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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

ส่ิงมีชีวิตท่ีขับเคล่ือนด้วยยีน: ไม่มีขนาดใดท่ีเหมาะกับทุกส่ิง  
 

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

• ท าไมการขบัเคลื่อนยีน หรือ Gene Drive (เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม 
ท่ีถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะไปยังลูกหลานทั่วทั้งประชากรแทนท่ีจะเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพนัธุกรรม
ของเมลเดล) จึงไม่เหมือนกันทั้งหมด 

• ท าอย่างไรจึงจะผลกัดันให้ส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคลื่อนด้วยยีนเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันานโยบาย 
การสัมมนาออนไลน์นี้  เป็นการสัมนาออนไลน์ครั้ งแรกจาก 3 ครั้ งท่ีจะจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของ
สาธารณชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน ควบคู่ไปกับการใช้งาน ประโยชน์ ความเส่ียง และผลกระทบ 
ผ่านการมีส่วนร่วมท่ีลึกซ้ึงและบ่อยครั้ งยิ่งขึ้น การสัมมนาออนไลน์ในครั้ งนี้  จะให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่ผู ้เข ้าร่วม
สัมมนาเกี่ยวกับยีนไดรฟ์ประเภทต่าง ๆ และค าแนะน าและกรอบงานท่ีจ าเป็นต้องปรับให้เขา้กับการน าไปใช้ใน
สภาวะท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนทัว่ไปมีโอกาสเขา้ร่วมรับฟังและถามค าถามโดยตรงกับวิทยากร 
(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน) 
ลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี email zbugnosen@isaaa.org 
 

จีนจะอนุญาตพันธ์ุข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเติม 
 

กระทรวงเกษตรของจีนได้ประกาศแผนการท่ีจะอนุญาตพนัธ์ุข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมท่ีพฒันาโดย
บริษทัในท้องถิ่นมากขึ้น 

mailto:zbugnosen@isaaa.org
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จากข้อมูลของ ISAAA ในปี 2562 ประเทศจีน
เป็นผู ้ผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรมรายใหญ่จัดอ ยู่ ใน
อนัดับ 7 ของโลก และยงัเป็น 1 ใน 6 ประเทศท่ีเร่ิมปลูก
พืชเทคโนโลยีชีวภาพครั้ งแรกในปี 2539 และในปี 2562 
มีการปลูกฝ้ายและมะละกอดัดแปลงพัน ธุก รร ม
ประมาณ 20 ล้านไร่ ในช่วงต้นปีเจ้าหน้าท่ีกระทรวง
เกษตรของจีนรายงานผลลพัธ์ท่ีโดดเด่นในการน าร่อง

ทดสอบถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงถือเป็นก้าวส าคัญทางประวัติศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลงพนัธุกรรมในประเทศ 

ประกาศบนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ระบุว่าพนัธ์ุขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีจะ
ปลดปล่อยเร็ว ๆ นี้  รวมถึงพนัธ์ุท่ีพฒันาโดย China National Seed Group ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของ Syngenta Group 
และพนัธ์ุท่ีทนสารก าจัดวชัพืชท่ีผลิตโดยบริษทั Hangzhou Ruifeng Bio-Tech Co Ltd 

(ครับ การพึ่งพาตนเองจะน าไปสู่ความยงัยืนในอนาคต) 
อ่ าน เพิ่ ม เติ มได้ ท่ี  https://www.agriculture.com/markets/newswire/china-to-approve-more-gmo-corn-

varieties-agriculture-ministry 
 

นักวิทยาศาสตร์ปลูกพืชในดินจากดวงจันทร์ 
 

เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ ท่ีนักวิทยาศาสตร์ได้ก้าว
สู่ความส าเร็จคร้ังส าคญัจากการส ารวจดวงจันทร์และอวกาศ นั่น
คือความส าเร็จในการปลูกพืชในดินท่ีเก็บรวบรวมจากดวงจันทร์
ในระหว่างภารกิจอะพอลโล 11, 12 และ 17 

Rob Ferl และ Anna-Lisa Paul ซ่ึงเป็นนักวิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยฟลอริดา ได้แสดงให้เห็นว่าพืชสามารถงอกและ
เจริญเติบโตได้ส าเร็จในดินจากดวงจันทร์ และยงัได้ศึกษาว่าพืชมี

การตอบสนองทางชีววิทยาต่อดินจากดวงจันทร์ หรือ ช้ันผิวดินของดวงจันทร์ (lunar regolith) แตกต่างจากดินบนพื้น
โลกอย่างส้ินเชิง งานนี้ถือเป็นก้าวแรกสู่การปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารและออกซิเจนบนดวงจันทร์ หรือ ระหว่างปฏิบัติ
ภารกิจในอวกาศ การวิจัยนี้ เกิดขึ้นในขณะท่ีโครงการ Artemis วางแผนท่ีจะส่งมนุษยก์ลบัคืนสู่ดวงจันทร์ 

Ferl และ Paul ออกแบบการทดลองง่าย ๆ  อย่างไม่น่าเช่ือ โดยปลูกเมล็ดพืชในดินจากดวงจันทร์ เติมน ้ า ธาตุ
อาหาร และแสงสว่าง และบนัทึกผล แต่ท่ีซับซ้อนหน่อยเป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์มีดินจากดวงจันทร์เพียง 12 กรัม – 
เพียงไม่กี่ช้อนชา – เพื่อท าการทดลอง นักวิทยาศาสตร์ใช้เงินท่ีกู้จาก NASA ถึง 3 คร้ังในช่วง 11 ปีท่ีผ่านมา เพื่อโอกาส
ในการท างานกับช้ันผิวดินของดวงจันทร์ ทีมวิจัยได้ใช้บ่อ (หลุม) ขนาดเท่าปลอกมือในแผ่นพลาสติกท่ีปกติใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อปลูกพืชในดินจากดวงจันทร์ แต่ละหลุมจะมีดินบนดวงจันทร์ประมาณ 1 กรัม ท่ีใส่สารละลายธาตุ

https://www.agriculture.com/markets/newswire/china-to-approve-more-gmo-corn-varieties-agriculture-ministry
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อาหาร และปลูกด้วยเมล็ด Arabidopsis (พืชต้นแบบท่ีใช้ในการทดลอง) 2 – 3 เมล็ด ก่อนการทดลองนักวิจัยไม่แน่ใจว่า
เมล็ดท่ีปลูกในดินจากดวงจันทร์จะงอกหรือไม่ แต่ก็งอกเกือบทั้งหมด 

นักวิจัยสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างพืชท่ีปลูกในดินจากดวงจันทร์กับดินปกติท่ีใช้เปรียบเทียบ พืชบางต้นท่ี
ปลูกในดินจากดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่า โตช้ากว่า หรือมีขนาด ท่ีแตกต่างกันมากกว่าต้นพืชชนิดเดียวกัน ท่ีใช้
เปรียบเทียบ การตอบสนองของพืชต่อดินจากดวงจันทร์อาจเช่ือมโยงกับจุดท่ีรวบรวมดิน และพบว่าพืชท่ีแสดงอาการ
เครียดมากท่ีสุดคือพืชท่ีปลูกในส่ิงท่ีนักธรณีวิทยาทางดวงจันทรเรียกว่า mature lunar soil ซ่ึงเป็นดินท่ีได้สัมผัสกับลม
จักรวาล (cosmic wind) มากขึ้น ซ่ึงท าให้มีองค์ประกอบเปลี่ยนไป ในทางกลับกัน พืชท่ีปลูกในดินท่ีได้สัมผสักับลม
จักรวาลน้อยกว่าจะมีอาการดีขึ้น 

(ครับ อีกไม่นานมนุษยจ์ะสามารถเพาะปลูกได้บนดวงจันทร์ คงอยู่ไม่ถึง) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://news.ufl.edu/2022/05/lunar-plants/ 

 

การค้นพบยีนท่ีปรับปรุงผลผลิตข้าวสาลีและเพิ่มปริมาณโปรตีนได้ถึงร้อยละ 25 
 

ทีมนักวิจัยนานาชาติจากมหาวิทยาลยัแอดิเลดของออสเตรเลีย  
(Australia's University of Adelaide)  และ  UK's John Innes 
Centre ได้ระบุยีนท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวสาลี ซ่ึงสามารถเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนได้ถึงร้อยละ 25 

Dr. Scott Boden จากคณะเกษตร อาหารและไวน์แห่ง
มหาวิทยาลัยแอดิเลด ได้เปิดเผยกลไกท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณโปรตีนของข้าวสาลี ซึ่ งการค้นพบยีนท่ี

ควบคุมทั้ ง 2 ลักษณะมีศักยภาพท่ีจะสร้างข้าวสาลีพันธ์ุใหม่ท่ีมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น และ "เราสามารถ
จ าแนกความแปรผนัทางพนัธุกรรมของปริมาณโปรตีนท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 15 - 25 ส าหรับขา้วสาลีท่ีปลูกใน
แปลง นอกจากนี้สายพนัธ์ุขา้วสาลีเหล่านี้ยงัผลิตช่อดอก (spikelets) พิเศษท่ีเรียกว่าช่อดอกคู่” 

นักวิจัยคาดหวงัว่าขา้วสาลีพนัธ์ุใหม่จะพร้อมส าหรับนักปรับปรุงพนัธ์ุในเวลา 2 - 3 ปีขา้งหน้า ซึ่ งสามารถ
จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้ในเวลาอี 7 - 10 ปีต่อมา 

(ครับ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ความยงัยืนทางอาหาร มีความจ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีใหม่ ๆ) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn5907 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 18, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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