สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ความพยายามในการรักษาโรค COVID-19 โดยใช้ เทคโนโลยีที่มาจากพืช
ในเดือนธันวาคม 2019 เมืองหวู่ฮั่นในประเทศจี นกลายเป็ น
ศูนย์กลางของการแพร่ ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจที่
มีตน้ กาเนิ ดลึกลับ ที่แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วไปยังหลาย ๆ
ประเทศทั่ว โลก ในการตรวจสอบโรคและควบคุ ม การ
แพร่ กระจายของโรค ผูป้ ่ วยต้องสงสัยและติดเชื้ อจะถูกแยก
ออก และท าการติ ด ตามการสั ม ผั ส รวมทั้ งรวบรวม
รายละเอี ย ดทางคลิ นิ ก และข้อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยา ความ
พยายามเหล่านี้ ทาเพื่อค้นหาสาเหตุของโรคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญชาวจีน ซึ่ งพบว่าเป็ น coronavirus สายพันธุ์ใหม่ที่ทาให้เกิด
โรคกับผูป้ ่ วยในหวูฮ่ นั่ การระบาดของโรคนี้เชื่อว่ามาจากตลาดท้องถิ่นในเมืองที่ขายสัตว์ป่าเป็ นอาหาร
เชื้อก่อโรค เช่น coronaviruses ยังคงมีวิวฒั นาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงถูกบังคับให้ต้องเพิ่ม
ความพยายามเป็ นสองเท่าในการต่อสู ้ กับโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง COVID-19 โดยใช้เครื่ องมื อทุกชิ้ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพทัว่ โลก รวมถึง เทคโนโลยีที่มาจากพืช ดาวน์โหลด ISAAA Pocket K 58 เพื่อรับทราบข้อมู ล
ล่าสุ ดเกี่ยวกับการรักษาโรค COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีที่มาจากพืช
(ครั บ องค์การไอซ่ า ได้ร วบรวมเทคโนโลยีที่มาจากพื ช เพื่ อใช้ในการรั กษา COVID 19 ดาวโหลดมาอ่า น
รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/58/default.asp

โบลิเวียเร่ งประเมินผลพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ประธานาธิบดีชวั่ คราว นาย Jeanine Añez แห่งโบลิเวีย
ออกพระราชกฤษฎี กามอบอานาจให้คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety
Committee) เร่ งการประเมินพืชดัดแปลงพันธุ กรรม 5
ชนิ ด ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ข้าวสาลีและถัว่ เหลือง
พระราชกฤษฎี กาได้ ท าขึ้ นเพื่ อ ตอบสนอ ง ต่ อ
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สถานการณ์การกักกันในปัจจุบนั ของประเทศ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรค coronavirus
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4232 ระบุว่า คณะกรรมการความปลอดภัยทางชี วภาพแห่ งชาติ จะกาหนดขั้นตอนการ
ประเมิ นที่ ทาให้ส้ ันลงสาหรั บพืชดัดแปลงพันธุ กรรมดังกล่าว เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดหาอาหารภายในประเทศและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่ งออก คณะกรรมการถูกให้เวลา 10 วันในการคิดขั้นตอนการประเมินที่ส้ ันลง พระราช
กฤษฎีกายังระบุดว้ ยว่าในระหว่างการประเมิ น กระทรวงสิ่ งแวดล้อม น้ า การพัฒนาชนบทและที่ดิน จะพิจารณาการ
ปฎิบตั ิและมาตรการที่ดาเนินการโดยประเทศเพื่อนบ้านของโบลิเวีย ที่พฒั นาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารโดยใช้
พืชดัดแปลงพันธุกรรม
สมาคมผูผ้ ลิตน้ ามันพืชและข้าวสาลีของโบลิเวีย หรื อ ANAPO ยินดีกบั พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยกล่าวว่า
จะช่วยให้ผผู ้ ลิตรายย่อยสามารถพัฒนาการผลิตและแข่งขันได้มากขึ้น ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และจากการแถลงการณ์อย่างเป็ นทางการนี้ สมาคมฯ ได้เน้นว่า การกระทาของคณะกรรมการฯ จะช่วย
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีชีวภาพพืช เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถผลิตพืชได้อย่างต่อเนื่ อง และบรรลุความมัน่ คง
ด้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาการระบาดของโรค coronavirus
(ครับ เป็ นการมองเห็นว่าการระบาดของโรค coronavirus จะก่อให้เกิดความไม่มนั่ คงทางอาหาร จึงได้เร่ งรัด
การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.anapobolivia.org/noticias.php?op=1&id=1833

พืชมีความทรงจา แต่พืชลืมได้อย่างไร
ทีมวิจยั ระดับนานาชาติได้เปิ ดเผยคาตอบสาหรับคาถามที่มี มานาน
หลายสิ บปี ว่า พื ช จะลื มได้อย่า งไร เหมื อนกันกับมนุ ษ ย์ พื ช ก็ มี
ความทรงจาเช่ นกัน แม้ว่า ความทรงจานั้น จะแตกต่า งกันก็ ต าม
ตัวอย่างเช่น พืชหลายชนิ ดรู ้สึกและจดจาความเย็นเป็ นเวลานาน
ในช่ วงฤดู หนาว เพื่ อให้แน่ ใจว่า พื ช เหล่ า นั้นจะออกดอกในฤดู
ใบไม้ผลิ ความจาที่เกิดจาก epigenetic หรื อการเปลี่ยนแปลงของ
การแสดงออกของยีนที่เกิดจากกระบวนการอื่น นอกเหนือจากการ
เปลี่ ยนแปลงลาดับ ดี เอ็นเอนี้ ซึ่ งเกิ ดขึ้นโดยการดัดแปลงโปรตี นพิเศษที่ เรี ย กว่าฮิ สโตน (histones) ซึ่ งมี ความสาคัญ
สาหรับการบรรจุและการจัดการดีเอ็นเอในเซลล์
หนึ่ งในฮิสโตนที่ถูกดัดแปลง เรี ยกว่า H3K27me3 เป็ นเครื่ องหมายของหลายยีนที่ถูกปิ ด ในกรณี ของการออก
ดอก สภาวะความเย็นทาให้ H3K27me3 สะสมในหลายยีนที่ควบคุมการออกดอก งานวิจยั ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่า
H3K27me3 นั้นส่ งผ่านจากเซลล์หนึ่ งไปยังอีกเซลล์หนึ่ งได้อย่างไร เพื่อว่าในฤดูใบไม้ผลิ พืชจะจาได้ว่าฤดูหนาวสิ้ นสุ ด
ลง ทาให้พืชนั้นออกดอกในเวลาที่เหมาะสม เมื่อพืชออกดอกและติดเมล็ดแล้ว เมล็ดจะต้องลืม“ ความทรงจา” ของความ
หนาว เพื่ อที่ เ มล็ด เหล่ า นั้นเมื่ อ เจริ ญ เติ บ โตเป็ นต้น จะไม่ อ อกดอกเร็ ว เกิ นไปเมื่ อ ฤดู ห นาวมาถึ ง อี กครั้ ง เนื่ อ งจาก
H3K27me3 ถูกคัดลอกมาจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง พืชจะลืมความทรงจานี้ในเมล็ดได้อย่างไร
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ที มวิจัยนาโดย ดร. Michael Borg ในห้องทดลองของ Dr. Frédéric Berger ที่ สถาบัน Gregor Mendel แห่ งชี ว
โมเลกุ ล พื ช (Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology - GMI) ของสถาบัน การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง
ออสเตรี ย (Austrian Academy of Sciences) ได้วิเคราะห์ฮิสโตนของละอองเกสร โดยตั้งสมมติฐานว่า กระบวนการลืมจะ
เกิดขึ้นในตัวสเปิ ร์ ม (sperm) ที่ฝังตัวอยู่ในละอองเกสร นักวิจยั รู ้สึกประหลาดใจที่พบว่า H3K27me3 ในสเปิ ร์ มหายไป
อย่างสมบูรณ์ และยังพบว่าสเปิ ร์ มที่ สะสมฮิ สโตนพิเศษไม่สามารถนาพา H3K27me3 ได้ สิ่ งนี้ ทาให้มนั่ ใจได้ว่า การ
ดัดแปลงจะถูกลบออกจากยีนนับร้อย ไม่เพียงแต่ฮิสโตนที่ป้องกันการออกดอก แต่ยงั รวมถึงฮิสโตนที่ควบคุมการทางาน
ที่สาคัญมากมายในเมล็ด ซึ่งถูกผลิตขึ้นเมื่อสเปิ ร์ มถูกนาไปโดยละอองเกสรเพื่อผสมกับเซลล์ไข่ของพืช ปรากฏการณ์น้ ี
เรี ยกว่า "epigenetic resetting" และเป็ นเหมือนการลบและฟอร์แมตข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์
(ครั บ เป็ นความรู ้ ใหม่ ที่พ อจะตอบคาถามได้ว่า พืชจาและลื มได้อย่า งไร และทุกอย่างเป็ นการเกิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oeaw.ac.at/gmi/detail/news/article/how-plants-forget-new-work-uncovers-howepigenetic-marks-are-specifically-reset-in-sperm/

ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีชีวภาพพืชระหว่ างประเทศชั่งน้าหนักในกฎระเบียบ
เกีย่ วกับเทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์
มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
เทคโนโลยีชี ว ภาพพื ช ระหว่า งประเทศ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
ประเทศต่าง ๆ ควรเห็นด้วยกับแนวทางใด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
สู งสุ ดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์พืช
ในปั จจุบนั และอนาคต การค้นพบที่สาคัญระบุว่า รู ปแบบ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อระบบที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ 2 ทางของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ นั้น ถู ก มองว่า เป็ นกรอบงานที่ เ หมาะสมเพื่ อ
กากับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแก้ไขจีโนม
จากการศึกษาพบว่า การนาเทคโนโลยีแก้ไขจีโนมมาใช้น้ นั ขึ้นอยู่กบั กรอบการกากับดูแลที่ชดั เจนและ
สามารถนาทางไปสู่ การใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่สอดคล้องกัน ดังนั้นความคิดเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช 113 คนจึงถูกรวบรวม และการค้นพบระบุว่า ผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ ใ ช้ใ นการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช จะส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ธี ก ารที่ เ กษตรกรและผูบ้ ริ โ ภค จะตัด สิ น ใจว่ า
เทคโนโลยีมีความเสี่ ยงหรื อมีคุณค่าอย่างไร ผลลัพธ์อื่น ๆ เปิ ดเผยว่า มีฉันทามติที่เกิดขึ้นใหม่ว่า กระบวนการ
กากับดูแลจาเป็ นต้องคิดค้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากโอกาสทางเทคนิคใหม่
เมื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการกากับดูแลผลิตภัณฑ์และรู ปแบบระบบกระบวนการ ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่าการ
ประเมินความปลอดภัยในอดีต เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ในขณะที่รุ่นหลังอาจไม่
สามารถทันกับเทคโนโลยีใหม่และที่เกิ ดขึ้นใหม่ ข้อเสนอแนะของพวกเขา คือ การตกลงกันเป็ นเอกฉันท์กับ
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มุมมองที่แตกต่างกันตามประเทศต้นทาง เนื่องจากการศึกษาพบว่า ความเชี่ยวชาญและภูมิภาคมีอิทธิพลต่อโลก
ทัศน์ทางการค้า ที่ไม่ใช่นวัตกรรมการเกษตร แต่โลกทัศน์ไม่ได้มีอิทธิ พลต่อวิธีการปรับปรุ งพันธุ์พืชแบบใหม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญยังเน้นว่ากุญแจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแก้ไขจีโนมสู งสุ ด คือ ผ่านความโปร่ งใสด้านกฎระเบียบ
และการสนทนาที่เปิ ดกว้าง
(ครับ ดูเหมือนว่าการกากับดูแลพืชที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ มีความจาเป็ น
และต้องมีความโปร่ งใส รวมทั้งต้องเปิ ดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X19306599?via%3Dihub
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 13, 2020
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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