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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
ขอเชิญเข้าร่วมหลกัสูตร Asian Short Course on Agri-biotech, Biosafety Regulation and Communication 

คร้ังที่ 4 (ASCA2021) 
 

ศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร (agribiotech) ที่จะ
น าไปสู่การเกษตรแบบยัง่ยืนนั้น 
ขึ้ นอยู่ กับก ารวิ จัยและพัฒนา 
รวมถึงการบูรณาการปัจจยัอ่ืน ๆ 
เช่น การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
กรอบการก ากับดูแลระดับชาติ

ตามหลกัวิทยาศาสตร์ และความเขา้ใจที่เพียงพอเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือท่ีแข็งแกร่งและเพ่ิมพูนความรู้ในหมู่ผู ้เกี่ยวข้องหลักในขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรและความปลอดภัยทางชีวภาพ ISAAA SEAsiaCenter ได้เปิดหลักสูตรระยะส้ันในเอเชียครั้ งท่ี 4 
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางชีวภาพและการส่ือสาร (ASCA2021) 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นวนัที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom 

หลกัสูตรระยะส้ันน้ี ไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีไดด้ีขึ้น: 
• ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับการวิจัย การพัฒนา การปลูกเชิงการค้า และการค้าส่ิงมีชีวิต

ดดัแปลง (LMOs); 
• เคร่ืองมือทางกฎหมายระดบัชาติและระดบันานาชาติที่เกี่ยวขอ้งกบั LMOs; 
• การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภยัทางชีวภาพ 
• การส่ือสารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรบนโซเชียลมีเดีย และ 
• การทูตวิทยาศาสตร์ในการเจรจาระหว่างประเทศ 
ผูเ้ช่ียวชาญระดับนานาชาติจะท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ความรู้ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร ซ่ึง

หลกัสูตรระยะส้ันน้ีจดัร่วมกบั US Soybean Export Council, US Grains Council, Murdoch University, Southeast 
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Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, Outreach Network for Gene Drive 
Research และ Malaysian Biotechnology Information Center 

ผูเ้ขา้ร่วมมีค่าใชจ้่ายคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะครอบคลุมการเขา้ถึงเวิร์กช็อป (การปฎิบตัิงาน) ชุด
ฝึกอบรม และใบรับรอง  

(ครับ เหมาะส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้งการพฒันาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดท้ั้ในปัจจุบนัและอนาคต) 

ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ป ลิ ว ส า ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf และลงทะเบียนได้ที่  
bit.ly/registerASCA2021 
 

มหาวิทยาลยัจอร์เจียรายงานว่าเช้ือเพลิงเคร่ืองบินที่มาจากพืชสามารถลดการปล่อยมลพษิได้ถงึร้อยละ 68 
 

การวิจยัจากมหาวิทยาลยัจอร์เจีย (University of Georgia) ซ่ึง
น าโดยนกัวิทยาศาสตร์ที่มีช่ือว่า Puneet Dwivedi ไดพ้บว่าการ
เปล่ียนเช้ือเพลิงส าหรับการบินท่ีใช้ปิโตรเลียม เป็นเช้ือเพลิงท่ี
ย ัง่ยืนจากต้นมัสตาร์ดชนิดหน่ึง สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไดม้ากถึงร้อยละ 68 

ทีมงานของ  Dwivedi ได้ประเมินจุดคุ ้มทุนและการ
ปล่อยคา ร์บอนในวงจรของ เ ช้ือ เพ ลิงการบิน ท่ียั่งยืน 

(sustainable aviation fuel - SAF) จากการใช้น ้ ามนัท่ีไดจ้ากพืชตระกูล Brassica carinata ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีน ้ ามนัท่ี
บริโภคไม่ไดใ้นเมล็ด carinata ปลูกเป็นพืชฤดูหนาวในภาคใตข้องสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากฤดูหนาวในภาคใตไ้ม่
รุนแรงเท่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนในประเทศ carinata จะถูกปลูกนอกฤดูปลูก ดังนั้นจึงไม่ตอ้งแข่งขนักับพืช
อาหารอ่ืน ๆ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาหารกับเช้ือเพลิง Dwivedi กล่าวเพ่ิมเติมว่า การปลูก carinata ให้
ประโยชน์เช่นเดียวกบัการปลูกพืชคลุม (cover crops) ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพน ้า สุขภาพของดิน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการผสมเกสร 

Dwivedi เป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือตะวนัออกเฉียงใตส้ าหรับพลงังานหมุนเวียนขั้นสูงจาก Carinata 
(Southeast Partnership for Advanced Renewables from Carinata - SPARC) ซ่ึง เ ป็นโครงการมูลค่ า  15 ล้าน
ดอลลาร์ที่ไดร้ับทุนสนบัสนุนจากสถาบนัอาหารและการเกษตรแห่งชาติของกระทรวงเกษตรสหรัฐ นกัวิจยัจะใช้
เวลา 4 ปีในการศึกษาวิธีการปลูก carinata ในตะวนัออกเฉียงใต ้และหาค าตอบเกี่ยวกับพนัธุกรรมที่เหมาะสม 
รวมทั้งแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส าหรับผลผลิตพืชและน ้ามนัสูงสุด ด้วยค าตอบเหล่าน้ีจะท าให้ Dwivedi มีความ
มัน่ใจในบทบาทของ Carinata ในการสนบัสนุนเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค 

(ครับ จะเห็นได้ว่าพืชมีศกัยภาพที่จะถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการ
พฒันาท่ีเหมาะสม) 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
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อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://news.uga.edu/plant-based-jet-fuel-could-reduce-emissions-by-68/ 
 

ผู้เช่ียวชาญเน้นย า้ถงึความส าคัญของการประสานนโยบายด้านเมลด็พันธุ์พชืดดัแปลงพนัธกุรรม 
ในภูมิภาคแอฟริกา 

 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยั ได้ท าการส ารวจผลกระทบของ
นโยบายเกี่ยวกับระบบเมล็ดพนัธ์ุในภูมิภาค sub-Saharan 
Africa (SSA) ที่พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการอนุญาต
จากประเทศต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี การวิเคราะห์ผลจากการส ารวจ
น้ีท าให้ เกิดข้อ เสนอแนะหลายประการ ซ่ึงรวมถึง
ความส าคัญของการประสานด้านกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ รวมถึงการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดใน

แนวทางของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของนวตักรรมทางการเกษตรในภูมิภาค 
เมล็ดพนัธ์ุที่มีคุณภาพดีมีความส าคญัต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศและอ่ืน ๆ อีกมากมายส าหรับ

อนุภูมิภาค ความพร้อมของเมล็ดพนัธ์ุเหล่าน้ี ไดร้ับผลกระทบจากกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของภูมิภาค จาก
การส ารวจพบว่า ในขณะที่ภาคส่วนเมล็ดพนัธ์ุใน SSA ไดร้ับการพฒันาขึ้น ดว้ยการมีเมล็ดพนัธ์ุดดัแปลง
พนัธุกรรมมากขึ้น ระดบัและแนวทางของกฎระเบียบก็ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ในระยะเร่ิมแรกจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และความปลอดภยัของอาหารและอาหาร
สัตว ์กระบวนการขึ้นทะเบียนพนัธ์ุพืชจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขั้นตอนความปลอดภยัทางชีวภาพดว้ย นอกจากน้ี 
เมื่อมีการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดใหม่ ปัจจยัที่จะตอ้งพิจารณาคือแนวทางปฏิบตัิในการดูแล
ทัว่ไป การจดัการการตา้นทานศตัรูพืช ขอ้ก าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัเมล็ดพนัธ์ุ และการจดัการ
การปะปนอย่างบงัเอิญในการขายเมล็ดพนัธ์ุปกต ิ

ผูเ้ช่ียวชาญไดม้คี  าแนะน าต่อไปน้ี คือ 
ควรมกีารประสานงานภายในรัฐบาลอย่างใกลชิ้ดและการเป็นตวัแทนของสถาบนัต่าง ๆ ในคณะกรรมการ

ความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัชาติ เพื่อช่วยให้การทบทวนและการตดัสินใจเป็นไปอย่างทนัท่วงที 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สามารถช้ีแนะการน าเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมมาใชใ้นเชิง

พาณิชย ์เพื่อให้เกิดความคุน้เคย ความตระหนกัของเกษตรกร และการดูแลผลิตภณัฑ ์
การปฏิรูปนโยบายที่ส่งเสริมให้มคีวามสอดคลอ้งของขอ้บงัคบัดา้นกฎระเบียบทีส่ามารถน าไปใชใ้นหลาย

ประเทศ 
โดยสรุป ผูเ้ช่ียวชาญเนน้ย  ้าว่ารัฐบาลจ าเป็นตอ้งเตรียมการ เพื่อแนะน าและเผยแพร่เทคโนโลยีดดัแปลง

พนัธุกรรมอย่างรอบคอบ แนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นใหม่ สามารถแบ่งปันกนัระหว่างรัฐบาลเพื่อประโยชน์
ของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีม่ีขีดความสามารถและความเช่ียวชาญทีจ่  ากดั ใน
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ท านองเดียวกนั ก็สนบัสนุนการพฒันาและการน าแนวทางทัว่ไปมาใชใ้นการจดัการการ เพื่อแนะน าและการคา้
ภายในภูมิภาคที่เกี่ยวขอ้งกบัเมล็ดพนัธ์ุดดัแปลงพนัธุกรรม 

(ครับ เพื่อทราบความกา้วหนา้ในแถบภูมิภาคแอฟริกา) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.mdpi.com/2073-4395/11/9/1855 

 

Repair-seq ช่วยเพิ่มโอกาสส าหรับเทคโนโลยีการแก้ไขยีน 
 

นักวิจัยของ Princeton University ได้พัฒนาเคร่ืองมือ
ใหม ่เพื่อปรับปรุงการใชเ้ทคนิคการแกไ้ขยีน CRISPR-
Cas9 เคร่ืองมือใหม่น้ีเรียกว่า Repair-seq ซ่ึงช่วยให้
นกัวิจยัมองเห็นไดอ้ย่างรวดเร็วว่ายีนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการซ่อมแซมความเสียหายของ DNA ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการแกไ้ขจีโนมอย่างไร 

ทีมวิจยัน าโดย Britt Adamson ซ่ึงท างานร่วมกับ
นกัวิจยัจาก Massachusetts Institute of Technology และ Editas Medicine  กล่าวว่า “เราทราบมานานแลว้ว่ากลไก
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการซ่อม DNA ท่ีแตกหักนั้น มีความจ าเป็นส าหรับการแกไ้ขจีโนม เพราะในการเปล่ียนล าดับของ 
DNA ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งท า คือ ตอ้งท าให้แตกหักเสียก่อน” "แต่กระบวนการเหล่าน้ีซับซ้อนอย่างไม่น่าเช่ือและ
มกัจะยากที่จะแกใ้ห้หายขาด" 

ในการแกไ้ขดีเอ็นเอนั้น ตอ้งใชก้ลไกหลายอย่างท่ีเกี่ยวขอ้ง และยีนจ านวนมากท างานร่วมกนัผ่านวิถีทาง
ต่าง ๆ Repair-seq ท างานเหมือนแว่นขยาย ที่ช่วยให้นกัวิจยัตรวจสอบการมีส่วนร่วมของเส้นทางสู่การซ่อมแซม 
DNA โดยการท าโปรไฟล์ว่าการกลายพนัธ์ุท่ีสังเกตพบเปล่ียนแปลงไปอย่างไรเม่ือปัจจยัเหล่าน้ีขาดหายไป การ
ตรวจสอบน้ีท ากบัยีนหลายร้อยตวัในเวลาเดียวกนั 

(ครับ เคร่ืองมือน้ีจะช่วยให้นกัวิจยัไดม้องเห็นว่าการแกไ้ขยีนท าไดอ้ย่างไร) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.princeton.edu/news/2021/10/20/princeton-led-studies-boost-crispr-gene-

editing-prospects 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 27, 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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