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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญส าหรับการประเมินความเส่ียงของเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน 
 

ISAAA Inc., เครือข่าย ISAAA ของศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 
และ Outreach Network for Gene Drive Research จะจดัการสัมมนา
ผ่านเวบ็เกี่ยวกบั ขอ้ควรพิจารณาท่ีส าคญัส าหรับการประเมินความ
เส่ียงของ Gene Drive Technologies (เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมท่ี
ใช้ถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะ ไปยงัลูกหลานทัว่ทั้งประชากรแทนท่ีจะ
เป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมลเดล) ในวนัที่ 16 
มิถุนายน 2022 เวลา 14.00 น. (GMT+8) ผ่านทาง ซูม. ขณะน้ีเปิด

ให้ลงทะเบียนแลว้ 
โดยวิทยากรจะตอบค าถามต่อไปน้ี: 

• เราจ าเป็นตอ้งมีกรอบการก ากบัดูแลใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการขบัเคล่ือนยีนมีความปลอดภยัหรือไม่ 
• เราพร้อมท่ีจะควบคุมส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคล่ือนดว้ยยีนหรือไม่ 
• นกัวิจยัก าลงัท าอะไรอยู่ในประเด็นการประเมินความเส่ียงของการขบัเคล่ือนยีนในทางปฏิบตัิ 

การสัมมนาออนไลน์น้ีเป็นการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 2 ในจ านวน 3 ครั้ ง และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้
แก่สาธารณชนในบริบทของความตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการประเมินความเส่ียง ภายใตก้ารอภิปราย
อย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัการขบัเคล่ือนยีน ซ่ึงน าเสนอโดย Dr. Heidi Mitchell จากส านกังานควบคุมเทคโนโลยียีน
ในออสเตรเลีย Dr. Vibha Ahuja จาก Biotech Consortium Ltd. ในอินเดีย Dr. Hector Quemada จากมหาวิทยาลยั 
Western Michigan และ Dr. Saturnina C. Halos จากกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์จะเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปราย 
(ครับ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการใชเ้ทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม ที่ควรติดตาม) 
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม สั ม ม น า โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้ ที่  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iTf_t9j4SMmzAd4vgi6lbQ. ต้องการสอบถามติดต่อที่  email 
zbugnosen@isaaa.org. 
 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iTf_t9j4SMmzAd4vgi6lbQ
mailto:zbugnosen@isaaa.org
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ผู้เช่ียวชาญใช้ CRISPR ในการแก้ไขยนีของพืชเพือ่ดักจับคาร์บอน 
 

 
 

Innovative Genomics Institute (สถาบนันวตักรรมจีโนม - IGI) ซ่ึงก่อตั้งโดย Jennifer Doudna ผูร่้วม
พฒันา CRISPR ไดเ้ปิดตวัโครงการวจิยัที่จะแกไ้ขยีนในพชื เพื่อให้ดกัจบัคาร์บอนไดม้ากขึ้นและช่วยชะลอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การดกัจบัคาร์บอนจะเกี่ยวขอ้งกบัตน้ไม ้เน่ืองจากตน้ไมม้อีายุท่ียาวนานท าให้สามารถกกัเก็บคาร์บอนไว้
ไดเ้ป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามพืชทีเ่จริญเติบโตเร็ว กจ็ะท าให้นกัวิจยัมโีอกาสเร่งกระบวนการทดสอบ และเมื่อมี
พืชที่ดกัจบัคาร์บอนจ านวนมากขึ้นก็สามารถดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศออกไปไดใ้นปริมาณ
มากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดอุณหภูมไิม่ให้เพ่ิมสูงขึ้นได ้

นกัวจิยัจึงตั้งเป้าท่ีจะปรับแต่งกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยการ
ปรับเปล่ียนเอนไซมท่ี์เกี่ยวขอ้งในกระบวนการน้ี และลดปฏิกิริยาขา้งเคยีงท่ีท าให้ส้ินเปลืองพลงังาน รวมถึง
ปฎิกิริยาบางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนกัวจิยัยงัตั้งเป้าท่ีจะปรับปรุงระบบราก 
ซ่ึงจะสามารถช่วยกกัเก็บคาร์บอนในดินไดม้ากขึ้น การวจิยัเบ้ืองตน้น้ีจะเนน้การศกึษาในขา้ว 

Brad Ringeisen กรรมการบริหารของ IGI กล่าวว่า “ส่ิงน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย เราก าลงัท างานกบัความซับซ้อน” 
นอกจากน้ียงัหวงัว่า เมื่อพูดถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ "พืช จุลินทรีย ์และการเกษตรสามารถเป็นส่วน
หน่ึงของการแกปั้ญหา มากกว่าท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา" 

(ครับ หวงัว่าโครงการวิจยัน้ีจะประสบความส าเร็จ เพ่ือประโยชน์โดยรวมของโลก) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.technologyreview.com/2022/06/14/1053843/carbon-capture-crispr-crops/ 

 

รัฐบาลเคนยาเห็นด้วยที่จะใช้กากเมลด็ฝ้ายบีทเีป็นอาหารสัตว์ 
 

รัฐบาลเคนยาได้อนุญาตให้น าเข้ากากเมล็ดฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมปลอดภาษี เพื่อใช้ส าหรับการผลิต
อาหารสัตว ์ในขณะที่ประเทศก าลงัประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว ์
 

https://www.technologyreview.com/2022/06/14/1053843/carbon-capture-crispr-crops/
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ในราชกิจจานุเบกษา ได้ยกเว้นภาษี
น าเข้าว ัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์และอาหารไก่ Ukur Yatani ซ่ึงเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงการคลงั ได้อนุญาต
ให้ผูผ้ลิตอาหารสัตว์ 8 รายน าเข้ากาก
เมล็ดฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมที่เป็นฝ้ายบี
ทีไดม้ากถึง 28,000 เมตริกตนั และ “กาก

เมล็ดฝ้ายท่ีน าเขา้จะมาจากฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมหรือไม่ก็ได ้ ซ่ึงเป็นไปมาตรฐานของเคนยาที่บงัคบัใชภ้ายใต้
กฎหมายของเคนยา และด าเนินการโดยส านกัมาตรฐานเคนยาและหน่วยงานความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ”  

การอนุญาตให้น าเขา้น้ี เป็นสัญญาณการสนบัสนุนที่ส าคญั ที่จะใช้ฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมในการจดัการ
กบัวิกฤตการณ์อาหารสัตวท์ีผ่ลกัดนัภาคการปศุสัตวข์องประเทศไปสู่ปากเหว ค  าส่ังใหม่น้ีเป็นการแสดงให้เห็น
อย่างชดัเจนโดยรัฐบาลในการจดัล าดบัความส าคญัของฝ้ายบีทีให้เป็นหน่ึงในตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

การใช้การเมล็ดฝ้ายบีทีในการผลิตอาหารสัตว์เปิดโอกาสให้เกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายในเคนยาสามารถเจาะ
ตลาดที่หลากหลาย เกษตรกรมีโอกาสที่จะลดการขาดดุลอาหารสัตวโ์ดยการปลูกฝ้ายเพื่อให้ไดก้ากเมล็ดฝ้ายมาก
ขึ้น เคนยาเปิดตัวพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชย์ในปี 2563 และปัจจุบันเกษตรกรในภูมิภาค
ตะวนัออกและตะวนัตกก าลงัปลูกฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม ที่ให้ผลผลิตมากกว่าพนัธ์ุดั้งเดิมถึง 3 เท่า 

ความตอ้งการกากเมล็ดฝ้ายจ านวนมากจะช่วยฟ้ืนฟูภาคส่วนย่อยของฝ้ายและเปิดกระแสรายไดท่ี้ร ่ารวย
ให้กับเกษตรกร การตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้ากากเมล็ดฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมเกิดขึ้นหลังจากการเจรจา
ระดับชาติเกี่ยวกับการพฒันาระบบอาหารสัตว์ท่ีย ัง่ยืนของเคนยาท่ีจดัขึ้นท่ีเมืองไนโรบี ในระหว่างการเจรจา 
Harry Kimtai เลขาธิการปศุสัตว ์(Livestock Principal Secretary - PS) บอกเป็นนยัว่ารัฐบาลจะจดัการกบัการห้าม
และการอนุญาตพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นกรณีไป 

โดยให้ขอ้บ่งช้ีท่ีชัดเจนท่ีสุดว่า การห้ามจะถูกยกเลิกในไม่ช้า PS เปิดเผยว่ารัฐบาลได้พฒันากรอบการ
ตรวจสอบภายหลงัการปลดปล่อยพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในกรณีของขา้วโพด Bt และ PS Kimtai กล่าวว่า “กรอบ
การตรวจสอบหลงัการปลดปล่อยจะเพียงพอในการปกป้องสุขภาพของมนุษย ์ในขณะที่ประเทศก าลงัพิจารณา
ยกเลิกการห้ามน าเขา้อาหารดัดแปลงพนัธุกรรม” การเจรจาได้เสนอร่างขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาระบบ
อาหารสัตวอ์ย่างยัง่ยืนในประเทศ 

(ครับ อยากเห็นรัฐบาลไทยมีแนวคิดในการสนับสนุนพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเช่นน้ีบา้ง แมว้่าจะเป็นกรณี 
ๆ ไป ก็ตาม) 

ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ติดต่อ Dr. Margaret Karembu อีเมล ์mkarembu@isaaa.org 
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ เกษตรอินทรีย์ และการอยู่ร่วมกัน 
 

องคก์าร ISAAA Inc. ร่วมกบั Winrock International ผ่านโครงการ 
Boosting Food Safety in the Philippines (B-SAFE) จ ะจัดก าร
สัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ฟิลิปปินส์ เกษตรอินทรีย ์และการอยู่ร่วมกนั ในวนัที่ 28 มิถุนายน 
2565 เวลา 10.00 น. (GMT) +8). หรือเวลา 09:00 น (ประเทศไทย) 
ขณะน้ีเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ โดยการสัมมนาในครั้ งน้ีจะพูดถึง: 
 

• การจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ: ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ท่ีเน้น
ความปลอดภยัและประโยชน์ทางโภชนาการของขา้วสีทอง 

• เกษตรอินทรียแ์ละการอยู่ร่วมกนักบัการดัดแปลงพนัธุกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดดัแปลง
พนัธุกรรมในจงัหวดั Bohol และ Negros Occidental  

การสัมมนาครั้ งน้ีเป็นส่วนท่ี 2 ของชุดการสัมมนาทางเว็บ โดยจะให้ภาพรวมของระบบความปลอดภยัทาง
ชีวภาพของฟิลิปปินส์ และวิธีการที่ขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีที ทีผ่่านกระบวนการอนุญาตดา้นความปลอดภัย
ทางชีวภาพ นอกจากน้ียงัจะกล่าวถึงพระราชบญัญตัิออร์แกนิคของฟิลิปปินส์ (Philippine Organic Act) และการ
ใชก้ารดดัแปลงพนัธุกรรม และแนวปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกนั วิทยากรประกอบดว้ย Ma. Lorelie U. Agbagala จาก
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติของฟิลิปปินส์  (National Committee on Biosafety of the 
Philippines) และคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ 
(Biosafety Committee of the Department of Science and Technology) รวมถึง Dr. Saturnina C. Halos แห่งกลุ่ม
พันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ (Biotechnology Coalition of the Philippines) และ Dr. Rhodora 
Romero-Aldemita กรรมการบริหารองคก์าร ISAAA Inc. จะเป็นผูด้  าเนินการสัมมนา 
(ครับ เรียนรู้จากฟิลิปปินส์เพื่อน ามาปรับใชใ้นประเทศไทย) 
ลงทะเบียนได้ที่  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__idTAJ8cTsO_y6YSTJG6vg หรือ ต้องการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ email: zbugnosen@isaaa.org. 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 15, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__idTAJ8cTsO_y6YSTJG6vg
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp

