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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                    วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 

ไนจีเรียเผยแพร่หลักเกณฑ์ระดับชาติเก่ียวกับการแก้ไขยีน 
 

ส ำนักงำนจัดกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพแห่งชำติของ
ไนจีเรีย (Nigeria's National Biosafety Management Agency 
- NBMA) ได้ประกำศแนวทำงระดับชำติเกี่ยวกับกำรแก้ไข
ยีน (gene editing) และแจกจ่ำยส ำเนำแนวทำงปฏิบตัิท่ีพิมพ์
เผยแพร่ สู่สำธำรณะในเมืองอำบูจำ  (Abuja) เม่ือวันท่ี 10 
กุ มภำพัน ธ์  พ .ศ .  2565 โดย  Dr. Rufus Ebegba อ ธิบดี /
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของ NBMA เน้นย ้ำถึงควำมทุ่มเท

ของ NBMA ในกำรสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์แก้ไขยีนทั้งหมดในไนจีเรียได้รับกำรก ำกับดูแลอย่ำงเหมำะสม 
“ภำยในกระบวนกำรของกำรแก้ไขยีน จะมีผลิตภณัฑ์บำงประเภท ท่ีต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรก ำกับ

ดูแลควำมปลอดภัยทำงชีวภำพอย่ำงเข้มงวด เพรำะผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมำจำกกำรดัดแปลง
พนัธุกรรม (genetic engineering - กำรถ่ำยฝำกยีน) อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภณัฑ์บำงประเภทก็ไม่ได้อยู่ภำยในขอบเขต
ของผลิตภัณฑ์ท่ีมำจำกกำรดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่ งอำจไม่จ ำเป็นต้องมีกระบวนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพท่ีเขม้งวด เหมือนกับผลิตภณัฑ์ท่ีมำจำกกำรดัดแปลงพนัธุกรรม”  

Dr. Ebegba ยงักล่ำวเสริมอีกว่ำ กำรมีสังคมกำรวิจัยท่ีเป็นระบบ มีควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมปลอดภัย
ของพืชแก้ไขยีนต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพของมนุษย ์

(ครับ ส ำหรับประเทศไทยเห็นว่ำยงัมีแต่ร่ำง ยงัไม่มีของจริง) 
อ่ ำ น เ พิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.sunnewsonline.com/gmos-govt-unveils-national-guidelines-on-gene-

editing/ 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารของญ่ีปุ่นกล่าวว่า 
พืชดัดแปลงพันธุกรรมและพืชแก้ไขจีโนมมีความปลอดภัยกว่าพันธ์ุปกติ . 

Takeshi Yamazaki ประธำน NPO Society for the Science of Food Safety and Security (SFSS) ซึ่งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงด้ำนอำหำรในญี่ปุ่น ได้อธิบำยกำรส่ือสำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับพืช
แก้ไขจีโนมและพืชดัดแปลงพนัธุกรรม โดยกล่ำวว่ำ พืชแก้ไขจีโนมและพืชดัดแปลงพนัธุกรรม มีควำมปลอดภยั
มำกกว่ำพนัธ์ุพืชปกติ 

https://www.sunnewsonline.com/gmos-govt-unveils-national-guidelines-on-gene-editing/
https://www.sunnewsonline.com/gmos-govt-unveils-national-guidelines-on-gene-editing/
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ผู ้เชี่ยวชำญทั่วไปกล่ำวว่ำ ในกำรเปรียบเทียบพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมและพืชแก้ไขจีโนมกับ "พืชปกติ" ดูเหมือนว่ำจะมี
ควำมปลอดภยัในแวบแรก แต่ผูเ้ชี่ยวชำญควำมปลอดภัยด้ำน
อำหำรจ ำนวนมำกกลับมีควำมคิดเห็นตรงกันขำ้ม นั่นคือพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมและพืชแก้ไขยีนมีควำมปลอดภยัมำกกว่ำ
พืชปกติ มีรสชำติและผลผลิตท่ีดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด นอกจำกนี้
ยังกล่ำวอีกว่ำ  เป็นควำมจริงท่ีปฏิ เสธไม่ได้ว่ำผลิตภัณฑ์

ทำงกำรเกษตรในปัจจุบนัท่ีหลำยคนคิดว่ำมำจำกกำรปรับปรุงพนัธ์ุตำมปกติ จะมียีนท่ีได้รับกำรดัดแปลงผ่ำนกำร
ปรับปรุงพนัธ์ุแบบเดิม ๆ 

(ครับ ไม่รู้ว่ำจะเขำ้ใจกันบ้ำงไหม) 
อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี https://blogos-

com.translate.goog/article/577504/?p=1&_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp 
 

ผู้เชี่ยวชาญเน้นย ้าถึงความส าคัญของเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมในแถบ Sub-Saharan Africa 
 

ผู ้เ ช่ียวชำญชำวรัสเซียกล่ำวว่ำ กำรยอมรับเทคโนโลยีดัดแปลง
พันธุกรรมในภูมิภำค Sub-Saharan African (SSA) สำมำรถช่วย
เอำชนะควำมท้ำทำยส่วนใหญ่ที่มี ที่เ ก่ียวข้องกับกำรผลิตทำง
กำรเกษตรและควำมมั่นคงด้ำนอำหำร แต่ส่ิงนี้จะบรรลุผลได้ด้วย
กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์มำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงข้ึน 
นักวิจัยเน้นว่ำ เทคโนโลยีดัดแปลงพนัธุกรรมสำมำรถช่วยจัดกำรกับ
ควำมท้ำทำยด้ำนกำรเกษตรของ SSA ได้ ดังต่อไปนี้ 
• พืชดัดแปรพนัธุกรรมเป็นวิธีแก้ปัญหำแบบองค์รวม ส ำหรบั

ควำมท้ำทำยทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ แทนที่จะใช้วิธีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะเร่ือง 
• กำรดัดแปลงพนัธุกรรมเป็นเคร่ืองมือในกำรแก้ปัญหำกำรขำดธำตุอำหำรรอง ผ่ำนทำงพืชที่มีสำรอำหำรบำงอย่ำงมำก

ข้ึนกว่ำเดิม อำหำรเสริม และควำมหลำกหลำยของอำหำร 
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท ำให้เกิดรูปแบบกำรตกของฝนที่ไม่แน่นอนและมีอุณหภูมิสูงข้ึนใน SSA ท ำใหพ้ืชมี

ควำมเครียดจำกน ้ำ ซ่ึงท ำให้อ่อนแอต่อศัตรูพืชมำกข้ึน เทคโนโลยีดัดแปลงพนัธุกรรมเปิดโอกำสให้พฒันำพนัธุ์พืชที่มี
ประสิทธิภำพในกำรใช้น ้ำและใช้ธำตุอำหำร และลดกำรติดเช้ือที่ท  ำให้เกิดโรค 

• กำรดัดแปลงพนัธุกรรมสำมำรถใช้เป็นกลยุทธ์กำรจัดกำรทำงเลือก เพื่อจัดกำรกับศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ โยกำร
พฒันำพืชใหม้ีควำมต้ำนทำน ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัของกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 

• กำรซ้อนกันของยีน (gene stacking) สำมำรถชะลอกำรต้ำนทำนพืชดัดแปลงพนัธุกรรมของศัตรูพืช เป็นกำรพฒันำพนัธุ์
พืชให้มีรูปแบบควำมต้ำนทำนที่มีประสิทธิภำพสูงและทนทำน 
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• ประชำชนส่วนใหญ่ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอเก่ียวกับพื้นฐำนทำงพนัธุกรรมที่จะตัดสินใจเลือกได้อย่ำงย ัง่ยืน ดังนั้นจึง
จ ำเป็นต้องน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปสู่ผู ้บริโภค และส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงพันธุกรรมให้กับผู ้ก ำหนด
นโยบำย 

• ระดับกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพใน SSA ต ่ำมำก จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรก ำกับดูแลที่
ชัดเจน เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้กับนักลงทุนและขยำยโครงกำร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่
เก่ียวข้อง 

(ครับ สรุปได้ค่อนข้ำงจัดเจน และประเด็นที่น่ำสนใจคือ ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนทั่วไปและผู ้ก ำกับนโยบำยมีควำมเข้ำใจและ
ยอมรับเทคโนโลยีกำรดัดแปลงพนัธุกรรม) 
อ่ำนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2073-4395/12/2/439 
 

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาพันธ์ุข้าวสาลีแก้ไขยีนท่ีต้านทานโรคราแป้งโดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต  
 

นักวิทยำศำสตร์ท่ี Chinese Academy of Sciences ได้ใช้เทคนิคกำร
แก้ไขจีโนมด้วย CRISPR แบบมลัติเพล็กซ์ (multiplexed CRISPR 
genome editing) ซ่ึงมีประสิทธิภำพในกำรคน้หำและแทนท่ี เพื่อให้
เกิดควำมต้ำนทำนโรคพืชในพนัธ์ุขำ้วสำลี โดยไม่มีผลกระทบต่อ
กำรเจริญเติบโต ผลกำรศึกษำนี้ ถูกเผยแพร่ในวำรสำร Nature 

ทีมงำนของ Gao Caixia จำกสถำบันพันธุศำสตร์และ
ชีววิทยำพัฒนำกำร  ( Institute of Genetics and Developmental 

Biology) และทีมงำนของ Qiu Jinlong จำกสถำบันจุลชีววิทยำ  (Institute of Microbiology) ได้พัฒนำข้ำวสำลีพันธ์ุ 
Tamlo-R32 ซ่ึงมีควำมต้ำนทำนโรครำแป้งในระดับสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อแสดงกำรเจริญเติบโตหรือผลผลิต ทั้งนี้
เมื่อปี 2557 ทั้งสองทีมได้พฒันำพนัธ์ุขำ้วสำลีท่ีมีควำมต้ำนทำนโรคพืชสูง แต่กำรเจริญเติบโตไม่ดีเมื่อเทียบกับขำ้วสำลี
พนัธ์ุป่ำ (wild-type wheat) 

ในกำรศึกษำนี้  นักวิจัยพบว่ำขำ้วสำลีแก้ไขยีนพันธ์ุ Tamlo-R32 มีสำยพนัธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ท่ีถูกลบออกขนำด
ใหญ่ 304 กิโลเบสในต ำแหน่งของ TaMLO-B1 นอกเหนือจำกรหัสหยุดกำรสังเครำะห์โปรตีนก่อนก ำหนด (premature 
stop codons) สองอนัในต ำแหน่ง TaMLO-A1 และ TaMLO-D1 loci โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรลบออกขนำดใหญ่ในจีโนม 
B ของข้ำวสำลี ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของโครมำติน (chromatin landscape) ซ่ึงน ำไปสู่กำรกระตุ้น
ภำยนอก (ectopic activation) ของ TaTMT3B ซ่ึงนักวิจัยพบว่ำ TaTMT3B มีบทบำทในกำรบรรเทำกำรเติบโตและ
ผลผลิต ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ MLO ท่ีถูกลบออกไป  

(ครับ นั่นเป็นกำรพฒันำพนัธ์ุขำ้วสำลีให้ต้ำนทำนต่อโรคพืช ท่ีอำศยัองค์ควำมรู้ทำงพนัธุกรรม) 
อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี https://english.cas.cn/head/202202/t20220210_300634.shtml  

 

 

แปลและเรียบเรียงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  February 16, 2022 
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