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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

ผลกระทบของเทคโนโลยียนีในการเลีย้งสัตว์เพือ่การเกษตรและการผลิตอาหาร 
 

การประชุม เ ชิงปฏิบัติการเสมือนจริงส าหรับสัตว์ดัดแปลง
พันธุกรรมในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย (Asia Oceania Regional 
Animal Biotech Virtual Workshop)  จะพูด ถึงวิทยาศาสตร์และ
โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ที่ใช้เป็นอาหารและการเกษตร 
ในวนัที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 11:30 - 14:30 น. ตาม
เวลา Manila (12:30 – 15:30 เวลาประเทศไทย) ผ่าน Zoom  
เมื่อเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ผูเ้ขา้ร่วมจะ: 

• ไดร้ับทราบเกี่ยวกบันวตักรรมในปัจจุบนัของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 
• เพ่ิมความตระหนกัรู้เกี่ยวกบัประโยชน์และโอกาสในการวิจยัสัตว์ โดยมุ่งเป้าไปท่ีสวสัดิภาพสัตวแ์ละ

การประยุกตใ์ชใ้นดา้นอาหารและการเกษตร และ 
• พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในนโยบายบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของ

สัตว ์ส าหรับเพ่ิมความมัน่คงดา้นอาหารและความยัง่ยืนทางการเกษตร 
ผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติจะท าหนา้ที่เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ในวนัแรกของการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการจะมุ่งเน้นไปท่ีวิทยาศาสตร์และโอกาสในสัตว์ปีก การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า สุกรและโค ตลอดจนการ
พิจารณานโยบายส าหรับสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม และนโยบายที่มีอยู่ในบางประเทศ วนัที่สองจะพูดถึงการ
ประเมินอาหาร อาหารสัตว ์และความปลอดภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(ครับ การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาความคิดท่ีน าไปสู่การพฒันาประเทศ) 
ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  ด า ว โ ห ล ด แ ผ่ น ใ บ ป ลิ ว ไ ด้ ท่ี  https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-
5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view และ 
สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดท้ี่ https://zoom.us/webinar/register/WN_UJLlMtWuSFWBSeOZJ29J7w 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view
https://drive.google.com/file/d/1Y9ir-5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view
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แนวร่วม NGOs ได้เสนอหลกัการก ากับดูแลอย่างรับผิดชอบของการแก้ไขยีน 
 

กลุ่มแนวร่วม องค์กรนอกภาครัฐด้านอนุรักษ์และผูบ้ริโภค ได้
น าเสนอหลกัการ 6 ประการส าหรับการก ากับดูแลอย่างรับผิดชอบของ
การแก้ไขยีนในการเกษตรและส่ิงแวดล้อม ในบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสาร Nature Biotechnology 

ผูเ้ขียนระบุว่า การแกไ้ขยีนและเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืน ๆ มีศกัยภาพ
ท่ีจะแก้ไขขอ้กังวลเร่งด่วนเกี่ยวกับความมัน่คงด้านอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพของมนุษย ์อย่างไรก็ตาม ความขดัแยง้และความเส่ียงก็เกิดขึ้น

ได้เช่นกัน กลุ่มแนวร่วมซ่ึงรวมถึงศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Center for Science in the Public 
Interest)  สหพันธ์ผู ้บริโภคแห่งอเมริกา (Consumer Federation of America)  กองทุนป้องกันส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Defense Fund)  สหพันธ์สัตว์ป่า (Wildlife Federation)  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  (The Nature 
Conservancy) และกองทุนสัตวป่์าโลกแห่งสหรัฐอเมริกา (World Wildlife Fund U.S.) ไดเ้สนอหลกัการดงักล่าว
เพื่อเป็นกรอบระดับสูงในการท างาน ส าหรับนวตักรรมและการก ากบัดูแลที่มีความรับผิดชอบ ของเทคโนโลยี
การแกไ้ขยีน 
หลกัการ 6 ประการที่น าเสนอ ไดแ้ก่ 

• กฎระเบียบของรัฐบาลตอ้งอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิผล 
• แนวปฏิบตัิที่ดีที่สุดโดยสมคัรใจ ท่ีส่งเสริมการก ากบัดูแลดา้นกฎระเบียบ 
• การหลีกเล่ียงความเส่ียงและการส่งมอบผลประโยชน์ทางสังคมท่ีจบัตอ้งได้ 
• การมีส่วนร่วมทางสังคมท่ีแข็งแกร่งและครอบคลุม 
• การเขา้ถึงเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างครอบคลุม และ 
• ความโปร่งใสของผลิตภณัฑก์ารแกไ้ขยีนในส่ิงแวดลอ้ม 
ผูเ้ขียนกล่าวว่า "หลกัการของเราสามารถน าไปใช้กบัผลิตภณัฑท์ี่ผลิตดว้ยแทบทุกเทคโนโลยี เรามุ่งเนน้

ไปท่ีการแก้ไขทางพนัธุกรรมเน่ืองจาก วิธีการน้ีมีศักยภาพส าหรับการใช้งานท่ีปลอดภยัและเป็นประโยชน์ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ก าลงัได้รับการพฒันาอย่างรวดเร็ว กฎระเบียบและการแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่สู่การคา้ยงัคงเป็นที่
ถกเถียงกนั และการขาดการก ากบัดูแลท่ีเหมาะสมอาจน าไปสู่ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ไดต้ั้งใจหรือจ ากัด
การใชอ้ย่างรุนแรง" 

(ครับ ก็คงต้องรอดูต่อไปว่าหลักการต่าง ๆ  ท่ีน าเสนอน้ี จะน าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากวิธีการแกไ้ขยีนหรือไม่) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41587-021-01023-1 
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อินเดียผ่อนคลายกฎการน าเข้ากากถั่วเหลอืงดัดแปลงพันธกุรรมเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
 

รัฐบาลอินเดียได้ผ่อนคลายกฎส าหรับการน าเขา้กากถั่วเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีบดแล้ว และ ปราศจากน ้ ามนัเพ่ือใช้เป็น
อาหารปศุสัตว ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผูเ้ล้ียงสัตวปี์ก และ
ชาวประมง 

อธิบดี ก รมการค้าต่ างประเทศแห่ง อินเดี ย  ( Indian 
Directorate General of Foreign Trade - DGFT) ได้ออกประกาศ
ท่ีอนุญาตให้น าเขา้กากถั่วเหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีบดและ

ขจดัน ้ามนัออกแลว้ จ านวน 1.2 ลา้นตนั (เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่มีชีวิตเท่านั้น) ภายใตร้หัสศุลกากร ITC HS 23040020 
และ 23040030 จากท่าเรือ Nhava Sheva และ LCS Petrapole จนถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีค าส่ัง
เพ่ิมเติม แลว้แต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน 

การประกาศดงักล่าวไดร้ับการเผยแพร่หลงัจากท่ีกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม ป่าไม ้และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ได้ช้ีแจงและอนุญาตให้ด าเนินการตามเพื่อ
ผ่อนคลายกฎระเบียบ ทั้งน้ีเน่ืองจากกากถัว่เหลืองท่ีปราศจากน ้ามนัและบด (de-oiled and crushed - DOC) ไม่มี
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใด ๆ  ติดมา กระทรวงฯ จึงไม่กังวลและไม่คดัคา้นการน าเขา้กากถั่วเหลืองจาก
มุมมองด้านส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ดี การตรวจสอบอย่างเขม้งวดจะด าเนินการโดยคณะกรรมการกลางดา้นภาษี
ทางออ้มและศุลกากร (Central Board of Indirect Taxes and Customs) 

ตามรายงานของศูนยเ์ทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชียใต้ (South Asia Biotechnology Centre - SABC) การ
เปล่ียนแปลงนโยบายน้ี จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการอนุญาตให้เพาะปลูกในเชิงพาณิชยข์องถัว่เหลือง ขา้วโพด 
และฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมในอินเดีย และการน าเขา้ผลิตภณัฑ์พลอยได้ เช่น กากถัว่เหลืองท่ีปราศจากน ้ ามนั 
ขา้วโพดและผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพอ่ืน ๆ 

(ครับ หวงัว่าจะมีผลกระทบให้มีการอนุญาตให้ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ิมเติม) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1748658&fbclid=IwAR2CmAP4muTEyA_hYkhkM48_Lfj
WWMLnWGXDtGtIdjH5evlwdIixJt6k7Rc 
 

การศึกษาพบว่า CRISPR สามารถท าให้ยงุเป็นหมันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค 
 

จากการใช้ CRISPR-Cas9 ท าให้นักวิจัยจากสถาบนั Army's Institute for Collaborative Biotechnologies 
และ University of California Santa Barbara สามารถก าหนดเป้าหมายยีนเฉพาะท่ีเช่ือมโยงกบัภาวะเจริญพนัธ์ุใน
ยุงตวัผู ้ซ่ึงผลการศึกษาท่ีตีพิมพใ์น Proceedings of the National Academy of Sciences แสดงให้เห็นว่า การกลาย
พนัธ์ุของยุงตวัผูส้ามารถยบัยั้งการเจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียไดอ้ย่างไร 
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ทีมวิจยัได้ท าให้ยีนกลายพนัธ์ุในยุงตวัผู ้เพื่อท าให้เกิด
การเป็นหมนั ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทัว่ไปของยุง โดย
การแก้ไขยีนในยุง Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน หรือยุงไข้
เหลือง) นักวิจัยพบว่ายุงตัวผูท้ี่กลายพันธ์ุไม่ได้ผลิตสเปิร์ม 
(sperm - อสุจิ)) แต่ทีมวิจยัไม่แน่ใจว่าตอ้งใช้สเปิร์มเพื่อท าให้
ยุงตัวเมียมีลูก หรือต้องใช้เฉพาะ  seminal fluid (ส่วนที่เป็น
ของเหลว ท่ีหล่อเล้ียง sperm เท่านั้น)  

ในการทดลองหน่ึง ทีมวิจยัไดใ้ช้ยุงตวัผูก้ลายพนัธ์ุ 15 ตวัอยู่รวมในกลุ่มของยุงตวัเมีย 15 ตวัเป็นเวลา 24 
ชัว่โมง จากนั้นเปล่ียนมาใชยุ้งตวัผูพ้นัธ์ุป่า (wild type) 15 ตวั ทีมวิจยัพบว่ายุงตวัเมียทั้งหมดยงัคงเป็นหมนั (ไม่มี
ลูกยุง) ซ่ึงยืนยนัให้เห็นว่า ยุงตวัผูก้ลายพนัธ์ุสามารถระงบัภาวะเจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้สเปิร์ม 
ทีมวิจยัยงัศึกษาต่อว่าช่วงเวลาท่ีอยู่ร่วมกนัจะมีผลต่อภาวะเจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียอย่างไร โดยให้ยุงตวัเมียอยู่กบั
ยุงตวัผูก้ลายพนัธ์ุในระยะเวลาต่างกนั ทีมวิจยัสังเกตเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหลงัจากผ่านไป 30 นาที แต่
หลงัจากนั้น ภาวะเจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียลดลงอย่างรวดเร็ว ทีมวิจยัตั้งขอ้สังเกตว่ายุงตวัเมียมีเพศสัมพนัธ์โดย
เฉล่ียสองครั้ งในช่วง 10 นาทีแรก ซ่ึงบ่งช้ีว่ายุงตวัเมียตอ้งผสมพนัธ์ุกบัยุงตวัผูท่ี้เป็นหมนัจ านวนมากก่อนท่ียุงตวั
เมียจะกลายเป็นหมนั 

ทีมวิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าการให้ยุงตวัเมียและยุงตวัผูก้ลายพนัธ์ุอยู่ร่วมกนัเป็นเวลาส่ีชั่วโมง จะท าให้ภาวะ
เจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียลดลงเหลือร้อยละ 20 ของระดบัปกติ และหลงัจากแปดชั่วโมง ตวัเลขจะเหลือประมาณ
ร้อยละ 10 

(ครับ จากผลการศึกษาพอสรุปไดต้ามความเขา้ใจว่า ยุงตวัผู ้กลายพนัธ์ุสามารถระงบัภาวะเจริญพนัธ์ุของ
ยุงตวัเมียได้โดยไม่ตอ้งใช้สเปิร์ม โดยภาวะเจริญพนัธ์ุของยุงตวัเมียจะลดลง เหลือประมาณร้อยละ 10 หลงั 8 
ชัว่โมง ท่ีอยู่ร่วมกบัยุงตวัผูก้ลายพนัธ์ุ) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.army.mil/article/249572/gene_editing_could_render_mosquitos_infertile_reducing_disease_sprea
d 
 

เมล็ดยาสูบที่มีน ้ามันโอเลอกิสูง (High-oleic oil) เพื่อไบโอดีเซล (Bio-diesel) พัฒนาโดยใช้ CRISPR-Cas9 
 

นักวิจยัจาก Hebei University of Engineering และ Sichuan University ในประเทศจีน ใช้ CRISPR-Cas9 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณกรดโอเลอิกในน ้ ามนัยาสูบ ความกา้วหนา้น้ีสามารถช่วยปรับปรุงคุณสมบตัิของไบโอดีเซลท่ีได้
จากเมล็ดยาสูบ ผลการวิจยัไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสาร BMC Plant Biology 
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น ้ามนัในเมล็ดยาสูบเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะสมส าหรับ
การผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม น ้ามนัในเมล็ดยาสูบน้ีไว
ต่อการเกิดออกซิเดชัน (oxidation – ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจาก
การรวมตัวของออกซิเจนกับสารอ่ืน) เน่ืองจากมีปริมาณ
กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) สูง ยีน FAD2 (Fatty Acid 
Desaturase 2) จะสลายกรดโอเลอิกให้เป็นกรดไลโนเลอิก
ในส่วนเฉพาะของเซลล ์การศึกษาก่อนหนา้น้ีแสดงให้เห็น

ว่าการยบัยั้งยีน FAD2 ในยาสูบอาจท าให้ปริมาณกรดโอเลอิกเพ่ิมขึ้น ดงันั้น นกัวิจยัจึงไดร้ะบุยนี FAD2 ในยาสูบ
และก าจดัยีน FAD2 ในตน้ยาสูบโดยใช ้CRISPR-Cas9 ตน้ยาสูบท่ีไดแ้กไ้ขยีนดงักล่าวแลว้จะมีปริมาณกรดโอเล
อิกในเมล็ดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัจากร้อยละ 11 เป็นมากกว่าร้อยละ 79 ในขณะที่กรดไลโนเลอิกลดลงจากร้อย
ละ 72 เป็นร้อยละ 7 และองคป์ระกอบกรดไขมนัของใบไม่ไดร้ับผลกระทบ 

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า CRISPR-Cas9 อาจเป็นเคร่ืองมือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวิจยัทาง
พนัธุวิศวกรรมดา้นไขมนัในเมล็ดยาสูบ 

(ครับ เห็นควรให้รัฐบาลสนบัสนุนงานวิจยัที่ใช ้CRISPR-Cas9) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-020-02441-0 
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