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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
 

การสัมมนาออนไลน์ เร่ือง ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถก าจัดโรคที่เกดิจากพาหะน าโรคได้หรือไม่ 
 

ISAAA ร่วมกับ Outreach Network for Gene Drive Research และ 
Biotechnology Information Centers จะจดัสัมมนารอบท่ี 3 ของชุด
การสัมมนาผ่านเวบ็ของ Gene Drive (Gene Drive Webinar Series) 
ในหัวขอ้ ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถก าจดัโรคที่เกิดจากพาหะ
น าโรคได้หรือไม่  ในวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
กรุงเทพ ผ่าน Zoom 

ศกัยภาพของการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยี  Gene 
Drive เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสนใจเพ่ิมขึ้นในระดับนานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ชุดการสัมมนา
ผ่านเวบ็ของ Gene Drive มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการสนทนาที่มีประสิทธิผลและสมดุลเกี่ยวกบัประโยชน์
และความเส่ียง ของเทคโนโลยี Gene Drive ที่เป็นไปได้ โดยให้ขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงและถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นการ
อภิปรายภายใตบ้ริบทของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้ งท่ี 3 ของชุดการสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive น้ี ผูเ้ช่ียวชาญจะให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบั: 

• สถานะของโรคที่เกิดจากพาหะน าโรค เช่น มาลาเรียและไขเ้ลือดออกในแอฟริกาและเอเชีย 
• ความส าคญัของ gene drive mosquitoes (การก าจดัยุงดว้ย gene drive) และ 
• ประโยชน์และขอ้จ ากดัของแนวทางการใช ้gene drive ในการควบคุมโรคที่เกิดจากพาหะน าโรค 
หมายเหตุ Gene Drive คือ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม ที่ถ่ายทอดชุด

ยีนเฉพาะไปยงัลูกหลานทัว่ทั้งประชากร แทนท่ีจะเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพนัธุกรรมของเมลเดล 
(ครับ เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ในเร่ืองท่ีก าลงัพูดถึงกนัมากในปัจจุบนั จะไดไ้ม่ตกยุค) 
ลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ไดฟ้รี ท่ี https://bit.ly/GeneDriveWebinar3 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/GeneDriveWebinar3
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นักวิทยาศาสตร์แนะน าระบบ CRISPR 3.0 เพือ่กระตุ้นยีนให้ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงในพชื 
 

Yiping Qi รองศาสตราจารยด์า้นวิทยาศาสตร์พืช (Plant 
Science) ที่  University of Maryland (UMD) ได้แนะน า
ระบบ CRISPR 3.0 ท่ีพฒันาขึ้นมาใหม่ในพืช เพื่อเน้น
การกระตุ ้นยีน  (gene activation)  แทนการแก้ไขยีน 
(gene editing) แบบเดิม 

ระบบ CRISPR 3.0 มุ่งเนน้ไปที่การกระตุน้กลุ่ม
ยีน  (multiplexed gene activation)  ซ่ึ งหมายความว่ า 

สามารถกระตุน้การท างานของยีนหลายตวัพร้อมกันได้ นักวิจยักล่าวว่าระบบน้ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
กระตุน้ดว้ยเทคโนโลยี CRISPR ท่ีล ้าสมยัในปัจจุบนัไดสู้งถึง 4 – 6 เท่า ดว้ยความแม่นย  าและประสิทธิภาพสูงใน
ยีนทีมากถึง 7 ยีนในคราวเดียว แมว้่า CRISPR จะขึ้นช่ือในเร่ืองความสามารถในการแกไ้ขยีน ซ่ึงสามารถท าลาย
ยีนที่ไม่พึงปรารถนาได้ แต่การกระตุน้ยีนเพื่อให้มีหนา้ที่ในการท างานนั้นจ าเป็นต่อการสร้างพืชท่ีดีขึ้นส าหรับ
อนาคต 

Qi และทีมวิจยั ไดต้รวจสอบระบบ CRISPR 3.0 ในขา้ว มะเขือเทศ และ Arabidopsis (พืชตน้แบบ) แลว้ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการกระตุน้ยีนหลายชนิดพร้อมกนั รวมถึงการออกดอกเร็วขึ้นเพ่ือเร่งกระบวนการผสมพนัธ์ุ 
แต่น่ีเป็นเพียงหน่ึงในขอ้ดีมากมายของการกระตุน้กลุ่มยีน และรอท่ีจะใช้ระบบน้ีในการคดักรองจีโนมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นส าหรับกลุ่มยีนที่สามารถช่วยต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความหิวโหยทัว่โลก Qi กล่าวว่า "เราสามารถออกแบบ ปรับแต่ง และติดตามการกระตุน้ยีนดว้ยระบบใหม่น้ีใน
ขนาดท่ีใหญ่ขึ้น เพื่อคดักรองกลุ่มยีนท่ีมีความส าคญั และนัน่จะช่วยให้สามารถคน้พบและเขา้ใจในวิทยาศาสตร์
พืชไดม้ากขึ้น" 

(ครับ เป็นความพยายามท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีที่ใชใ้นการแกไ้ขกลุ่มยีนแทนที่จะใชแ้กไ้ขเพียงยีนเดียว) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://agnr.umd.edu/news/umd-associate-professor-introduces-new-crispr-30-

system-highly-efficient-gene-activation 
 

นักวิจัยชาวญี่ปุ่ นพัฒนาเคร่ืองมือแก้ไขยีนใหม่เพื่อสร้างพชืที่ไม่ใช่พืชดดัแปลงพันธกุรรม 
 

นักวิจยัจากมหาวิทยาลยัโตเกียว ได้พฒันาแนวทางใหม่ในการแก้ไขยีน 
โดยการปรับเปล่ียนกลุ่มยีนคลอโรพลาสต์ (chloroplast genes) ของพืช
โดยไม่ท้ิงร่องรอยของเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม 

นักวิ จัยได้รวมเค ร่ืองมือแก้ไขยีน  TALENs (Transcription 
activator-like effector nucleases) เข้ากับสัญญาณ "การก าหนดเป้าหมาย
คลอโรพลาสต์" และเรียกว่า ptpTALECDs ซ่ึงเป้าหมายของการศึกษาน้ี 



3 
 

คือ การสร้างการดดัแปลงที่สม ่าเสมอและสืบทอดได้ในส่วนที่เฉพาะเจาะจงของ DNA ของคลอโรพลาสต์ ใน
การออกแบบล าดับดีเอ็นเอ ptpTALECDs คู่ของโปรตีน TALENs ขนาดใหญ่ และส่วนประกอบที่ก าหนด
เป้าหมายคลอโรพลาสต์ ตอ้งแสดงออกพร้อมกนัเป็นหน่วยเดียวกนัจาก DNA ภายในนิวเคลียส (nuclear DNA) 
จากนั้นจึงใส่ล าดับดังกล่าวเขา้ไปในพืช Arabidopsis (พืชตน้แบบในการศึกษา) และผสมพนัธ์ุกับพืชที่ไม่ผ่าน
การดดัแปลง 

นักวิจัยพบว่า nuclear DNA ของลูกหลานรุ่นแรก ได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างถาวรโดยมีล าดับของ 
ptpTALECDs และพืชในรุ่นต่อไปสืบทอด nuclear DNA โดยการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ ก็ผลิตเมล็ดทีบ่างเมล็ด
มีล าดบัของ ptpTALECD ในขณะที่เมล็ดอื่น ๆ  ไม่มีล าดบัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม พืชมกัจะสืบทอดคลอโรพลาสต์
ทั้งหมดมาจากตน้แม่ ซ่ึงหมายความว่าพืชรุ่นต่อไปจะสืบทอด DNA คลอโรพลาสที่ดัดแปลงพนัธุกรรมมาจาก
ตน้แม ่โดยไม่ค  านึงถึงที่มาของ nuclear DNA ที่ไดร้ับการสืบทอด 

ผลการทดลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดแสดงให้เห็นว่า กลไกของ ptpTALECD สามารถผลิตพืชที่ไม่ใช่พืช
ดดัแปลงพนัธุกรรมได้อย่างไรในรุ่นท่ีสองหรือลูกหลานในอนาคต วิธีการน้ีท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุเฉพาะจุดที่
ยงัรับประกนัคุณภาพของพนัธ์ุพืช ดว้ยการยอมรับท่ีดีขึ้นจากเกษตรกรและผูบ้ริโภค 

(ครับ อาจจะเขา้ใจยากหน่อย สรุปง่าย ๆ ไดว้่า การแกไ้ขยีนดว้ย TALENs ยงัปรากฎร่องรอยให้เห็นว่ามี
การแกไ้ขยีนในรุ่นลูกหลาน แต่ดว้ยวิธีการใหม่น้ี จะไม่เห็น) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41477-021-00954-6 
 

นักวิทยาศาสตร์เสนอแนวทางจริยธรรม (Ethical Guidelines) 
ในการประเมินส่ิงมีชีวิตที่ดดัแปลงพนัธกุรรม (GMOs) และที่แก้ไขยีน (GEd) 

 

นกัวิทยาศาสตร์จากนอร์เวยไ์ดเ้สนอชุดแนวทางท่ีจะประเมิน
ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม (GM) ทีร่วมถึงส่ิงมีชีวิตที่ผ่านการ
แกไ้ขยีน (GEd) ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะครอบคลุมหลกัการในวง
กวา้ง เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจากสมาชิกที่เกี่ยวขอ้งของ
สังคมไดถู้กรวมไว ้

ในเอกสารได้น าเสนอแนวทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการประเมิน และเป็นเคร่ืองช่วยในการตัดสินใจ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แนวทางดังกล่าวจะรวมถึงวิธีการและค่านิยมทางจริยธรรม ซ่ึงจะใช้เป็นเหตุผล
ส าหรับค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ในการตดัสินใจของเขา เมทริกซ์ทางจริยธรรม (ethical matrix เป็นเคร่ืองมือทาง
แนวคิด ท่ีคิดคน้ขึ้นเพ่ือช่วยผูมี้อ านาจตดัสินใจโดยจดัหากรอบงานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการ
ตัดสินใจ) จะท าหน้าที่เป็นเคร่ืองมือที่มีส่วนร่วม ในการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  เพื่อช่วยผูม้ีอ  านาจ
ตดัสินใจในการระบุภาพรวมอย่างกวา้ง ๆ ของค าถามและประเด็นดา้นจริยธรรมที่เกี่ยวขอ้งก่อนที่จะมุ่งเนน้ไปที่
กฎระเบียบของ GMOs หลกัการที่เสนอที่สะทอ้นให้เห็นในเมทริกซ์ ได้แก่ "ไม่เป็นอนัตราย" "ผลประโยชน์" 
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"พึ่งพาตนเอง" และ "ความยุติธรรม" ที่จะเสริมด้วยค่านิยมของ "ความไว้วางใจ" "การก ากับดูแล" "การ
ระมดัระวงั" "ความสามคัคี " และ "ความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งการเคารพในศกัดิ์ ศรี/คุณธรรม" 

นักวิทยาศาสตร์แนะน าว่า การประเมินทางจริยธรรมของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งด าเนินการ
ตามวิธีการอนัเป็นที่ยอมรับและโปร่งใส และตอ้งอยู่บนฐานของการพิจารณาในทุกส่วนที่เกี่ยวขอ้ง พวกเขาระบุ
ว่าแนวทางการพิจารณาต้องหลีกเล่ียงการตดัสินในส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกับสาธารณะ แต่จะตอ้งครอบคลุมค่านิยม 
ปฏิกิริยา และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในวงกว้าง เพื่อปกป้องความเป็น
ประชาธิปไตยและสะทอ้นการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่เกี่ยวกบัศีลธรรม นอกจากน้ี พวกเขายงัแนะน าว่า
การประเมินทางจริยธรรมควรด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญที่มีความสามารถและความรู้ในทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการ
ตดัสินทางจริยธรรม เพ่ือให้ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทั้งหมดไดม้ีส่วนร่วม 

(ครับ พอสรุปได้ว่า การประเมินส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมหรือท่ีมาจากการแก้ไขยีน นอกจากจะ
พิจารณาบนฐานทางวิทยาศาสตร์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงจริยธรรมด้วย ซ่ึงผูเ้ขียนพยายามที่จะเสนอแนะแนวทาง
ประเมินทางจริยธรรมดงักล่าว) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s41055-021-00091-y 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 7, 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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