ไดป้ระกาศว่าจะเร่ิมการทดสอบทาง
คลินิกระยะท่ี 3 ของวคัซีน COVID-19 ท่ีพฒันามาจากพืชของ 
Medicago ร่วมกับ  GSK's pandemic adjuvant (นวัตกรรม
ส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจยัและคิดคน้วคัซีน 
โดยลดขั้นตอนการผิดพลาดของงานพฒันาวคัซีนและเร่งให้

mailto:ubic.nacrri@gmail.com
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เกิดการสร้างวคัซีนในปริมาณท่ีมากกวา่วิธีอ่ืน ๆ) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระยะท่ี 2/3 ท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่ 
Medicago ได้รับการอนุมติัจากหน่วยงานก ากับดูแลของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาให้ด าเนินการลงทะเบียน
ผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดี ส าหรับการทดลองในระยะท่ี 3 โดยพิจารณาจากผลการทดลองท่ีไดรั้บในเชิงบวกจากระยะท่ี 
2 วคัซีนดงักล่าวร่วมกบั pandemic adjuvant ไดรั้บการอนุญาตอย่างเร่งด่วนโดยส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration - FDA) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 การอนุญาต
อย่างเร่งด่วนน้ี ช่วยให้ FDA เร่งการพฒันาและทบทวนยาและวคัซีนใหม่ ท่ีตั้งใจไวเ้พื่อรักษาหรือป้องกนัภาวะ
ร้ายแรงและตอบสนองความตอ้งการทางการแพทย ์
ส่วนระยะท่ี 3 ของการศึกษา คือ การออกแบบเหตุการณ์ (event-driven) การสุ่มตวัอย่าง observer-blinded (ผูถู้ก
ทดลองไม่รู้ว่าได้รับยาอะไร) placebo-controlled (การควบคุมดว้ยยาหลอก) ซ่ึงจะประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภยัของสูตร adjuvanted CoVLP เม่ือเทียบกบัยาหลอก การศึกษาจะเปิดลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมทดลอง 
30,000 คน ในขั้นตน้ประกอบดว้ยผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดี (18 ปีถึง 65 ปี) ตามดว้ยผูสู้งอายุ (65 ปีขึ้นไป) และผูใ้หญ่
ท่ีมีโรคประจ าตวั การทดลองจะท าใน 10 ประเทศท่ีก าลงัรอการอนุมติัตามกฎขอ้บงัคบั โดยเร่ิมจาก แคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา และจะลงทะเบียนเพศชายและหญิงจากประชากรท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและเช้ือชาติ 
ผูท้ดลองวคัซีน COVID-19 ท่ีพฒันามาจากพืชของ Medicago ใชเ้ทคโนโลย ีCoronavirus-Like-Particle (CoVLP) 
กับวัคซีนท่ีประกอบด้วย  recombinant spike (S) glycoprotein ซ่ึงแสดงเป็นอนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like-
particles - VLPs) ร่วมกบั GSK's pandemic adjuvant จะท าการฉีด CoVLP ขนาด 3.75 ไมโครกรัม 2 คร้ัง ห่างกนั 
21 วนั 
(ครับ อีกไม่นาน คงจะเห็นวคัชีนโควิด 19 ท่ีพฒันามาจากพืชมีการใชเ้ป็นกรณีเร่งด่วนเช่นเดียวกบัวคัซีนโควิด 
19 ประเภทอ่ืนๆ) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.medicago.com/en/media-room/medicago-and-gsk-start-phase-3 - trial-of-
adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 31, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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