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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ส่ิงมีชีวิตที่ขบัเคลื่อนด้วยยีน: ไม่มีขนาดใดที่เหมาะกับทกุส่ิง 
 

ISAAA Inc. รวมทั้งเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพของ 
ISAAA และ Outreach Network for Gene Drive Research จะจัด
สัมมนาออนไลน์เร่ือง ส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคล่ือนด้วยยีน: ไม่มีขนาดใด
ที่เหมาะกับทุกส่ิง (Gene Drive Organisms: There is No One Size 
Fits All) ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. (GMT+8) 
และเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ ส าหรับผูส้นใจทุกท่าน 
การสัมมนาจะตอบค าถามต่อไปน้ี: 

• ท าไมการขบัเคล่ือนยีน หรือ Gene Drive (เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม 
ที่ถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะไปยงัลูกหลานทัว่ทั้งประชากรแทนที่จะเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรม
ของเมลเดล) จึงไม่เหมือนกนัทั้งหมด 

• ท าอย่างไรจึงจะผลกัดนัให้ส่ิงมีชีวิตที่ขบัเคล่ือนดว้ยยีนเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันานโยบาย 
การสัมมนาออนไลน์น้ี เป็นการสัมนาออนไลน์ครั้ งแรกจาก 3 ครั้ งที่จะจดัขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของ
สาธารณชนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการขบัเคล่ือนยีน ควบคู่ไปกบัการใชง้าน ประโยชน์ ความเส่ียง และผลกระทบ 
ผ่านการมีส่วนร่วมท่ีลึกซ้ึงและบ่อยครั้ งยิ่งขึ้น การสัมมนาออนไลน์ในครั้ งน้ี จะให้ความรู้เบ้ืองตน้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนาเกี่ยวกบัยีนไดรฟ์ประเภทต่าง ๆ และค าแนะน าและกรอบงานทีจ่  าเป็นตอ้งปรับให้เขา้กับการน าไปใช้ใน
สภาวะที่แตกต่างกนั รวมทั้งเปิดให้ประชาชนทัว่ไปมีโอกาสเขา้ร่วมรับฟังและถามค าถามโดยตรงกบัวิทยากร 
(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจที่จะรับรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการขบัเคล่ือนยีน) 
ลงทะเบียนไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ email zbugnosen@isaaa.org 
 

ฟิลิปปินส์เตรียมส่งเมล็ดพนัธุ์ข้าวสีทอง 
 

สถาบนัวิจยัขา้วแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Rice Research Institute - PhilRice) ก าลงัเตรียมพร้อมส าหรับ
การน าขา้วสีทองไปให้กบัเกษตรกร โดยเร่งด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
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William Dar ปลดักระทรวงเกษตร เป็นผูน้ าในพิธีส่ง
มอบเมล็ดพนัธ์ุขา้วสีทองแก่ผูป้ลูกและผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุใน
ระหว่างการเยือนสถานีทดลองกลางของ PhilRice ในเมือง
วิทยาศาสตร์ Muñoz ในจังหวัด Nueva Ecija เมื่อว ันที่  6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผูท้ี่ท างานเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุและ
ผูผ้ลิตจะเขา้ร่วมในการขยายก าลงัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสี
ทอง เพื่อใช้ปลูกในฤดูฝนท่ีก าลังจะมาถึงน้ีในฟิลิปปินส์ 

สถานีวิจยัและทดลองของกระทรวงเกษตรระดบัภูมิภาคในจงัหวดั Ilocos Norte และ Isabela ก็ได้รับเมล็ดพนัธ์ุ
เมื่อสัปดาห์ก่อนหนา้น้ีเช่นกนั 

พิธีการส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุดงักล่าวมีขึ้นหลงัจากไดร้ับการอนุญาตให้ขยายพนัธ์ุขา้วสีทองในเชิงพาณิชยเ์มือ่
วนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขา้วสีทองเป็นพนัธ์ุขา้วที่ได้รับการดัดแปลงพนัธุกรรมให้มีระดบัเบตาแคโรทีน
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงร่างกายจะเปล่ียนเบตาแคโรทีนเป็นวิตามินเอ ขา้วสีทองได้รับการพฒันาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
แนวทางเสริมส าหรับการขาดวิตามินเอ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตาบอดในวยัเด็ก และเป็นปัจจยัที่
ส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนัที่อ่อนแอ ขา้วสีทองไดร้ับการประเมินใน 5 ประเทศ รวมทั้ง ฟิลิปปินส์ และว่ามีความ
ปลอดภยัเทียบเท่ากบัขา้วทัว่ไป โดยมีระดบัเบตา้แคโรทีนเพ่ิมขึ้นในเมล็ด 

(ครับ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรฟิลิปปินส์ที่จะได้ปลูกข้าวสีทอง ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการใช้
เทคโนโลยีพนัธุวิชวกรรม) 

เรียนรู้เพ่ิมเติมจาก https://www.philrice.gov.ph/golden-rice-expanded-seed-production-underway/ 
 

ข้าวสาลี HB4® ได้รับการอนญุาตในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 

จากการประเมินความปลอดภยัอย่างถ่ีถว้น Food Standards 
Australia New Zealand (FSANZ) จึงได้อนุญาตให้น าเขา้สู่
ตลาดส าหรับอาหารที่มาจากขา้วสาลี HB4® 

ในรายงานการอนุญาตที่ เ ผยแพร่ เมื่ อว ันที่  6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 FSANZ ระบุว่าไม่พบขอ้กังวลด้าน
สาธารณสุขและความปลอดภัย และอาหารที่มาจากขา้ว
สาลีสายพันธ์ุ IND-00412-7 (HB4®) ซ่ึงถือว่าปลอดภัย

ส าหรับการบริโภคของมนุษย ์เช่นเดียวกบัอาหารทัว่ไปที่มาจากขา้วสาลีที่ไม่ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรม ขา้วสาลีสาย
พนัธ์ุ IND-00412-7 ไดร้ับการดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อให้ทนแลง้และทนทานต่อสารก าจดัวชัพืชกลูโฟซิเนต 

Trigall Genetics ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ในอุรุกวยัระหว่าง Bioceres Crop Solutions และ Florimond Desprez 
ระบุในเอกสารที่ยื่นขออนุญาตกับ FSANZ ว่า ลกัษณะทนแลง้ถูกควบคุมโดยการแสดงออกของโปรตีนใหม่ 
HaHB4 ที่ช่วยถอดรหัส (novel transcription factor) ทีค่วบคุมโดยยีน HaHB4 จากทานตะวนั และ ความทนทาน

https://www.philrice.gov.ph/golden-rice-expanded-seed-production-underway/
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ต่อกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม (glufosinate ammonium) นั้นเกิดจากการแสดงออกของเอนไซม์ phophinothricin 
acetyltransferase (PAT) และ FSANZ ไดป้ระเมิน PAT ก่อนหนา้น้ีแลว้ ครั้ งน้ีจึงเป็นครั้ งแรกท่ีจะประเมินโปรตนี 
HaHB4 

การอนุญาตครั้ งน้ี ท าให้อาหารที่มาจากขา้วสาลีสายพนัธ์ุ IND-00412-7 ซ่ึงรวมถึงแป้ง ขนมปัง พาสตา้ 
บิสกิต และผลิตภณัฑ์อบ (baked products) อ่ืน ๆ สามารถจ าหน่ายและใช้เป็นอาหารได้ แต่ตอ้งติดฉลากตาม
ขอ้ก าหนดของ Australia New Zealand Food Standards Code 

(ครับ เราสามารถทานอาหารที่มาจากขา้วสาลี HB4® ไดอ้ย่างปลอดภยั) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

https://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1232%20Approval%20Report.pdf 
 

สหราชอาณาจักรเตรียมร่างกฎหมายเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
 

สถาบนัพฤกษศาสตร์เกษตรแห่งชาติ (National Institute of 
Agricultural Botany -  NIAB) ยินดีกับการประกาศที่ว่า 
รัฐบาลสหราชอาณาจกัรจะน าเสนอกฎหมายหลกัฉบบัใหม่ 
ที่ เ รียกว่า กฎหมายเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ (การ
ปรับปรุงพันธ์ุแบบแม่นย  า )  หรือ Genetic Technology 
(Precision Breeding) Bill ร่างกฎหมายฉบับน้ีจะลดความ
ยุ่งยากในการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะเทคนิคการปรับปรุง

พันธ์ุที่แม่นย  า ที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ที่เขม้งวดเหมือนพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
เน่ืองจากพืชที่ไดจ้ากเทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุที่แม่นย  า สามารถจดัไดว้่าเป็นผลิตภณัฑท์ี่มาจากการคดัเลือกโดย
ธรรมชาติ หรือ จากการปรับปรุงพนัธ์ุแบบปกติ 

ศาสตราจารย์ Mario Caccamo หัวหน้าผูบ้ริหารของ NIAB ระบุว่า การประกาศดังกล่าวบ่งช้ีถึงความ
คืบหน้าในการควบคุมการปรับปรุงพนัธ์ุที่แม่นย  าตามหลกัวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะยกระดับวิทยาศาสตร์พืชของส
หราชอาณาจกัรและการพฒันาระบบการท าเกษตรท่ีย ัง่ยืนมากขึ้น นอกจากน้ียงัอธิบายต่อว่า 

“กฎหมายเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ (การปรับปรุงพันธ์ุที่แม่นย  า) ที่ประกาศน้ีจะเป็นเส้นทางท่ี
ตรงไปตรงมามากขึ้นในการท าตลาดส าหรับเมล็ดพนัธ์ุและพืชที่พฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธ์ุขั้น
สูง เช่น การแก้ไขยีน เป็นการส่งสัญญาณที่ชดัเจนว่าสหราชอาณาจกัรก าลงัให้การสนบัสนุนนวตักรรมมากขึ้น
ซ่ึงต่างจากสหภาพยุโรป และกฎหมายน้ีจัดว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับกฏหมายในประเทศอ่ืน ๆ เช่น ญี่ปุ่ น 
แคนาดา อาร์เจนตินา บราซิล และออสเตรเลีย และเปิดโอกาสการลงทุนภายในประเทศ และ ความร่วมมือดา้น
การวิจยัระดับนานาชาติ ซ่ึงจะท าให้สหราชอาณาจกัรมีความเขม้แข็งมากขึ้นในดา้นพนัธุศาสตร์ นวตักรรมใน
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชจะเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดเพียงประการเดียว ที่จะช่วยเพ่ิมอาหารทัว่โลกให้ทนัต่อจ านวน

https://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1232%20Approval%20Report.pdf


4 
 

ประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึ้น เม่ือเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแรงกดดนัต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่อย่างจ ากดั เช่น น ้า พลงังาน และความหลากหลายทางชีวภาพ” 

(ครับ มีความชัดเจนในการสนับสนุนนวตักรรมในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช ท าอย่างไรประเทศไทยจึงจะมี
ความชดัเจนในเร่ืองน้ี) 

อ่ าน เ พ่ิ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.niab.com/news-views/news/news-new-genetic-technology-precision-
breeding-bill-will-support-more-sustainable 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 11, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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