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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยนีในเอเชียและออสเตรเลีย 
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์
ขอ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมาคม เม ล็ด
พนัธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย (National Seed Association Malaysia) 
จะจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการขอ้ควรพิจารณาด้านนโยบาย
ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ: 

• สร้างความตระหนกัในกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและ
กรอบการก ากบัดูแลส าหรับการแกไ้ขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ านวยความสะดวกในการประสาน (harmonization) กนัในกฎระเบียบการแกไ้ขยีนในภูมิภาค; และ 
• สนบัสนุนความกา้วหนา้ในการใชป้ระโยชน์จากการแกไ้ขยีน 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายทอ้งถ่ิน หน่วยงานก ากบัดูแล และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ทราบเกี่ยวกบัวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดบัชาติของ
ตนในการแก้ไขยีน เพ่ือสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพ่ิมการใช้
ประโยชน์จากการแกไ้ขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในทา้ยท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแกไ้ขยีน เป็น เทคนิคที่น่าให้การสนบัสนุนมากกว่ากีดกัน) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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ประเทศกานาอนญุาตให้ปล่อยถั่วพุ่มดัดแปลงพันธุกรรมสู่ส่ิงแวดล้อมและการตลาด 
 

เ ม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยทาง ชีวภาพแห่งชา ติของกานา  (Ghana's National 
Biosafety Authority)  ได้อนุญาตถั่ว พุ่มดัดแปลงพันธุกรรมท่ี
ต้านทานแมลงศตัรู (ถั่วพุ่มบีที) กรณี 709A เพ่ือการน าเขา้และ/
หรือใชป้ระโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไข นบัเป็นพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
ชนิดแรก ท่ีไดร้ับการอนุญาตให้ใชใ้นประเทศกานา การอนุญาตน้ี
มีอายุ 10 ปีและสามารถต่ออายุได ้

ถัว่พุ่มบีที กรณี 709A จะต้านทานหนอนเจาะฝัก (Maruca pod borer) ท่ีท าให้ผลผลิตถัว่พุ่มลดลงร้อยละ 20 - 80 
การทดสอบภาคสนามถัว่พุ่มบีที กรณี 709A เร่ิมข้ึนในกานาในปี 2559 และตอนน้ี สถาบนัวิจัยการเกษตรสะวนันา 
(Savanna Agricultural Research Institute - SARI) ซ่ึงเป็นผู ้พัฒนา สามารถท าการทดสอบภาคสนามในพ้ืนท่ีของ
เกษตรกรท่ีมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 2 แห่งใน 2 ฤดูกาลเพาะปลูก ผลลัพธ์จากการทดสอบน้ีจะถูกส่งไปยัง
คณะกรรมการปลดปล่อยและข้ึนทะเบียนพนัธุ์ ภายใตส้ภาเมล็ดพนัธุ์แห่งชาติของกระทรวงอาหารและการเกษตร เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นพันธุ์ใหม่ในแคตตาล็อกพันธุ์พืชแห่งชาติ (national variety 
catalog) ซ่ึง SARI สามารถเร่ิมจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ในตลาดการคา้ของกานาไดเ้ม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนน้ี 

ถัว่พุ่มหรือท่ีเรียกว่าถัว่ตาด า (black-eyed peas) เป็นอาหารหลกัของกว่า 200 ลา้นครัวเรือนใน sub-Saharan Africa 
ถัว่โปรตีนสูงตรึงไนโตรเจนน้ีถูกใชเ้ป็นอาหารสตัวด์ว้ยเชน่กนั ประเทศกานาคาดว่าจะผลิตไดเ้พียง 57,000 เมตริกตนัต่อ
ปี เทียบกบัความตอ้งการในปริมาณ 169,000 เมตริกตนั กานาจึงตอ้งน าเขา้จากไนจีเรีย บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์เพ่ือเติม
เต็มความตอ้งการ 

ถัว่พุ่มบีที ไดร้ับการอนุญาตในไนจีเรียในปี 2562 และ บูร์กินาฟา ก าลงัพฒันาถัว่พุ่มบีทีของตวัเองเช่นกนั 
(ครับ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า มีการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในประเทศแถบแอฟริกา) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=BT%20Cowpea%20Appro
ved%20for%20Environmental%20and%20Market%20Release_Accra_Ghana_GH2022-0012.pdf 

 

นักวิจัยชาวจีนค้นพบวธิีใหม่ในการเพิ่มผลผลิตข้าวสาลี 
 

นักวิ จัย จ าก  Chinese Academy of Sciences และ
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) รายงานว่า การ
แก้ไขยีน DUO1 ที่เป็นปัจจยัในการถอดรหัสที่ตอบสนอง
ต่อ APETTALA2 / ethylene (AP2/ERF) อาจท าให้ผลผลิต
เมล็ดขา้วสาลีดีเพ่ิมขึ้น การคน้พบน้ีรายงานอยู่ในวารสาร 
Nature Plants 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=BT%20Cowpea%20Approved%20for%20Environmental%20and%20Market%20Release_Accra_Ghana_GH2022-0012.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=BT%20Cowpea%20Approved%20for%20Environmental%20and%20Market%20Release_Accra_Ghana_GH2022-0012.pdf
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ขา้วสาลีเป็นพืชอาหารที่ส าคญัชนิดหน่ึงของโลก เพื่อช่วยพฒันาการผลิตพืชอาหาร มีความจ าเป็นตอ้งระบุ
ต าแหน่งใหม่ในจีโนมขา้วสาลี ท่ีสามารถช่วยพฒันาผลผลิตได ้ดงันั้น นกัวิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ยีนส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัจ านวนดอกย่อย 

พวกเขาได้ตรวจสอบ bdduo1 ซ่ึงเป็นยีนดอกย่อยกลายพนัธ์ุของ Brachypodium distachyon ซ่ึงเป็นหญา้
พ้ืนเมืองทางใตข้องทวีปยุโรป พบว่ามีจ านวนดอกย่อยต่อรวงเพ่ิมขึ้น และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบับทบาทของ 
BdDUO1 ในการควบคุมรูปร่างของรวงใน Brachypodium distachyon ผ่านการทดสอบหลายชุด จากนั้นใช้ 
CRISPR-Cas9 แก้ไขยีนจนได้ข้าวสาลีที่มีดอกย่อยหลายดอกตรงส่วนล่างของช่อดอก นอกจากน้ี จากการ
ถ่ายภาพสดยงัแสดงให้เห็นว่ามีเซลล์ท่ีใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ ใน จุดที่เป็นฐานก าเนิดดอกย่อยของขา้วสาลีที่แกไ้ขยีน 
เมื่อเทียบกับดอกย่อยของพนัธ์ุป่า ซ่ึงอาจบ่งบอกว่ายีนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการควบคุมการแบ่งตวัของ
เซลล ์การทดสอบภาคสนามแสดงให้เห็นว่าตน้ขา้วสาลีที่แกไ้ขยีนจะมีเมล็ดต่อรวงมากกว่าพนัธ์ุป่า ซ่ึงบ่งช้ีว่ามี
ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

(ครับ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมผลผลิตขา้วสาลีโดยการเพ่ิมจ านวนเมล็ดต่อรวง) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41477-022-01197-9 
 

ผู้เช่ียวชาญระบุว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมจะช่วยเสริม 
การประเมินความเส่ียงของส่ิงมีชีวิตทีข่ับเคลื่อนด้วยยีน 

 

ISAAA Inc., Outreach Network for Gene 
Drive Research แ ล ะ  ISAAA Biotechnology 
Information Centers Network ด าเนินการสัมมนา
ผ่านเวบ็เกี่ยวกบั การบูรณาการดา้นสังคม เศรษฐกจิ 
และสุขภาพในกระบวนการตดัสินใจ เมื่อวนัที่ 28 
กรกฎาคม 2565 ผ่าน Zoom ซ่ึงเป็นการสัมมนาครั้ ง
ที่ 3 และเป็นครั้ งสุดทา้ยของซีรีส์การสัมมนาผ่าน

เว็บของ Gene Drive 2022 การสัมมนาผ่านเว็บน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ภาพรวมในมิติต่าง ๆ  ของผลกระทบจาก
การขับเคล่ือนยีน (กระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม ที่ถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะไปยัง
ลูกหลานทั้วทั้งประชากร แทนที่จะเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมลเดล) และการประเมินความ
เส่ียง ทีร่วมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ-สังคม 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมการบริหาร ISAAA Inc. ได้เปิดการสัมมนาทางเว็บ  โดยระบุ
วตัถุประสงคแ์ละภูมิหลงัโดยสังเขปเกี่ยวกบักิจกรรม และแนะน าผูด้  าเนินรายการ Dr. Mary Grace Dacuma จาก
สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บาโญส (University of the Philippines Los Baños) 
จากนั้น Dr. Dacuma ก็รับช่วงต่อและกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม นอกจากน้ี ยงัให้ภูมิหลงัโดยสังเขปของ
วิทยากร โดยเร่ิมจาก Dr. Krishna Ravi Srinivas ที่ปรึกษาอาวุโสและที่ปรึกษาด้าน Research & Information 

https://www.nature.com/articles/s41477-022-01197-9
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System for Developing Countries (RIS) ในนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตามด้วยการแนะน า Ms. Delphine Thizy ที่
ปรึกษาอาวุโสดา้นการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของ Target Malaria 

Dr. Ravi Srinivas พูดถึงบทบาทของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic impact 
- SEI) และการช่วยเสริมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยกล่าวถึงบทบญัญตัิทีเ่กี่ยวกับการพิจารณา
ทางเศรษฐกิจ-สังคมในพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ และขอบเขตของการพิจารณา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม นอกจากน้ี ยงัได้อธิบายมิติทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม/
จริยธรรม/ศาสนา ระบบนิเวศน์ และสุขภาพ รวมทั้งระบุปัญหาท่ีพบในระหว่างการด าเนินการ ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 
Dr. Ravi จบการบรรยายโดยกล่าวถึงความเกี่ยวเน่ืองในการประเมินที่มีต่อการประเมินส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมและการขบัเคล่ือนยีน 

Ms. Delphine Thizy อธิบายวิธีประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ขบัเคล่ือนยีน ที่ตอ้งท าเป็นรายกรณี และไม่ควรมองขา้มการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผลกระทบของตวั
ส่ิงมีชีวิตเอง ผลกระทบของกิจกรรมตามขอ้ก าหนด (protocol activities) และผลกระทบของผลลพัธ์ท่ีตั้งใจไว ้
ปัจจยัอ่ืนที่ตอ้งรวมไวค้ือทางเลือกที่เป็นไปไดใ้นการขบัเคล่ือนยีนและผลกระทบ สุดทา้ย การประเมินผลกระทบ
น้ีสามารถช่วยเสริมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างไร หากตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป 

การสัมมนาผ่านเวบ็จบลงดว้ยค ากล่าวปิดโดย Dr. Romero-Aldemita ซ่ึงไดส้รุปถึง ความกา้วหนา้ของการ
วิจยัการขบัเคล่ือนยีนในดา้นการเกษตร สุขภาพของมนุษย ์และการบรรเทาชนิดพนัธ์ุที่รุกราน และการสัมมนา
ผ่านเว็บช่วยให้สาธารณชนเขา้ใจว่าเทคโนโลยีท างานอย่างไร และการประเมินเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
น าไปใชใ้นอนาคต สุดทา้ย ความรู้ที่ไดจ้ากการสัมมนาผ่านเว็บจะช่วยให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตดัสินใจอย่างชาญ
ฉลาดเกี่ยวกบัการพฒันาและการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือขบัเคล่ือนยีน 

การสัมมนาผ่านเว็บเปิดให้ชมแบบสาธารณะผ่านหน้า ISAAA Webinars และช่อง YouTube สมคัรรับ 
Crop Biotech Update เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยการขับยีนผ่านทาง Gene Drive 
Supplement 

(ครับ การรับรู้และการเรียนรู้จะช่วยให้ตามทนัเทคโนโลยี) 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 3, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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