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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

การสัมมนาผ่านเว็บของการขับเคล่ือนยีนในประเด็น  
การบูรณาการด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ 

 

องค์การ ISAAA Inc., เครือข่ายศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 
ข อ ง  ISAAA แ ล ะ  Outreach Network for Gene Drive 
Research จะจัดสัมมนาออนไลน์เร่ือง การบูรณาการด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพเข้ากับกระบวนการตดัสินใจ
( Integrating Social, Economic and Health Aspects Into 
Decision-making Process) ในวนัพฤหัสท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 14.00 น. (GMT+ 8) (เวลา 13:00 น. ประเทศไทย) 

ผ่านซูม และเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ และการอภิปรายจะตอบค าถามต่อไปนี้ : 
• การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทอย่างไร และช่วยเสริม ERAs ได้อย่างไร 
• สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพจะมีผลต่อการประเมินการขบัเคลื่อนยีนอย่างไร 

การสัมมนาออนไลน์นี้ เป็นการสัมมนาครั้ งสุดท้ายของการสัมมนาผ่านเว็บ 3 ครั้ ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สาธารณชนได้เห็นภาพรวมของมิติต่าง ๆ ของผลกระทบจากการขับเคลื่อนยีน (Gene Drive) และการประเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีคุณ Delphine Thizy ท่ีปรึกษา
อาวุโสด้านการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียมุ่งเป้าท่ีมาลาเรีย และ  Dr. Krishna Ravi Srinivas เพื่อนร่วมงาน
อาวุโสและท่ีปรึกษาด้านระบบการวิจัยและขอ้มูลส าหรับประเทศก าลังพฒันา Dr. Mary Grace Dacuma ผูช้่วย
ศาสตราจารยด์้านสัตววิทยาจาก Institute of Biological Sciences ภายใต้ University of the Philippines Los Baños 
จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 
ลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถา้มีค าถามเพิ่มเติมติดต่อ email zbugnosen@isaaa.org. 
 

2Blades และ Corteva Agriscience พัฒนาความต้านทานต่อโรคราสนิมถั่วเหลือง 
 

การท างานร่วมกันระหว่าง 2Blades Foundation และ Corteva Agriscience ท าให้เกิดลักษณะดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีต้านทานต่อโรคราสนิม (Asian Soybean Rust - ASR) ซึ่ งประสบความส าเร็จในการทดลอง
ภาคสนามของพนัธ์ุถัว่เหลืองในละตินอเมริกาท่ีมียีน ASR 
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เนื่องจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยในฤดูหนาว ท าให้ถั่ว
เหลืองในลาตินอเมริกาจึงมีความเส่ียงต่อ ASR เป็นพิเศษ ซึ่ ง
เป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อราท่ีอาจท าให้สูญเสียผลผลิต ตั้งแต่ร้อย
ละ 10 - 80 ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัต่อเกษตรกรและระบบ
การเกษตร ลักษณะดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีพฒันาโดย 2Blades 
และ Corteva จะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการจัดการโรคส าหรับ
เกษตรกรในภูมิภาค ท่ีเพิ่มความต้านทานต่อโรค และเป็นหนึ่ง

ทางเลือกส าหรับกลยุทธ์การจัดการโรคแบบบูรณาการ 
ในขณะท่ีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้น าไปสู่การปรับปรุงบางอย่างในการควบคุมราสนิมของถั่ว

เหลืองในประเทศต่าง ๆ เช่นใน บราซิล เป็นต้น ความต้านทานทางพนัธุกรรมท่ีคงทนเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับ
เกษตรกรในการลดความเส่ียงของโรค Dr. Peter van Esse รองประธานและหัวหน้ากลุ่มของ 2Blades กล่าวว่า 
"ราสนิมถัว่เหลืองเป็นความท้าทายหลกัส าหรับผูป้ลูก และจ าเป็นต้องต่อสู้ ด้วยกลยุทธ์แบบบูรณาการ และเสริม
ว่า ความต้านทานทางพนัธุกรรมต่อ ASR จะช่วยให้ผูป้ลูกมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการโรคด้วยวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพและยัง่ยืนมากขึ้น 

(ครับ การพฒันาพนัธ์ุพืชให้มีความต้านทานย่อมเป็นท่ีปราถนาสูงสุดของเกษตรกรผูป้ลูก) 
อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี  https://2blades.org/2022/07/20/2blades-and-corteva-agriscience-reach-collaboration-

milestone-in-development-of-durable-resistance-for-latin-american-soybean-varieties/ 
 

การเพิ่มส าเนายีนในข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตเมล็ดได้มากข้ึนร้อยละ 40 
 

ส าเนาของยีน OsDREB1C ท่ีเพิ่มขึ้นในขา้วช่วยเพิ่มปริมาณ
ดู ดซับไนโตร เจน  ส่ งผล ให้ ก ารสั ง เค ร าะห์ แสง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และผลผลิตเมล็ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
ซึ่ งนักวิจัยชาวจีนท่ีด าเนินการวิจัยนี้ ก  าลังมองหาความ
เป็นไปได้ท่ีจะท าวิจัยเช่นเดียวกันนี้กับพืชชนิดอื่น ๆ  เช่น 
ขา้วสาลี เป็นต้น 

นัก วิ จัย จาก  Chinese Academy of Sciences เ ร่ิ ม
ตรวจสอบยีนควบคุม (regulatory genes) ในขา้วและขา้วโพดจ านวน 118 ยีน ท่ีควบคุมปัจจัยการถอดรหัสท่ีเคย
ระบุก่อนหน้านี้ ว่ามีความส าคญัต่อการสังเคราะห์แสง โดยนักวิจัยมุ่งเน้นไปท่ียีนท่ีถูกกระตุ้นเม่ือพืชเจริญเติบโต
ในดินท่ีมีไนโตรเจนต ่า ท่ีอาจช่วยเพิ่มกิจกรรมการเจริญเติบโตของพืชและดูดซับไนโตรเจนมากขึ้นเพื่อผลิต
เมล็ดพืชมากขึ้น นักวิจัยได้จ ากัดการเลือกให้แคบลงเหลือ 13 ยีน ซึ่ ง 5 ยีนจะช่วยให้การดูดซับไนโตรเจนได้ใน
ปริมาณมาก จากนั้นจึงเลือกยีน OsDREB1C เพื่อใช้ในพนัธ์ุขา้วท่ีมกัน ามาใช้ส าหรับการวิจัย โดยบางงานวิจัยจะ
มีการเพิ่มส าเนาของยีนท่ีแทรกเขา้ไปในขณะท่ีบางงานวิจัยมียีนท่ีท าให้หยุดท างาน จากนั้นพืชดังกล่าวต้องอยู่
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ภายใต้สภาวะเรือนกระจกซึ่ งนักวิจัยพบว่า ต้นขา้วท่ีเพิ่มส าเนาของยีน OsDREB1c จะเติบโตเป็นต้นกล้าได้ เร็ว
ขึ้น ในขณะท่ีต้นขา้วท่ียีนถูกท าให้หยุดท างานนั้นโตน้อยกว่าต้นขา้วท่ีใช้เปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าต้นขา้วท่ี
เพิ่มส าเนา OsDREB1C นั้นรับไนโตรเจนจากรากได้มากขึ้นและถูกส่งไปยังต้นอ่อน และมีการสังเคราะห์ด้วย
แสงได้ดีขึ้น 

จากนั้นนักวิจัยได้ทดสอบวิธีการนี้กับพนัธ์ุขา้วท่ีให้ผลผลิตสูง และพบว่าพนัธ์ุขา้วดังกล่าวให้ผลผลิตเมล็ด
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ต่อพื้นท่ีแปลงปลูกเม่ือเปรียบเทียบกับพนัธ์ุขา้วท่ีใช้เปรียบเทียบ นักวิจัยได้ตั้งขอ้สังเกตว่า
ต้นขา้วออกดอกเร็วกว่าท่ีคาดไวแ้ละท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย 

ยีน OsDREB1C และยีนอื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกันนี้ก็มีอยู่ในขา้วสาลี และพืชใบกวา้ง ซึ่ งขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
การศึกษาขา้วดัดแปลงพนัธุกรรมนี้อาจสนับสนุนนักวิจัยคนอื่น ๆ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชอื่น ๆ โดย
ใช้การดัดแปลงพนัธุกรรมประเภทเดียวกัน 

(ครับ เป็นงานวิจัยท่ีน่าสนใจ ท่ีอาจน าไปสู่ความมัน่คงทางอาหารในอนาคต) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8455 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยีนในเอเชียและออสเตรเลีย  
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย  (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมาคมเมล็ด
พันธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย  (National Seed Association Malaysia) 
จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อควรพิจารณาด้านนโยบาย
ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ท่ีกรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงค์เพื่อ: 

• สร้างความตระหนักในกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและ
กรอบการก ากับดูแลส าหรับการแก้ไขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ านวยความสะดวกในการประสาน (harmonization) กันในกฎระเบียบการแก้ไขยีนในภูมิภาค; และ 
• สนับสนุนความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากการแก้ไขยีน 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานก ากับดูแล และผูมี้ส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับวิธีท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดับชาติขอ ง
ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพิ่มการใช้
ประโยชน์จากการแก้ไขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในท้ายท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
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(ครับ เทคนิคการแก้ไขยีน เป็น เทคนิคท่ีน่าให้การสนับสนุนมากกว่ากีดกัน) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 27, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp

