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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

ข้าวฟ่างดัดแปลงพันธุกรรมในออสเตรเลยีได้รับการอนญุาตให้ทดสอบภาคสนามแล้ว 
 

ส ำนกังำนควบคุมเทคโนโลยียีนของออสเตรเลีย (Office of the 
Gene Technology Regulator - OGTR) ไดอ้อกใบอนุญำต DIR 
189 ใ ห้ กั บ มห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ค วี น ส์ แ ลนด์  ( University of 
Queensland -  UQ) เพื่ อท ำกำรทดสอบภำคสนำมที่มีกำร
ควบคุมและจ ำกัด กับขำ้วฟ่ำงที่ดัดแปลงพนัธุกรรมให้สร้ำง
เมล็ดโดยไม่อำศยัเพศ 
กำรทดสอบภำคสนำมจะท ำในพ้ืนท่ีเดียวโดยใชพ้ื้นท่ีสูงสุด 1 

เฮกตำร์ (6.25 ไร่) ต่อฤดูกำล ทีม่หำวิทยำลยัควีนส์แลนด์ วิทยำเขต Gatton ใน Lockyer Valley LGA ในรัฐควีนส์
แลนด์ ข้ำวฟ่ำงดัดแปลงพันธุกรรมจะปลูกได้ระหว่ำงเดือนกันยำยน 2565 ถึงมิถุนำยน 2568 กำรทดสอบ
ภำคสนำมน้ีมีขึ้นเพ่ือประเมินประสิทธิภำพของขำ้วฟ่ำงดัดแปลงพนัธุกรรมภำยใตส้ภำพแปลงปลูก ขำ้วฟ่ำง
ดดัแปลงพนัธุกรรมที่ปลูกในกำรทดสอบภำคสนำมน้ีจะไม่ถูกน ำมำใชเ้ป็นอำหำรมนุษยห์รืออำหำรสัตว ์

กำรประเมินควำมเส่ียงและแผนจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Assessment and Risk Management Plan - 
RARMP) และใบอนุญำตไดร้ับขอ้สรุปมำจำกขอ้มูลที่ได้รับในระหว่ำงกำรปรึกษำหำรือกบัสำธำรณชน รัฐและ
เขตปกครอง หน่วยงำนของรัฐบำลออสเตรเลีย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ
ดำ้นเทคนิคเทคโนโลยียีน และสภำทอ้งถ่ิน . 

RARMP ที่สรุปผลแล้ว ข้อมูลสรุปของ RARMP ชุดค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับกำรตดัสินใจน้ี และ
ส ำเนำใบอนุญำต สำมำรถดูได้จำก  https://www.ogtr.gov.au/gmo-dealings/dealings-involving-intentional-
release/dir-189 

(ครับ เมื่อไหร่ประเทศไทยจะไดม้ีกำรทดสอบภำคสนำมพืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 
 

การสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารโดยไม่ใช้แสงแดด 
 

นักวิทยำศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ (University of California, Riverside) และ
มหำวิทยำลยัเดลำแวร์ (University of Delaware) ไดค้น้พบวิธีเล่ียงกำรสังเครำะห์แสงทำงชีววิทยำและผลิตอำหำร
โดยปรำศจำกแสงแดด โดยใชก้ำรสังเครำะห์ดว้ยแสงเทียม 
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ทีมวิจัยได้ใช้กระบวนกำรอิเล็กโทรแคตำไลติก 2 ขั้นตอน 
(two-step electrocatalytic process) ใ น ก ำ ร แ ป ล ง
คำร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้ำ และน ้ ำให้เป็นอะซิเตท (acetate) 
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลักของน ้ ำส้มสำยชู ส่ิงมีชีวิตท่ีผลิต
อำหำรจะใช้อะซิเตทในควำมมืดเพื่อกำรเจริญเติบโต และกำร
ใชแ้ผงโซลำร์เซลลใ์นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อขบัเคล่ือนกำร
เร่งปฏิกิริยำดว้ยไฟฟ้ำ (electrocatalysis) ระบบอินทรีย-์อนินท

รียแ์บบลูกผสม (hybrid organic-inorganic system) น้ี สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรแปลงแสงแดดให้เป็นอำหำร
ไดถึ้ง 18 เท่ำส ำหรับอำหำรบำงชนิด 

กำรทดลองน้ีแสดงให้เห็นว่ำ ส่ิงมีชีวิตท่ีผลิตอำหำรสำมำรถเจริญเติบโตได้ในท่ีมืด โดยใช้อิเล็กโทรไล
เซอร์ (electrolyzer) ที่อุดมด้วยอะซิเตท ซ่ึงรวมถึง สำหร่ำยสีเขียว ยีสต์ และไมซีเลียม (mycelium) จำกเช้ือรำท่ี
ผลิตเห็ด กำรผลิตสำหร่ำยด้วยเทคโนโลยีน้ีมีประสิทธิภำพดำ้นพลงังำนมำกกว่ำกำรสังเครำะห์แสงประมำณ 4 
เท่ำ กำรผลิตยีสต์มีประสิทธิภำพด้ำนพลงังำนมำกกว่ำวิธีกำรเพำะเล้ียงทัว่ไปประมำณ 18 เท่ำโดยใช้น ้ ำตำลท่ี
สกดัจำกขำ้วโพด 

นกัวิทยำศำสตร์ก ำลงัมองหำศกัยภำพในกำรใชเ้ทคโนโลยีน้ีในกำรเพำะปลูกพืช โดยเฉพำะ ถัว่พุ่ม มะเขือ
เทศ ยำสูบ ขำ้ว คำโนลำ และถัว่ลนัเตำ ต่ำงก็สำมำรถใชค้ำร์บอนจำกอะซิเตทไดเ้ม่ือปลูกในท่ีมืด 

(ครับ ถำ้ไม่มีแสงแดดก็ไม่ตอ้งกลวัว่ำจะไม่มีอำหำร) 
อ่ำนเพ่ิมเติมได้ท่ี https://news.ucr.edu/articles/2022/06/23/artificial-photosynthesis-can-produce-food-

without-sunshine 
 

ISAAA Inc. สนบัสนนุการส่ือสารวิทยาศาสตร์ผ่านโซเชียลมีเดยีส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในฟิลปิปินส์ 
 

ISAAA Inc. น ำ ก ำ ร ส่ื อ ส ำ ร ท ำ ง
วิทยำศำสตร์ไปอีกขั้ น  ด้วยกำรใช้
ศัก ยภำพของโซเชียลมี เดี ย ในกำร
น ำเสนอผลงำนทำงวิทยำศำสตร์เพื่อ
สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภำพสมยัใหม่
และเพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มประชำกรต่ำง ๆ ที่
หลำกหลำยขึ้น โดยกำรจัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิกำรออนไลน์ 2 วนั ร่วมกบัส ำนกังำนโครงกำรเทคโนโลยีชีวภำพของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ และศูนย์
ขอ้มูลเทคโนโลยีชีวภำพของ SEARCA 

กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรออนไลน์น้ีมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีสำมำรถเพ่ิมพูนควำมรู้ ในกำรสร้ำงแคมเปญ (รณรงค)์ บนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ
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ในหัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภำพ และอำจกลำยเป็นผูม้ีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย ซ่ึงจดัขึ้นระหว่ำงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน ถึง 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ผ่ำน Zoom โดยมีนักวิจยั นักวิชำกำร และบุคลำกรดำ้นกำรส่ือสำรและ
ส่ือ จ ำนวน 35 คนจำกฟิลิปปินส์เขำ้ร่วม 

หัวขอ้ที่น ำเสนอรวมถึง กำรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส ำหรับกำรส่ือสำรทำงวิทยำศำสตร์ โดย Ms. 
Kamila Navarro บรรณำธิกำรดำ้นวิทยำศำสตร์จำกชีววิทยำสังเครำะห์ส ำหรับนวตักรรมทำงและเทคโนโลยีของ
มหำวิทยำลยัแห่งชำติสิงคโปร์ คลินิก (National University of Singapore's Synthetic Biology for Clinical) และผู ้
ร่วมก่อตั้ง Pinoy Scientists และ Mr. Mikael Angelo Francisco ผูก้่อตั้ง Flip Science และโฮสต์ของ Ask Theory 
podcast ไดพู้ดคุยถึงกำรเล่ำเร่ืองและกำรเขียนบล็อกเกี่ยวกบัวิทยำศำสตร์ 

Ms. Kristine Grace N. Tome (Program Officer II), Ms. Clement Dionglay (ผูช้่วยโครงกำร) ของ ISAAA 
Inc. และ Mr. Eric John Azucena (ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรขอ้มูลอำวุโส) ได้แบ่งปันประสบกำรณ์อนัมีค่ำใน
ฐำนะนักเขียน เอกสำร และผูผ้ลิตเน้ือหำของ Global Knowledge Center on Crop Biotechnology ส่ิงพิมพ์ ส่วน
เสริม และกิจกรรมโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนแคมเปญโซเชียลมีเดีย กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเล่ำเร่ืองทำง
วิทยำศำสตร์ผ่ำน Facebook และ Twitter โดยใช้กำรถ่ำยภำพและวิดีโอบนมือถือเป็นส่ือกลำงในกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ และสร้ำงอินโฟกรำฟิกตำมขอ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ 

จุดเด่นในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรน้ี  คือ ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรรณรงค์สนับสนุน
เทคโนโลยีชีวภำพท่ีประสบควำมส ำเร็จในระดับต่ำง ๆ โดย Mr. Jerome C. Barradas ผูป้ระสำนงำนโครงกำร II 
ที่ AFNR Knowledge Platform ของแผนกควำมคิดและควำมเป็นผูน้ ำ  (Thought and Leadership Department) 
ของ SEARCA พูดคุยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรรณรงค์ทำงสังคมจำกมุมมองขององค์กร Ms. Ma. Aileen 
Garcia ผูจ้ ัดกำรอำวุโสฝ่ำยประสำนงำนโครงกำรและสนับสนุนผูม้ีส่วนได้เสียที่สถำบันวิจัยขำ้วนำนำชำติ 
อธิบำยถึงแนวทำงกำรออกแบบแคมเปญบนโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมกำรยอมรับของสำธำรณชนต่อขำ้วสีทอง
ในฟิลิปปินส์ สุดท้ำย Prof. Rajeev Varshney ผู ้อ  ำนวยกำร Center for Crop & Food Innovation ที่  Murdoch 
University ในออสเตรเลีย ได้ให้บทเรียนจำกประสบกำรณ์ของเขำในฐำนะผูส้นับสนุนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
และผูม้ีอิทธิพลดำ้นวิทยำศำสตร์ 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมกำรบริหำร ISAAA Inc. กล่ำวต้อนรับเม่ือเร่ิมเปิดกำรฝึกอบรม 
ขณะที่ Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ระสำนงำนระดับโลกของ ISAAA-BioTrust สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
กล่ำวปิดทำ้ย กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรกำรฝึกอบรมออนไลน์ ด ำเนินรำยกำรโดย Ms. Zabrina J. Bugnosen และ 
Ms. Danellie Joy Medina จำก SEACA BIC 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจจำกกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรรณรงคส์นบัสนุนเทคโนโลยีชีวภำพของฟิลิปปินส์) 
สนใจสอบถำมไดท้ี่ email zbugnosen@isaaa.org. 
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยนีในเอเชียและออสเตรเลีย 
 

องค์กำร ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยี ชี วภำพมำ เล เ ซีย  (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมำคม เม ล็ด
พนัธ์ุแห่งชำติมำเลเซีย (National Seed Association Malaysia) 
จะจดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรขอ้ควรพิจำรณำด้ำนนโยบำย
ส ำหรับกำรแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงกวัลำลมัเปอร์ ประเทศมำเลเซีย 
กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรมีวตัถุประสงคเ์พื่อ: 

• สร้ำงควำมตระหนกัในกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพฒันำนโยบำยและ
กรอบกำรก ำกบัดูแลส ำหรับกำรแกไ้ขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำน (harmonization) กนัในกฎระเบียบกำรแกไ้ขยีนในภูมิภำค; และ 
• สนบัสนุนควำมกำ้วหนำ้ในกำรใชป้ระโยชน์จำกกำรแกไ้ขยีน 

กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแจ้งให้ผูก้  ำหนดนโยบำยทอ้งถ่ิน หน่วยงำนก ำกบัดูแล และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ทรำบเกี่ยวกบัวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถมีบทบำทในเชิงรุกในกำรพฒันำนโยบำยระดบัชำติของ
ตนในกำรแก้ไขยีน เพ่ือสนับสนุนกำรประสำนกันด้ำนนโยบำยกำรแก้ไขยีน ระหว่ำงประเทศ เพ่ิมกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรแกไ้ขยีน และลดอุปสรรคทำงกำรคำ้ และในทำ้ยท่ีสุด สนับสนุนควำมมัน่คงทำงอำหำรอย่ำง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคกำรแกไ้ขยีน เป็น เทคนิคที่น่ำให้กำรสนบัสนุนมำกกว่ำกีดกัน) 
ท่ำนใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพ่ือหำขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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