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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 
 

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 ทราบเกี่ยวกับวิธีท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดับชาติของ
ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพิ่มการใช้
ประโยชน์จากการแก้ไขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในท้ายท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแก้ไขยีน เป็น เทคนิคท่ีน่าให้การสนับสนุนมากกว่ากีดกัน) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
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เหตุใดเนื้อสัตว์จากพืชจึงดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกใบนี้  
 

มีเหตุผลท่ีมีน ้ าหนัก เพิ่มมากขึ้ น เร่ือย  ๆ ท่ีจะหนีจาก
อุตสาหกรรมการเลี้ ยงสัตว์  ทั้ งนี้ เพื่อประโยชน์ขอ ง
ส่ิงแวดลอ้ม สัตว์ สุขภาพส่วนบุคคล และสาธารณสุข โดย
ลดการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากสัตว์โดยตรง และเลือก ท่ี
จะบริโภคผลิตภณัฑ์สัตว์ท่ีท ามาจากพืช (PB-APAs) ซ่ึงส่ิง
ท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนการตดัสินใจนี้  คือ รสชาติ ราคา และ
ความสะดวกสบาย  

จากบทความนี้ ได้ทบทวนการศึกษาจ านวน 43 เร่ืองท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้มของ 
PB-APA เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากสัตว์ พบว่า  

ในประเด็นของความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม PB-APA มีความยัง่ยืนมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ท่ีมาจากสัตว์ ในหลากหลายเร่ือง รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น ้า การใช้ท่ีดิน และเร่ืองอื่น ๆ 

ในประเด็นของสุขภาพ PB-APAs มีประโยชน์หลายประการ รวมถึงโปรไฟล์ทางโภชนาการท่ีดีโดยทัว่ไป 
การช่วยลดน ้าหนักและการสังเคราะห์กลา้มเนื้อ และการจัดหาส าหรับสภาวะสุขภาพท่ีเฉพาะเจาะจง  

นอกจากนี้  การศึกษาหลายชิ้นยังน าเสนอวิธีท่ี PB-APA สามารถปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
ส่วนผสมและการแปรรูปท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีผูผ้ลิตเนื้อสัตว์ทัว่ไปหันมาใช้ผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว์จากพืช ผูบ้ริโภค
และผูก้  าหนดนโยบายควรต่อสู้กับการตดัสินใจด้วยความเคยชินเกี่ยวกับ PB-APA และยอมรับผลประโยชน์ของ 
PB-APA ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุข สุขภาพส่วนบุคคล และสัตว์แทน 

(ครับ น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับผูไ้ม่บริโภคเนื้อสัตว์) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666833522000612#bib0085 

 

วัชพืชถือเป็นกุญแจส าคัญส าหรับพืชทนแล้ง 
 

นัก วิทยาศาสตร์ จากมหา วิทยาลัย เยล  (Yale 
University)  พบว่า วัชพืชท่ีมีชื่อ วิทยาศาสตร์ ว่ า 
Portulaca oleracea หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า purslane 
(ไม้เล็กจ าพวกผกัเบ้ีย) ถือเป็นกุญแจส าคัญในการ
สร้างพืชทนแลง้ 

จากผลก ารศึกษาขอ ง Yale ท่ีตี พิ มพ์ ใน
วารสาร Science Advances ระบุว่า purslane ได้รวม

วิถีการเผาผลาญ 2 แบบท่ีช่วยให้สามารถทนทานความแห้งแล้งได้ในขณะท่ียังคงให้ผลผลิตสูง Purslane มี

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666833522000612#bib0085
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพราะมีทั้งฟังก์ชัน C4 และ CAM (รูปแบบของการสังเคราะห์แสงของพืช) ซึ่ งก่อนหน้านี้
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า C4 และ CAM ท างานอย่างอิสระในใบ purslane 

ทีม Yale ได้ท าการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีของการแสดงออกของยีนในใบ purslane และพบว่ากิจกรรม C4 และ 
CAM ถูกรวมเขา้ด้วยกันและด าเนินการในเซลล์เดียวกัน โดยผลิตภณัฑ์ของปฏิกิริยา CAM จะถูกประมวลผลโดย
วิถี C4 ซึ่งในระบบนี้ท าให้วชัพืชมีการป้องกันสูงผิดปกติในช่วงฤดูแลง้ 

(ครับ นับว่าเป็นการคน้พบท่ีส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาพืชเศรษฐกิจท่ีทนแลง้ได้ในอนาคต) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://news.yale.edu/2022/08/05/common-weed-may-be-super-plant-holds-key-

drought-resistant-crops 
 

พืชสามารถกลายเป็นโรงงานไนโตรเจน  
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย (University of California 
Davis) ก าลังเสนอแนวทางปฏิบัติการเกษตรทางเลือกท่ี
ยัง่ยืน ท่ีสามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีมากเกินไป โดย
การปรับเปลี่ยนธัญพืช (พืชอาหาร) เพื่อผลิตสารเคมีท่ีใช้ใน
การตรึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศ ซึ่ งเป็นสารเคมีชนิด
เดียวกันกับท่ีแบคทีเรียในดินใช้ในการตรึงไนโตรเจน 

นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุสารประกอบในต้นข้าว ท่ี
กระตุ้นกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย โดยใช้การตรวจคดักรองทางเคมีและจีโนม จนสามารถระบุ
เส้นทางท่ีสร้างสารเคมี จากนั้นจึงใช้การแก้ไขยีนเพื่อเพิ่มการผลิตสารประกอบท่ีรับผิดชอบในการสร้าง biofilms 
(การรวมกลุ่มกัน ของจุลชีพท่ีเร่ิมจากการเกาะติดบนพื้นผิวท่ีมีความชื้น สูงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมี
ของเหลวล้อมรอบ โดยจุลชีพเหล่านี้ ร่วมกันผลิตพอลิเมอร์ ท่ีมีลักษณะ เป็นเมทริกซ์ประกอบด้วยสาร
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก) ท่ีมีแบคทีเรียท่ีเพิ่มการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจน ส่งผลให้กิจกรรมการ
ตรึงไนโตรเจนดีขึ้นและเพิ่มแอมโมเนียมในดินส าหรับพืช นอกจากนี้  นักวิทยาศาสตร์ยงักล่าวอีกว่าแนวทางนี้ยัง
สามารถใช้กับพืชชนิดอื่นได้เช่นเดียวกัน 

การค้นพบนี้อาจลดมลพิษไนโตรเจนในส่ิงแวดลอ้ม ลดโอกาสท่ีน ้ าจะปนเป้ือน และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก นอกจากนี้ยงัสามารถช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 

(ครับ มองเห็นความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้พืชอาหารมีความสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.13894 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  August 10, 2022 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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