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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับข้อควรพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยีนในเอเชียและออสเตรเลีย 
 

การให้อาหารแก่ชาวโลกสามารถท าได้
โดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ 
ร วมถึ งก าร แก้ ไข ยีน  แต่ ก ารบรร ลุ
เป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับการก ากับดูแล นี่
เป็นหนึ่งในขอ้ความหลกัของผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านการแก้ไขยีนท่ีส่งต่อไปยังผูเ้ข ้าร่วม
กว่า 60 คนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาด้านนโยบาย

ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองในเอเชียและออสเตรเลีย ท่ีจัดขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2565 ท่ีโรงแรมซันเวย์ 
คลิโอ (Sunway Clio Hotel) เมืองเปตาลิงจายา (Petaling Jaya) ประเทศมาเลเซีย 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการซึ่ งจัดโดย ISAAA Inc., BioTrust Global, Malaysian Biotechnology Information 
Center (MABIC), Murdoch University และ National Seed Association Malaysia มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักในหมู่ผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายและกรอบการก ากับดูแลตามหลกั
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการแก้ไขยีนในประเทศแถบเอเชียและออสตราเลเซียน (ภูมิภาคโอเชียเนีย กล่าวคือ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกลเ้คียงในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

ผู ้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้น าเสนอเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และสถานะภาพของการวิจัยและระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกับการแก้ไขยีนทั่วโลก ตวัแทนจากประเทศในเอเชียและออสตราเลเซียนได้รับเชิญให้แบ่งปัน
มุมมองเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบขอ้บังคบัเกี่ยวกับการแก้ไขยีนในประเทศของตน การประชุมพิเศษเกี่ยวกับ
การทูตทางวิทยาศาสตร์และการประสานความสอดคลอ้งน าโดย Dr. Muhammad Adeel และ Prof. Mike Jones 
จากมหาวิทยาลยั Murdoch ได้จ าลองการเจรจาระหว่างประเทศผ่านการโต้ตอบท่ีเรียกว่าเกมเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Biotech Game) 

การประชุมเชิงปฏิบตัิ จบลงด้วยการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดโอกาส ความท้าทาย มุมมองของผูมี้ส่วน
ได้เสีย และแนวทางส าหรับฉันทามติด้านนโยบาย 
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(ครับ เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดันเพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแก้ไขยีน) 
ต้องการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ  knowledgecenter@isaaa.org. 
 

พืชท่ีตรึงไนโตรเจนจากอากาศเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ีแห้งแล้ง 
 

หลังจากก าร ศึกษาพืชอ ย่า งค รอบคลุ มทั่วทั้ ง
สหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้สรุปว่า ในพื้นท่ีท่ีแห้งแล้ง
ของประเทศ พืชท่ีสามารถตรึงไนโตรเ จนใน
บรรยากาศมีความหลากหลายมากท่ีสุด ซึ่ งขดัแยง้กับ
ข้อสันนิษฐานท่ีว่าพืชท่ีสามารถตรึงไนโตร เจนมี
ความหลากหลายมากท่ีสุดในสภาพแวดล้อมท่ี
ไนโตรเจนในดินมีจ ากัด 

พืชจะรวมไนโตรเจน เข้า ไว้ใน เกื อบ ทุก
โครงสร้างและปฏิกิริยาเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเซลล์ หากไม่มีไนโตรเจน พืชก็ไม่สามารถผลิตโปรตีน สร้าง
เอ็นไซม์ หรือแม้แต่สังเคราะห์แสงได้ พืชได้พัฒนาวิธีการใหม่  ๆ ซ ้ าแล้วซ ้ าอีก เพื่อให้ได้ไนโตรเจนจาก
ส่ิงแวดลอ้มให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แมว่้าดินจะขาดไนโตรเจน แต่ไนโตรเจนก็มีอยู่อย่างไม่มีหมด เนื่องจาก
ก๊าซไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 78 ของชั้นบรรยากาศของโลก อย่างไรก็ตามพืชไม่สามารถดูด
ซับได้ ในทางกลับกัน แบคทีเรียกลบัมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และนักพฤกษศาสตร์
คาดการณ์มาหลายทศวรรษแล้วว่า พืชท่ีมีแบคทีเรียเหล่านี้  จะมีความหลากหลายมากขึ้นในระบบนิเวศ เช่น ทุ่ง
หญา้สะวนันาและทุ่งหญา้ 

นัก วิ จัยจาก  Florida Museum of Natural History, Louisiana State University และ Mississippi State 
University ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากทั้ งชนิดพนัธ์ุพื้นเมืองและพนัธ์ุท่ีรุกราน (แบคทีเรีย) ท่ีมีอยู่
มากกว่า 40 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยส่ิงแวดลอ้มใดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อชุมชนพืชท่ีตรึง
ไนโตรเจนในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งในเปอร์โตริโก (Puerto Rico) นักวิจัยพบว่าจ านวนผู ้ตรึงไนโตรเจน 
(แบคทีเรีย) เพิ่มขึ้นในสภาพแวดลอ้มท่ีมีไนโตรเจนต ่าและลดลงในพื้นท่ีท่ีมีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง 
แต่เม่ือพิจารณาถึงความหลากหลายของผู ้ตรึงไนโตรเจนตามธรรมชาติ และพบว่าความหลากหลายของผู ้ตรึง
ไนโตรเจนตามธรรมชาตินั้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณท่ีแห้งแลง้ โดยไม่ค านึงถึงปริมาณไนโตรเจนในดิน 

(ครับ พอสรุปได้ว่า การท่ีพืชเจริญเติบโตได้ในสภาวะแห้งแล้ง เป็นผลมาจากความหลากหลายของ
แบคทีเรียท่ีตรึงไนโตรเจน แมว่้าจะมีจ านวนลดลง) 

อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี  https://www.floridamuseum.ufl.edu/science/plants-that-pull-nitrogen-from-thin-air-
thrive-in-arid-environments/ 

 
 

mailto:knowledgecenter@isaaa.org
https://www.floridamuseum.ufl.edu/science/plants-that-pull-nitrogen-from-thin-air-thrive-in-arid-environments/
https://www.floridamuseum.ufl.edu/science/plants-that-pull-nitrogen-from-thin-air-thrive-in-arid-environments/
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MSU ส่งเมล็ดพันธ์ุพืชท่ีอุดมด้วยกรดอะมิโนไปยังอวกาศ 
 

ห้องปฏิบัติการ Brandizzi แห่งมหาวิทยาลยัแห่ง
รัฐมิชิแกน (Michigan State University - MSU) 
จะส่งเมล็ดพันธ์ุท่ีอุดมไปด้วยกรดอะมิโนของ 
Arabidopsis thaliana (พืชต้นแบบท่ีใช้ในการ
ทดลอง) ไปยงัอวกาศ เพื่อตรวจสอบว่าเมล็ดพนัธ์ุ
จากโลกนี้ สามารถสร้างความยั่งยืนในการปลูก
พืชท่ีอุดมด้วยสารอาหารและมีการเจริญเติบโตท่ี
ดีในอวกาศได้หรือไม่ ซึ่ งจะใช้เป็นแหล่งอาหาร

ส าหรับนักเดินทางในอวกาศ 
การทดลองนี้ เป็นหนึ่งในส่ีภารกิจ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการทดลองทางชีวภาพ (Biological and 

Physical Sciences’ Biological Experiment 01 (BioExpt-01) ของ National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) ผ่าน Artemis I (เป็นการส่งจรวด SLS และยาน Orion แบบไร้นักบินอวกาศ ขึ้นสู่วงโคจรของดวงจันทร์  
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอากาศยาน) ซึ่ งจะท าหน้าท่ีเป็นผูบุ้กเบิกการวิจัยทางชีววิทยานอกวงโคจรโลก 
วตัถุประสงค์ของนักวิจัยของ MSU ในการส่งเมล็ด Arabidopsis ขึ้นสู่อวกาศ คือ การศึกษาผลกระทบของการบิน
ในอวกาศท่ีอยู่เหนือแถบรังสี Van Allen ท่ีมีต่อกรดอะมิโนของพืช 

กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบส าคญัของโปรตีนท่ีช่วยให้พืชแข็งแรงบนโลก และเป็นแหล่งสารอาหาร
ส าหรับผูท่ี้รับประทาน การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า พืชท่ีปลูกในอวกาศต้องเผชิญกับแรงกดดันหลาย
ประการและสูญเสียสารอาหาร รวมถึงกรดอะมิโนในสภาวะไร้น ้าหนัก นักวิทยาศาสตร์ของ MSU ก าลงัพยายาม
ท าความเขา้ใจชีววิทยาและการพฒันาของพืชในอวกาศให้ดีขึ้น เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปรับปรุง
ผลผลิตของพืชโดยใช้เมล็ดท่ีผ่านการดัดแปลง เนื่องจากเมล็ดเหล่านี้ มีปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่ออาหารของ
มนุษยสู์ง จึงอาจช่วยนักบินอวกาศในการปลูกและผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อบริโภคในระหว่าง
การเดินทางไกลในอวกาศ 

ผลจากการทดลองนี้ จะช่วยให้นักวิจัยเขา้ใจได้มากขึ้นถึงรูปแบบชีวิตทางชีววิทยาท่ีสามารถอยู่รอดได้ใน
ห้วงอวกาศ รวมถึงจะสนับสนุนภารกิจท่ีบรรทุกคนในอนาคตไปยงัดวงจันทร์และดาวองัคารได้อย่างไร 

(ครับ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารส าหรับบริการผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางไปดวงจันทร์ และ ดาวองัคาร) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://science.nasa.gov/science-news/biological-physical/around-the-moon-and-back-

a-test-drive-for-science 
 

นักวิจัยชาวฟิลิปปินส์พัฒนาพันธ์ุมะเขือม่วงท่ีผ่านการปรับปรุงมาแล้วโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 

นักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños (UPLB) น าโดย Dr. Lourdes D. Taylo ก าลงัใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ เพื่อพฒันาพนัธ์ุมะเขือม่วงท่ีไดผ้่านการปรับปรุงแลว้ให้ดีขึ้น ซึ่ งจะต้านทานต่อ

https://science.nasa.gov/science-news/biological-physical/around-the-moon-and-back-a-test-drive-for-science
https://science.nasa.gov/science-news/biological-physical/around-the-moon-and-back-a-test-drive-for-science
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หนอนเจาะผลและหน่อ (eggplant fruit and shoot borer - EFSB) และเพลี้ยจักจ่ัน (leafhopper - LH) ทีมวิจัยได้ใช้
จีโนม เทคโนโลยีการประเมินสรีรวิทยาผ่านส่ือ (IT-based phenotyping platforms) เทคโนโลยีเคร่ืองหมาย
โมเลกุล และเทคนิคใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช เพื่อการพฒันาท่ีเร็วขึ้น 

Dr. Taylo จ า ก ส ถ า บั น ก า ร
ปรับปรุงพันธ์ุพืชของ UPLB รายงานว่า 
โครงการนี้ เกือบจะเสร็จสมบูรณ์  ท่ีมี
เป้าหมายเพื่อคน้หากลไกการป้องกันตาม
ธรรมชาติของเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วง
พัน ธ์ุป่า ต่อ  EFSB และ LH ทีมวิจัยได้

ล าดับยีน 10 ตวัและโปรโมเตอร์ 10 ตวัในมะเขือม่วง 2 ชนิดพนัธ์ุ ได้แก่ Solanum melongena และ S. aethiopicum 
ทีมวิจัยยงัได้ระบุยีนตัวใหม่ 2 ยีนท่ีป้องกันสัตว์กินพืชเป็นอาหาร และจ าแนกเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงอีก 60 
เชื้อพันธ์ุ ด้วยเคร่ืองหมายท าซ ้ าแบบง่าย (simple-sequence repeat - SSR) 6 ตัว นอกจากนี้  นักวิจัยได้ท าการ
ประเมินภาคสนามเพื่อประเมินทางสัณฐานวิทยาความต้านทานของมะเขือม่วง 30 สายพนัธ์ุ ต่อความเสียหายท่ี
เกิดจาก EFSB และ LH  

ทีมวิจัย UPLB ของ Dr. Val Randolf M. Madrid จาก Institute of Computer Science ได้พัฒนา EFSB 
Motion Tracking Software ซึ่งสามารถตรวจจับตวัอ่อน EFSB ได้แมว่้าจะอยู่บนชิ้นมะเขือม่วง และสามารถช่วย
ติดตามความชอบในการกินและการเคลื่อนไหวของตวัอ่อนของ EFSB, Dr. Taylo และทีมวิจัยก าลงัท าการผสม
พันธ์ุเบ้ืองต้น ซึ่ งรวมถึงการเลือก 20 เชื้อพันธุกรรม เพื่อการพัฒนาแผนท่ียีนเฉพาะของประชากร จัดท า
โปรโตคอลการพัฒนาต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ และการระบุยีนเป้าหมายส าหรับการแก้ไขยีนด้วย 
CRISPR-Cas9 

โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลยงัระบุลักษณะประชากรของ EFSB และ LH ของฟิลิปปินส์ 
โดยใช้การศึกษาทางด้านการค้นหาหน้าท่ียีน (functional genomics) single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
และ SSR markers จากจีโนมและล าดับการถอดรหัสของ EFSB และ LH มะเขือมวงพันธ์ุปรับปรุงนี้คาดว่าจะ
ช่วยให้เกษตรกรผู ้ปลูกมะเขือม่วงเพิ่มรายได้ด้วยผลผลิตท่ีสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตท่ีต ่าลง และคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึ้น 

(ครับ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการพฒันาพนัธ์ุมะเขือม่วง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผูป้ลูก) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  http://www.pcaarrd.dost.gov.ph/home/portal/index.php/quick-information-

dispatch/3998-development-of-improved-eggplant-varieties-pushes-through-with-innovative-technologies 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  August 31, 2022 
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