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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ผู้ก าหนดนโยบายและทนายความชาวฟิลปิปินส์ ร่วมมือกนัแก้ปัญหาการแก้ไขจีโนม 

 

ฟิลิปปินส์ ไดเ้ปิดโครงการขยาย
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น เ ชิ ง รุ ก ที่
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ชีวภาพ 
(Biotech Outreach Program) ซ่ึง
เร่ิมตน้ด้วยการสัมมนาผ่านเวบ็ 
2 ครั้ ง ให้กับผูก้  าหนดนโยบาย
และฝ่ายตุลาการของรัฐบาล

ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดเ้รียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกบัการยอมรับ
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศ โดยเฉพาะพืชดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อปรับปรุงภาคการเกษตรดว้ยวิธีการท่ีย ัง่ยืน
ซ่ึงมาจากนวตักรรมใหม่ของการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

การสัมมนาผ่านเวบ็ไดด้ าเนินการในวนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และใน
วนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับฝ่ายตุลาการผ่าน Zoom จดัโดยองคก์าร ISAAA ศูนยภ์ูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้เพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตร (Southeast Asian Regional Center for 
Graduate Study and Research in Agriculture - SEARCA) และกระทรวงเกษตรต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service - USDA FAS) ณ กรุงมะนิลา ซ่ึงเป็น
หน่ึงกิจกรรมตามโครงการ Biotech Outreach Program 2020 ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์ แต่
โครงการในปีน้ีเน้นย  ้าถึงการใช้งานการแก้ไขจีโนมส าหรับพืชและความส าคัญของกรอบการก ากับดูแล
ระดบัชาติที่อิงวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี การสัมมนาผ่านเวบ็ยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการทางกฎหมายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื่อแกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 

Dr. Wayne Parrot จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย  (University of Georgia) ได้ให้ภาพรวมระดับนานาชาติ
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการแกไ้ขจีโนมและการประยุกตใ์ช ้ศกัยภาพ และนโยบาย ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร ตามดว้ยการ
น าเสนอจากมุมมองของฟิลิปปินส์ โดย Dr. Gabriel Romero จากสมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุแห่งฟิลิปปินส์ 
รวมทั้ง Hon. Elisa T. Kho สมาชิสภาผูแ้ทนจากเขต Masbate ที่ 2 และประธานคณะกรรมการสภาการพัฒนา
ชนบท Hon. Wilfredo S. Caminero สมาชิกสภาผูแ้ทนจากเขตที่ 2 ของ Cebu และประธานคณะกรรมาธิการสภา
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ความมัน่คงดา้นอาหาร และ Hon. Enrico Aristotle C. Aumentado สมาชิกสภาผูแ้ทนจากเขต 2 ของ Bohol และ
ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างก็กระตุน้ให้เพื่อนตวัแทนสนับสนุนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ส.ส. Caminero กล่าวว่า "มีความพยายามและความทุ่มเทในการแกไ้ขปัญหาด้านเกษตรและอาหาร และ
การอภิปรายเกี่ยวกบัการแกไ้ขจีโนม ควรไดร้ับการเผยแพร่ไปสู่ผูค้นจ านวนมากจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
ประเด็นที่พูดถึงกนับ่อย ๆ และ เป็นการท าลายความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัเทคโนโลยี" และ “พืชดดัแปลงพนัธุกรรม
สามารถช่วยพฒันาโภชนาการและมีความจ าเป็นในการบรรเทาความหิวโหย ทางด้านเศรษฐกิจของการเกษตร 
จะช่วยบรรเทาลงไดเ้น่ืองจากตน้ทุนค่าแรงและการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูที่ลดลง และมีรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงการอภิปรายน้ีก่อให้เกิดประสิทธิผล” และ มีการประกาศในระหว่างการสัมมนาทางเวบ็ดว้ยว่า การพิจารณา
ของรัฐสภาเกี่ยวกบัร่างกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตวจ์ะมีขึ้นในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

Atty. (ทนายความ) Gregory Jaffe และ Atty. Paz J. Benavidez II ท าหน้าที่เป็นวิทยากรส าหรับฝ่ายตุลา
การ Jaffe ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการโครงการเทคโนโลยีชีวภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณประโยชน์ในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. ไดใ้ห้มุมมองทัว่โลกเกี่ยวกบัพืชท่ีมาจากการแกไ้ขดว้ยจีโนม และการใชก้ารแกไ้ขจีโนมเพื่องาน
วิทยาศาสตร์พืชและกรอบการก ากับดูแลตามหลกัฐาน Benavidez ที่ปรึกษาด้านนโยบายอิสระ สถาบนั และ
กฎหมาย ไดแ้บ่งปันมุมมองระดับชาติเกี่ยวกบัพืชท่ีมาจากการแกไ้ขจีโนม และหารือเกี่ยวกบัแนวทางการก ากับ
ดูแลและแนวโน้มของการแก้ไขจีโนมในฟิลิปปินส์ เป็นประเด็นที่สร้างการสนทนาให้มีชีวิตชีวาระหว่าง
วิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ที่เป็นสมาชิกและบุคลากรของฝ่ายตุลาการมากกว่า 400 คน 

การสัมมนาผ่านเว็บ เป็นการสัมมนา 2 ครั้ งแรกของโครงการ Philippine Biotech Outreach Program 
ส าหรับปี 2564 อีก 3 ครั้ งต่อจากน้ีจะจดัขึ้นในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า และจะให้แก่หน่วยงานก ากับดูแลและ
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิทยาศาสตร์และนกัพฒันาเทคโนโลยี รวมถึงประชาชนทัว่ไป 

(ครับ ถา้ประเทศไทยจดัเช่นน้ีบา้งจะมีผูบ้ริหารประเทศเขา้ร่วมฟังไหม) 
ถา้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมส่งอีเมลไ์ปท่ี knowledge.center@isaaa.org. 

 

พืชเทคโนชีวภาพพืชดัดแปลงพันธุกรรม ต้องการการเมืองที่ดีเพือ่ตอบโต้การวิจารณ์  
ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความไว้วางใจ 

 

Alan Raybould ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพนัธุศาสตร์จาก University 
of Ediburgh กล่าวในค าอธิบายของเขาที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Transgenic Research ว่า เทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืชตอ้งการ
การเมืองท่ีดีขึ้น เพื่อตอบโตก้ารรณรงคท์ี่มีการจดัการอย่าง
ดีโดยกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมนวตักรรม และสร้างความ
เช่ือมัน่ของสาธารณชนในนโยบาย  

mailto:knowledge.center@isaaa.org
mailto:knowledge.center@isaaa.org
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จากบทความของ Alan Raybould กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดเ้รียกร้องให้ยกเลิกการเมืองในธรรมาภิบาล 
ด้านกฎระเบียบของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม อย่างไรก็ตาม ระบบการก ากับดูแลเป็นเร่ืองการเมืองที่หลีกเล่ียง
ไม่ได้ เน่ืองจากบทบาทของนโยบายคือการช้ีน าการตดัสินใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภณัฑ์ที่มาจากการดัดแปลง
พนัธุกรรม เขาเนน้ว่าการเมืองท่ีดีขึ้น เร่ิมตน้ดว้ยความเป็นผูน้ าทางการเมือง โดยมุ่งเนน้ท่ีการบรรลุความมัน่คง
ด้านอาหารและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอ่ืน ๆ ด้านอ่ืน ๆ ของการเมืองท่ีดีขึ้นท่ีกล่าวถึง ได้แก่ การปฏิรูป
กฎระเบียบเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ของนโยบายและเกณฑ์การตัดสินใจที่ส่งเสริมนวตักรรมตลอดจนการ
ควบคุมความเส่ียงและการมีส่วนร่วมของสาธารณะท่ีจดัการกบัค่านิยมเบ้ืองหลงัทศันคติที่มีต่อการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช  

(ครับ การเมืองท่ีดีในท่ีน้ี เนน้ในประเด็นของเทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช ที่ภาครัฐควรจะให้การสนบัสนุน
และส่งเสริม) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-021-00277-4 
 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มียนีจากปลา ถกูใช้เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่เป็นอันตรายในแม่น ้า 
 

นักวิจยัจากมหาวิทยาลยัโกเบ (Kobe University) ประเทศ
ญี่ปุ่ น และสถาบนั Agrobioinstitute ประเทศบลัแกเรีย ได้
พัฒนาวิธีง่าย ๆ ในการตรวจสอบสารเคมีที่รบกวนการ
ท างานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disrupting chemicals - 
EDC) ในน ้ าในแม่น ้า โดยใช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมียีน
จากปลาเมดากะ (medaka fish - ปลาซิวขา้วสารญี่ปุ่ น หรือ 
ปลาซิวข้าวสารจิ๋ว)  ผลการศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสาร 

Chemosphere 
GM Arabidopsis (พืชตน้แบบดดัแปลงพนัธุกรรม) เมื่อสัมผสักบั 4-t-octylphenol (OP) ซ่ึงเป็น EDC เพียง 

5 ng/mL จะผลิตโปรตีนเรืองแสงสีเขียว (green fluorescent protein - GFP) ในระดับที่ตรวจพบได้ ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกของยีนตวัรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเมดากะ (medaka estrogen receptor genes) แมว้่าจะไม่ใช่วิธีการใหม่
ในการถ่ายฝากยีนของสัตวเ์ขา้ไปในพืช เพื่อแสดงออกจ าเพาะต่อสารเคมีอนัตราย แต่น่ีเป็นการศึกษาครั้ งแรกท่ีมี
การใชย้ีนของปลา 

การทดสอบวิธีน้ีเผยให้เห็นว่า พืชเมดากะสามารถตรวจจบั OP ได้ดีกว่าวิธีก่อนหน้าน้ีท่ีทีมวิจยัได้เคย
พฒันามาถึง 1,000 เท่า พืชเมดากะยงัสามารถตรวจจบั EDC อ่ืน ๆ เช่น ฮอร์โมนเพศ17β-oestradiol สารป้องกนั
ก าจดัแมลงศตัรู imidacloprid และ fipronil และสารก่อมลพิษ perfluorooctane sulfonate 

(ครับ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ในการพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นตวัตรวจวดัระดบั
ของสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายท่ีอยู่ในน ้า) 
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อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://chemicalwatch.com/310420/scientists-propose-using-plants-with-fish-genes-to-
monitor-edcs-in-rivers 
 

ประวัติศาสตร์ที่เป็นความลบัของข้าวโพดได้ถูกเปิดเผยผ่านจีโนม 
 

นักวิทยาศาสตร์จาก Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) 
ได้รวบรวมจีโนม  (genomes คือ สารพันธุกรรมที่สมบูรณ์
ทั้งหมดของส่ิงมีชีวิต) ของสายพนัธ์ุขา้วโพดมากกว่า 2 โหล
หรือ มากกว่า 24 จีโนม ซ่ึงได้เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกทาง
พนัธุกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพด
ให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง 

ในปี 2483 Barbara McClintock นักพันธุศาสตร์จาก 
CSHL ที่ได้รับรางวลัโนเบล ได้คน้พบ "ยีนกระโดด" (jumping genes คือยีนที่สามารถเคล่ือนที่ได)้ ในขา้วโพด 
และวิธีที่พืชใชย้ีนดงักล่าวในการปรับตวั สับเปล่ียนส ารับพนัธุกรรมในหลายชัว่อายุ ตอนน้ี นกัวิทยาศาสตร์ของ 
CSHL ยงัคงขยายงานของ McClintock โดย Doreen Ware ผูช้่วยศาสตราจารย ์CSHL และนักวิทยาศาสตร์การ
วิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (US Department of Agriculture - USDA) และเพื่อนร่วมงาน ได้ตีพิมพ์ล าดับ
จีโนมขา้วโพด 26 จีโนมในวารสาร Science โดยส่วนใหญ่ของความหลากหลายทางพนัธุกรรมนั้น ถูกพบพนัธ์ุ
ข้าวโพดสมัยใหม่ รวมถึงทรานสโปซอน (transposons คือ ยีนที่สามารถเคล่ือนที่ไปมาได้บนสายของ
โครโมโซม) และยีนที่ควบคุมลกัษณะทางการเกษตรของพืชที่ตอ้งการ 

Dr. Doreen Ware และเพื่อนร่วมงานที่ CSHL ซ่ึงเป็น Professor & HHMI Investigator ประกอบดว้ย Rob 
Martienssen และ Professor W. Richard McCombie ได้ท าแผนที่จีโนมขา้วโพดจีโนมแรกในปี 2552 และตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มาก็ไดม้ีการเติมเต็มในส่วนที่ยงัขาดหาย และด้วยเทคนิคล่าสุดทีมวิจยัไดจ้ดัท าแผนภูมิในช่วงที่ยาก
ที่สุดของจีโนม ท าให้นักวิจยัสามารถคน้หาและศึกษาทั้งยีนท่ีมีความส าคญัต่อขา้วโพดและบริเวณใกลเ้คียงท่ี
ควบคุมการท างานได้ Ware กล่าวว่าจีโนมที่รวบรวมมาใหม่เผยให้เห็นว่า จีโนมของขา้วโพดถูกสับเปล่ียนตาม
กาลเวลาอย่างไร "จีโนมเหล่าน้ีท าให้เราได้ทราบร่องรอยของประวตัิศาสตร์ชีวิตนั้น ซ่ึงสายพันธ์ุต่าง ๆ มี
ประสบการณ์ในสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น บางชนิดมาจากสภาพแวดลอ้มเขตร้อน บางชนิดก็
ประสบกบัโรคที่มีความจ าเพาะ และ แรงกดดนัทั้งหมดน้ี ท้ิงร่องรอยทางประวตัิศาสตร์นั้นไว ้(ผ่านทางจีโนม)” 

(ครับ นับว่าเป็นการศึกษาที่มีความส าคญัต่อการพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดให้ปรับตวัได้กบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ ท่ีก าลงัเป็นปัญหาในปัจจุบนั) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://science.sciencemag.org/content/373/6555/655 
แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 11, 2021 
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