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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

การสัมมนาผ่านเว็บ ISAAA เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ สนามวิจัยถดัไป 
 

ISAAA AfriCenter จะจดัสัมมนาสดออนไลน ์หัวขอ้ เทคโนโลยีชีวภาพ
ดา้นสัตว ์สนามวิจยัถดัไป (Animal Biotechnology: The Next Frontier) 
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2020 เวลา 12:00 GMT (เวลา 19:00 น 
ในประเทศไทย) การสัมมนาผ่านเวบ็น้ี จะตรวจสอบวิธีการใชเ้คร่ืองมือ
อณูชีววิทยา (molecular biology) ในการปรับปรุงสัตว์ให้เหมาะสม
ส าหรับการใชง้านทางการเกษตร อุตสาหกรรมและเภสัชกรรม 

จนถึงปัจจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ได้ถูกน ามาใชเ้พ่ือ
ผลิตสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (genetically engineered animals) เพ่ือพฒันาอตัราการเจริญเติบโต มีความตา้นทานต่อโรค 
และมีความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีนบ าบดั (synthesize therapeutic proteins) 

การสัมมนาผ่านเวบ็จะให้เน้นเป็นพิเศษกบัการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงความยืดหยุ่นและการรกัษา
ความหลากหลายในปศุสัตว ์และศกัยภาพในการแกไ้ขจีโนมของปศุสัตวเ์พ่ือให้มีลกัษณะท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงจะน าเสนอ
โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ท่ีมีประสบการณ์มากมาย  3 ท่าน และด าเนินรายการโดย Dr. Rhodora Aldemita 
ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าติดตาม จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการดัดแปลง
พนัธุกรรมในสัตว)์ 

ท่ า น ใ ด ส น ใ จ ฟั ง  ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PaMP3odwRwyZdtyAZtmBZw 
 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบการกลายพนัธุ์ที่ท าให้ไวรัส SARS-CoV-2 มีความรุนแรงลดลง 
 

นักวิทยาศาสตร์จาก Singapore's Agency for Science, 
Technology, and Research (A * STAR) พบว่าการกลาย
พันธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2 ที่เรียกว่า ∆382 น าไปสู่
ผลทางคลินิกที่เบาลงต่อการรักษาและวคัซีนป้องกัน 
COVID-19  

มีความผันแปรค่อนข้างมาก ในจีโนมของ 
SARS-CoV-2 การผันแปรทางพันธุกรรมดังก ล่ าว

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PaMP3odwRwyZdtyAZtmBZw
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สามารถแปลเป็นลกัษณะต่าง ๆ  ที่มีผลต่อไวรัสในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่ม A * STAR มุ่งเน้นการวิจยัที่เกี่ยวกบัตวั
แปรเฉพาะ ที่ตรวจพบผ่านการจดัล าดับตามปกติของจีโนม SARS-CoV-2 ในกลุ่มผูป่้วยในสิงคโปร์ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ของปีน้ี 

ความผนัแปรเป็นการลบออก 382 นิวคลีโอไทด์ จึงเป็นเหตุให้เรียกว่าตวัแปร ∆382 และตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของจีโนมที่ เ รียกว่า open reading frame 8 (ORF8) ซ่ึงเป็นจุดที่ รู้จ ักกันดีส าหรับการกลายพันธ์ุและการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมใน coronaviruses ในกรณีน้ี การลบออกมีผลในการลบล าดับการควบคุมการ
ถอดรหัส ORF8 ซ่ึงหมายความว่าไม่มีการผลิตโปรตีน ORF8 ในผูป่้วย 131 รายในโรงพยาบาลของรัฐใน
สิงคโปร์ 7 แห่งท่ีมีการติดเช้ือ SARS-CoV-2 ที่ยืนยนัดว้ย PCR ตวัแปรน้ีจะมีอยู่ในผูป่้วยประมาณร้อยละ 30 และ
จากผูป่้วย 131 รายนั้น 29 รายหรือร้อยละ 22 มีไวรัสสายพนัธ์ุ ∆382 เท่านั้นในขณะท่ี 10 รายหรือร้อยละ 8 มีทั้ง
ไวรัสชนิดดั่งเดิมและไวรัสชนิด ∆382 ความผนัแปรที่คลา้ยคลึงกัน ซ่ึงมีการลบออกด้วยความยาวต่างกันใน 
ORF8 ก็พบไดใ้นประเทศอ่ืน ๆ เช่น บงักลาเทศ ออสเตรเลียและสเปน 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการรักษาทางคลินิกของผูป่้วย ทีม A * STAR ได้เรียนรู้ว่า ผูป่้วยที่มีตวัแปร 
∆382 มีโอกาสน้อยที่ตอ้งการออกซิเจนเสริมและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดภาวะขาดออกซิเจน ผูป่้วยดังกล่าวจะมี
ความเขม้ขน้ของ cytokines และ chemokines ที่ก่อให้เกิดการอกัเสบต ่ากว่า ซ่ึงสารดงักล่าวมีความสัมพนัธ์อย่าง
มากกบัอาการของ COVID -19 ที่รุนแรง นอกจากน้ี ยงัมีการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีขึ้น 

(ครับ พอยืนยนัให้เห็นไดว้่า การกลายพนัธ์ุของเช้ือ SARS-CoV-2 มีความรุนแรงลดลง) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://research.a-star.edu.sg/articles/features/the-mutation-making-covid-19-milder/ 

 

หน่วยงานก ากับดูแลของฟิลปิปินส์เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญนานาชาติ 
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคชาวฟิลิปปินส์ จากหน่วยงานก ากบั
ดูแลของรัฐบาลหลายแห่ง มารวมตวักันเพื่อเขา้ร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริง เร่ือง สัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมส าหรับหน่วยงานก ากบัดูแลของฟิลิปปินส์ ซ่ึง
จดัผ่าน Zoom โดย ISAAA SEAsiaCenter ร่วมกบั DOST-
National Committee on Biosafety of the Philippines 
(DOST-NCBP) ) ศูนยภ์ูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อ

การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตร (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in 
Agriculture - SEARCA) และกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - 
USDA) 

ตวัแทนมากกว่า 70 คนจากกรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกรมอนามยั เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการออนไลน์เป็นเวลา 3 วนั ผูเ้ช่ียวชาญระดบั

https://research.a-star.edu.sg/articles/features/the-mutation-making-covid-19-milder/
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นานาชาติจากบราซิล อาร์เจนตินา ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ไดร้ับเชิญให้พูดคุยเกี่ยวกบัประสบการณ์ของ
ประเทศนั้น ๆ ในการพฒันาและควบคุมการดัดแปลงพนัธุกรรม (GM) และการแก้ไขจีโนม (GEd) ของสัตว์ 
รวมทั้งให้ภาพรวมของการก ากบัดูแลสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศตวัเองดว้ย 

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตัิการ หน่วยงานก ากบัดูแลของฟิลิปปินส์ไดท้บทวน ร่างหลกัเกณฑด์า้น
ความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์  และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแต่ละส่วนของ
หลกัเกณฑ ์นอกจากน้ียงัประเมินความสามารถของหน่วยงานก ากับดูแลแต่ละแห่ง หากไดร้ับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับเร่ืองท่ียื่นขออนุญาตการวิจยัและทดสอบผลิตภณัฑท์ี่มาจากสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

นางสาว Ma. Lorelie Agbagala จากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้เจ้าหนา้ที่ก ากบัดูแล
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสรุปร่างกรอบ
ด าเนินงาน Dr. Claro Mingala จากศูนย์กระบือของฟิลิปปินส์ (Philippine Carabao Center)  และหัวหน้า
คณะกรรมการร่างแนวทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ยงักล่าวดว้ยว่า การปรึกษาหารือในอนาคตจะเป็นไปตามการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีนโยบายด้านกฎระเบียบที่ดี ซ่ึงรัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถน าไปใช้
กบัทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

(ครับ ฟิลิปปินส์กา้วขา้มไปท่ีการก ากบัดูแลสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมแลว้ แต่ประเทศไทยยงัอยู่น่ิงมาก) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=8/26/2020 

 

นักวิทยาศาสตร์ประเมินยนีปฏิวัตเิขียวของข้าวอีกคร้ังหนึง่ 
 

นกัวิจยัจาก University of Chinese Academy of Sciences ได้
ประเมินประโยชน์ที่เป็นไปไดข้องยีน Semi Dwarf 1 (SD1) 
ที่ท าหน้าที่ไม่เต็มที่จากข้าวจาโปนิกา (japonica rice) ใน
การพัฒนาผลผลิตของข้าว อินดิกา  ( indica rice)  ซ่ึ ง
ผลการวิจยัน้ีไดร้ายงานอยู่ในวารสาร Molecular Breeding 

ในทศวรรษที่  1960 การปฏิวัติ เ ขี ยว  (Green 
Revolution) ได้แนะน าพนัธ์ุขา้วกึ่งเตี้ย ที่มีการหักลม้ลดลง

และดชันีการเก็บเกี่ยวท่ีดีขึ้น โดยที่ SD1 เป็นยีนท่ีเกี่ยวขอ้งในการปรับปรุงผลผลิตขา้ว ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พนัธ์ุ
ขา้วกึ่งเตี้ยเชิงพาณิชยจ์ะมีการกลายพนัธ์ุในยีน SD1 ไม่เหมือนพนัธ์ุขา้วจาโปนิกาที่มียีน SD1 ที่ท าหน้าที่ไดไ้ม่
เต็มที ่ในพนัธ์ุขา้วอินดิกามีความสูงลดลง เน่ืองจากไม่มีการกลายพนัธ์ุของยีน SD1 ดงันั้นนกัวิจยัจึงเสนอว่าการ
เพ่ิมความสูงและมวลชีวภาพของพืชจะช่วยปรับปรุงการผลิตเมล็ดพืชในโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วขั้นสูง ดงันั้น
การศึกษาจึงด าเนินการเพื่อวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นไปไดข้องยีน SD1 ที่ท าหนา้ท่ีไดไ้ม่เต็มที่ จากพนัธ์ุขา้วจา
โปนิกาต่อการเพ่ิมผลผลิตที่มีพนัธุกรรมขา้วอินดิกาเป็นพ้ืนฐาน 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปฏิวตัิเขียวดว้ยยีน SD1 ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการต่อจ านวน
แขนงและเมล็ดต่อรวง นอกเหนือจากความสูงของตน้ขา้ว การการเพ่ิมยีน SD1 (SD1-EQ) ทีท่ าหนา้ท่ีไดไ้ม่เต็มที่ 

http://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=8/26/2020
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จากจาโปนิกา ท าให้ต้นข้าวมีความสูงเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมผลผลิตต่อต้นในพันธ์ุข้าวอินดิกาหมายเลข 9311 
ผลการวิจยัไดร้ับการยืนยนัเพ่ิมเติม เมื่อท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุที่ใช ้CRISPR-Cas9 

(ครับ อ่านแล้วอาจจะดูงง ๆ  แต่ก็พอสรุปให้เห็นภาพได้ว่า เมื่อน ายีน SD1 มาใช้ในเชิงพาณิชย ์เป็น
เวลานานก็มีการกลายพนัธ์ุ และเมื่ออยู่ในพนัธ์ุขา้วจาโปนิกา ยีน SD1 จะท าหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ แต่ในพนัธ์ุขา้ว
อินดิกาจะมีความสูงลดลง นกัวิจยัจึงมีแนวคิดที่จะใชป้ระโยชน์จากยีน SD1 ในพนัธ์ุขา้วจาโปนิกา เพื่อเพ่ิมความ
สูงและมวลชีวภาพของพืช ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงการผลิตเมล็ดพืชของพนัธ์ุขา้วท่ีมีพนัธุกรรมอิดิกาเป็นพ้ืนฐาน) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11032-020-01164-2 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 26, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11032-020-01164-2

