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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันที่ 2 มีนาคม 2565 
นักวิทยาศาสตร์จาก 17 ประเทศเรียกร้องให้แบ่งปันข้อมลูทางพันธุกรรมอย่างยุตธิรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ 

 

นกัวิจยัจ ำนวน 41 คนจำก 17 ประเทศมำรวมตวักนัเพื่อหำทำง
ประนีประนอมในหัวขอ้ที่ยงัเป็นขอ้ขดัแยง้ภำยใตอ้นุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (United 
Nations (UN) Convention on Biological Diversity)  ซ่ึ ง เ ป็น
บทควำมอยู่ในวำรสำร Nature Communications ที่ได้แสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอภิปรำยในระดับนโยบำยของ
สหประชำชำติเกี่ยวกบักำรแบ่งปันล ำดับขอ้มูลดิจิทลั (digital 

sequence) เพื่อสนบัสนุนควำมพยำยำมในกำรอนุรักษ ์
นักวิทยำศำสตร์อธิบำยว่ำเหตุใดจึงจ ำเป็นต้องใช้วิธีแก้ปัญหำเชิงนโยบำยเกี่ยวกับขอ้มูลล ำดับดิจิทัล 

(digital sequence information - DSI) และได้ให้ขอ้เสนอกลไกที่จะสนับสนุนกำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและยงัแบ่งปันประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจยั DSI ได้ดียิ่งขึ้น มีกำรตกลงกนัอย่ำงกวำ้งขวำงว่ำจ ำเป็นตอ้งมี
กำรด ำเนินกำรระหว่ำงประเทศอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือหยุดยั้งกำรท ำลำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของโลกที่มีอย่ำง
ต่อเน่ือง ภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก ำลังมีกำรเจรจำกรอบงำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพทัว่โลกหลงัปี 2563 ซ่ึงจะก ำหนดรูปแบบควำมพยำยำมในกำรปกป้องโลกในทศวรรษ
หนำ้ 

ฐำนขอ้มูลออนไลน์ประกอบดว้ย DSI ส ำหรับส่ิงมีชีวิตหลำยแสนชนิดและมีขนำดเพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละ
วนั ท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเหล่ำน้ีสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรท ำซ ้ ำ ควำมโปร่งใส และควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์ อย่ำงไรก็ตำม เกิดควำมไม่ลงรอยกนัเกี่ยวกบัวิธีกำรรักษำ 'ขอ้มูลล ำดับดิจิทลั' (DSI) ในกรอบงำน
ใหม่ นักวิทยำศำสตร์มีประวตัิอนัยำวนำนและประสบควำมส ำเร็จในกำรแบ่งปัน DSI อย่ำงเปิดเผยบนเวบ็ และ
กำรปฏิบตัิเช่นน้ีจะเป็นศูนยก์ลำงของกำรวิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรขบัเคล่ือนควำมกำ้วหน้ำทำง
เทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ในด้ำนยำรักษำโรค ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และกำรผลิตพลังงำนสีเขียว 
ตวัอย่ำงเช่น กำรแบ่งปัน DSI มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรทดสอบและวคัซีน SARS-CoV-2 ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว 

ในเอกสำรเผยแพร่น้ี ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะกลไกในระดับนโยบำยท่ีจะสร้ำงวงจรผลตอบรับเชิงบวก เพื่อ
จูงใจประเทศต่ำง ๆ ให้ผลิตและแบ่งปัน DSI ที่ เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในขณะที่กระจำย
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ผลประโยชน์ที่ไดจ้ำกกำรใช้งำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั ผูเ้ขียนให้เหตุผลว่ำกลไกระดบันโยบำยดงักล่ำวจะตอ้งเป็น 
'พหุภำคี' จึงจะประสบควำมส ำเร็จ 

(ครับ ขอ้มูลล ำดับดิจิทลั – DSI – นับว่ำมีควำมส ำคญัยิ่งต่อควำมกำ้วหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ และเพื่อให้
กำรแบ่งปันขอ้มูลทำงพนัธุกรรมอย่ำงยุติธรรม จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรตกลงกนัในระดบันโยบำยของทุกประเทศ) 

อ่ำนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41467-022-28594-0 
 

Health Canada อนุมัติ COVIFENZ® วัคซีนป้องกันโควดิ-19 จากพืชของบริษทั Medicago 
 

บริษทัชีวเภสัชภณัฑ์ Medicago และ GlaxoSmithKline (GSK) 
ในเมือง Quebec City ไดป้ระกำศว่ำ Health Canada (กระทรวง
สำธำรณสุขแคนำดำ) ไดอ้นุมตัิวคัซีน COVIFENZ® COVID-
19 ที่มีอนุภำคไวรัสเสมือน (virus-like particles - VLP) ที่มำ
จำกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึง Health Canada ตดัสินใจอนุมตัิ
โดยใชข้อ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ที่บริษทั Medicago ส่งมำ 

วคัซีน COVIFENZ® COVID-19 ใชเ้ทคโนโลยีอนุภำค
คลำ้ย coronavirus (CoVLP) ซ่ึง VLP เป็นโมเลกุลที่คลำ้ยกบัไวรัสมำก แต่ไม่มีสำรพนัธุกรรมของไวรัส ดงันั้นจงึ
ไม่ติดเช้ือ วคัซีน COVIFENZ® ประกอบด้วยไกลโคโปรตีนตรงส่วนหนำม (spike glycoprotein) ที่ดัดแปลง
พนัธุกรรม ซ่ึงแสดงเป็นอนุภำคคลำ้ยไวรัส (VLPs) ร่วมกบั GSK's pandemic adjuvant (สำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรต่อตำ้นไวรัสของบริษทั GSK) กำรฉีดวคัซีน COVIFENZ® ก ำหนดให้ฉีด 2 ครั้ ง โดยฉีดเขำ้กลำ้มเน้ือห่ำงกนั 
21 วัน ว ัคซีนควรเก็บไว้ที่ อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C วัคซีน COVIFENZ® จะผลิตในแคนำดำและในรัฐ North 
Carolina ในสหรัฐอเมริกำ แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ับกำรอนุมตัิหรืออนุญำตเพื่อกำรป้องกนั COVID-19 นอกจำกใน
แคนำดำ 

รัฐบำลแคนำดำมีสัญญำกับบริษทั Medicago ในกำรจดัหำวคัซีนป้องกันโควิด-19 และบริษทั Medicago 
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตำมสัญญำน้ีโดยเร็วที่สุด Takashi Nagao ซ่ึงเป็นประธำนและซีอีโอของบริษทั Medicago กล่ำว
ว่ำ “กำรอนุมตัิวคัซีนโควิด-19 ถือเป็นกำ้วส ำคญัของแคนำดำในกำรต่อสู้กับโรคระบำดใหญ่ เรำขอขอบคุณกำร
อนุมตัิอย่ำงทนัท่วงทีของ Health Canada” และเสริมว่ำ ขณะน้ีพวกเขำก ำลงัผลิตวคัซีนตำมค ำส่ังของแคนำดำ 

François-Philippe Champagne รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงนวตักรรม วิทยำศำสตร์ และอุตสำหกรรมของ
แคนำดำ (Canada's Minister of Innovation, Science and Industry) กล่ำวว่ำ "หน่ึงในส่ิงท่ีเรำให้ควำมส ำคญัสูงสุด
ของรัฐบำล คือ กำรหันกลบัมำส่งเสริมภำคกำรผลิตชีวภำพของแคนำดำที่ถูกลดควำมส ำคญัตั้งแต ่40 ปีที่ผ่ำนมำ 
เรำยินดีที่ ได้ เ ห็นกำรอนุมัติ ว ัค ซีนของบริษัท  Medicago ซ่ึงนับ เ ป็นก้ำว ท่ียิ่ งใหญ่ส ำหรับภำค ส่วน
เทคโนโลยีชีวภำพของแคนำดำและนวตักรรมท่ีสร้ำงขึ้นในประเทศ และเรำจะยงัคงสนบัสนุนบริษทัที่ตอ้งกำร
ผลิตวคัซีนในแคนำดำ และเขำ้ร่วมในภำคกำรผลิตทำงชีวภำพของประเทศท่ีก ำลงัเติบโต” 

(ครับ บำ้นเรำเองอยู่ระหว่ำงกำรทดลองขั้นท่ี 3 ท่ีคำดว่ำจะน ำออกมำใชไ้ดป้ลำยปีน้ี) 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28594-0
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อ่ำนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://medicago.com/en/press-release/covifenz/ 
 

วิกฤตการณ์ในยูเครนตอกย า้ความต้องการในการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อความม่ันคงด้านอาหารของโลก 
 

ยูเครนเป็นอู่ขำ้วอู่น ้ำของโลก โดยในปี 2565 ไดถู้กจดัว่ำเป็นผู ้
ส่งออกขำ้วสำลีรำยใหญ่เป็นอนัดับห้ำของโลก คิดเป็นมูลค่ำ 
3.59 พนัลำ้นดอลลำร์ และจำกควำมขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นในยูเครน 
รวมทั้งกำรหยุดชะงกัทำงเศรษฐกิจในชนบทของประเทศใน
ระยะยำว จึงมีโอกำสเกิดควำมวุ่นวำยที่ เช่ือมโยงกับรำคำ
ธญัพืชหลกั 

ขำ้วสำลีเป็นพืชอำหำรหลกัและมีควำมส ำคญัต่อควำม
มัน่คงทำงอำหำร เน่ืองจำกมีกำรบริโภคมำกกว่ำ 2.5 พนัลำ้นคนทัว่โลก ประเทศผูบ้ริโภคขำ้วสำลีจ ำนวนมำก
ตอ้งพึ่งพำกำรน ำเขำ้ ท ำให้เกิดควำมอ่อนแออย่ำงมำกในกำรจดัหำอำหำรและเพ่ิมควำมเส่ียงดำ้นมนุษยธรรมท่ี
เกี่ยวขอ้ง ขำ้วสำลีจำกยูเครนส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัประเทศที่มีรำยได้ต ่ำและปำนกลำงในแอฟริกำเหนือและ
ตะวนัออกกลำง และข้ำวสำลีที่ก ำลังปลูกอยู่มำกกว่ำ 37.5 ล้ำนไร่ในยูเครน มีก ำหนดที่จะเก็บเกี่ยวในเดือน
มิถุนำยนและกรกฎำคม 2565 ในขณะเดียวกนั กำรคว ่ำบำตรทำงกำรคำ้ต่อรัสเซีย ซ่ึงเป็นผูส่้งออกขำ้วสำลีรำย
ใหญ่ที่สุดในโลก มีแนวโนม้ท่ีจะสร้ำงแรงกดดนัต่อตลำดขำ้วสำลีระหว่ำงประเทศ ท ำให้คำดกนัว่ำรำคำขำ้วสำลี
ในปัจจุบนัจะเพ่ิมขึ้น และผูซ้ื้อบำงรำยไม่สำมำรถจ่ำยในรำคำท่ีสูงขึ้นได ้

วิกฤตดำ้นมนุษยธรรมและควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัจ ำเป็นตอ้งไดร้ับกำรแกไ้ข เพื่อหลีกเล่ียงควำมไม่เท่ำ
เทียมกันในกำรเขำ้ถึงอำหำร ในกรณีของขำ้วสำลี กำรแก้ปัญหำระยะยำวจะตอ้งมีกำรลงทุน กำรประสำนงำน 
และควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล องค์กรพฒันำ และอุตสำหกรรมเกษตรในระดับท่ีสูงขึ้น กำรเพ่ิมผลผลิตและ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกขำ้วสำลีในภูมิภำคที่ไม่มีควำมมัน่คงด้ำนอำหำร ซ่ึงปลูกขำ้วสำลีในแบบดั้งเดิม
เป็นหน่ึงในวิธีแก้ปัญหำ เช่นเดียวกับกำรสนบัสนุนกำรขยำยกำรผลิตขำ้วสำลีไปยงัพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมกบัสภำพ
อำกำศในประเทศท่ีพึ่งพำกำรน ำเขำ้มำ เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรในทอ้งถ่ิน 

(ครับ คงจะตอ้งล ำบำกหน่อยส ำหรับประเทศที่ต้องพึงพำกำรน ำเขำ้ วกกลบัมำในประเทศไทยเรำมี
นโยบำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองน้ีอย่ำงไร)  

อ่ำนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.cimmyt.org/blogs/what-price-wheat/ 
 

ผู้เช่ียวชาญชาวจีนพฒันาข้าวฟ่างหอมโดยใช้ CRISPR 
 

ผูเ้ช่ียวชำญจำก Chinese Academy of Sciences รำยงำนถึงควำมส ำเร็จในกำรพฒันำขำ้วฟ่ำงหอมโดยใช้
เทคโนโลยีกำรแกไ้ขยีน CRISPR-Cas9 ซ่ึงผลกำรวิจยัน้ีไดร้ับกำรตีพิมพเ์ป็นรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ใน Journal of 
Integrative Plant Biology 
 

https://medicago.com/en/press-release/covifenz/
https://www.cimmyt.org/blogs/what-price-wheat/
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ขำ้วฟ่ำงเป็นพืชที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงในอนัดบัที่ 5 
และถูกใช้เป็นอำหำรหลกัและเป็นวตัถุดิบในกำรผลิต
สุรำและน ้ ำส้มสำยชู นอกจำกน้ียงัใช้ท ำเป็นหญำ้หมกั
เน่ืองจำกมีสำรชีวมวลและคุณภำพสูง อย่ำงไรก็ตำม ยงั
ไม่มีพันธ์ุข้ำวฟ่ำงท่ีมีกล่ินหอม ดังนั้น นักวิจัยจึงใช้
เทคนิคกำรแกไ้ขยีน CRISPR-Cas9 เพื่อหยุดกำรท ำงำน
ของยีน SbBADH2 ซ่ึงมีหน้ำท่ีควบคุมกล่ินในขำ้วฟ่ำง 

ส่งผลให้เมล็ดและใบของตน้ขำ้วฟ่ำงมีกล่ินหอม 
ใบขำ้วฟ่ำงจะถูกท ำให้แห้งและบดเป็นผงเพื่อใช้เป็นอำหำรกระต่ำย และกระต่ำยก็แสดงควำมสนใจใน

อำหำรที่มำจำกขำ้วฟ่ำงหอม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นหน่ึงในศกัยภำพท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรเล้ียงสัตว ์
(ครับ เป็นท่ีน่ำท่ึงจริง ๆ ท่ีเทคโนโลยีน้ีสำมำรถท ำให้เกิดลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพียงแค่หยุดกำรท ำงำน

ของยีน) 
อ่ำนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jipb.13232 
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