สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
Pinkglow ™สั บปะรดสี ชมพูของ Del Monte พร้ อมจาหน่ ายแล้ว
หลังจากผ่านไปนานกว่า 15 ปี Pinkglow ™ ซึ่งเป็ นสับปะรดสี
ชมพูจาก Fresh Del Monte ก็มีวางจาหน่ายทัว่ ไปแล้ว Pinkglow
™ เป็ นสั บ ปะรดที่ พ ั ฒ นาโดยการดั ด แปลงทางชี ว ภาพ
(bioengineering) ให้มีไลโคปี น ซึ่ งเป็ นเม็ดสี จากธรรมชาติที่
ให้สีแดงบางชนิ ด เช่นใน มะเขือเทศ และแตงโม เป็ นต้น ทา
ให้สับปะรดมีสีชมพู
สับปะรด Pinkglow ™ ถูกนาไปปลูกในแปลงที่ได้รับ
การคัดเลือกในภาคกลางตอนใต้ของประเทศคอสตาริ กา ซึ่งมีดินและภูมิอากาศที่เหมาะสาหรับการปลูกสับปะรด
เป็ นการปลู ก ด้ว ย จุ ก หรื อ crown ลงดิ น สั บ ปะรดเหล่ า นี้ ได้รั บ การกล่ า วขานว่ า มี ร สชาติ ที่ อ ร่ อ ยและเป็ น
เอกลักษณ์ โดยมีกลิ่นหอมของสับปะรดเหมือนกลิ่นลูกอม และยังมีรสเปรี้ ยวน้อยกว่าสับปะรดแบบดั้งเดิม ที่มี
รสฉ่ า กว่า และหวานกว่า ปั จ จุ บ ัน Fresh Del Monte เป็ น บริ ษ ัท เดี ย วที่ ป ลู ก สั บ ปะรดสี ชมพู ที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวนี้
(ครับ บ้านเราจะมีโอกาสได้ปลูกและชิมรสชาติไหม)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://www.pinkglowpineapple.com/
เครื่ องมือใหม่ ที่ใช้ แก้ไขจีโนม ทีอ่ อกแบบมาเพื่อทาการแก้ไขดีเอ็นเอขนาดใหญ่
เครื่ องมือใหม่สาหรับการตัดดีเอ็นเอจานวนมาก
ออกจากจี โ นมของเซลล์ ได้รั บ การพัฒ นาโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนี ย ซานฟ
ร า น ซิ ส โ ก ( University of California, San
Francisco) ระบบใหม่น้ ี เรี ยกว่า CRISPR-Cas3 ได้
รายงานอยูใ่ น Nature Methods
Joseph Bondy-Denomy หนึ่งในผูร้ ายงาน
การศึกษากล่าวว่า “Cas3 ก็เหมือนกับ Cas9 ที่มีมอเตอร์ (motor) หลังจากพบเป้าหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะเจาะจงแล้ว
1

มันจะวิ่งบน ดีเอ็นเอและจะเคี้ยวมันเหมือน Pac-Man” (เกมที่มีกาเนิดในยุค 80 ได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู งจน
เคยได้รับการบันทึกโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเมื่อปี 2548 ว่าเป็ นเกมตูห้ ยอดเหรี ยญที่ประสบความสาเร็จที่สุดใน
ประวัติศาสตร์)
เมื่อเทียบกับระบบ CRISPR-Cas9 ที่เป็ นที่นิยม ระบบใหม่น้ ี ใช้ระบบภูมิคุม้ กันของแบคทีเรี ยที่แตกต่าง
กัน ตามที่ระบุไว้ในชื่อเอนไซม์ที่สาคัญคือ Cas3 ซึ่งทาหน้าที่เป็ นเครื่ องย่อยไม้ระดับโมเลกุล และลบดีเอ็นเอที่
ยืดยาวได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา ความสามารถในการลบหรื อแทนที่ดีเอ็นเอที่ยืดยาว ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถประเมินความสาคัญของพื้นที่ส่วนหนึ่ งของจีโนมที่มีลาดับดีเอ็นเอที่ยงั ไม่ถูกจาแนกหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
(ครับ มีเพียงพื้นที่ส่วนน้อยบนดีเอ็นเอที่เรารู ้หน้าที่ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยงั เป็ นความลับ ระบบใหม่ของ
การแก้ไขจีโนมนี้ อาจช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นในพื้นที่จีโนมส่ วนที่เหลือ ซึ่งเป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41592-020-00980-w
ไวรัส COVID-19 สามารถอยู่รอดได้ 28 วันบนพื้นผิว
นั ก วิ จั ย ขององค์ ก ารวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แล ะ
อุตสาหกรรมแห่ งเครื อจัก รภพ (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization)
ได้ศึกษาอัตราการรอดชีวิตของเชื้อซาร์ส - โควี -2
(SARS-CoV-2) ที่ทาให้เกิดโรคติดเชื้ อ และพบว่า
ไวรั ส สามารถอยู่ ร อดได้ 28 วั น บนพื้ นผิ ว
ผลการวิจยั ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไวรัสวิทยา
(Virology Journal)
ทีมวิจยั ได้ตรวจสอบอัตราการรอดชีวิตของเชื้ อซาร์ส - โควี -2 ที่ทาให้เกิดโรคติดเชื้ อ ซึ่งทาให้แห้งใน
สารละลายเมือกเทียมบนพื้นผิวทัว่ ไป 6 แบบ (สแตนเลส แก้ว ไวนิ ล ธนบัตร์ ที่ทาด้วยกระดาษและโพลี เมอร์
และผ้าฝ้าย) ที่อุณหภูมิต่างกัน 3 อุณหภูมิคือ 20 30 และ 40 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ร้อยละ 50
หยดของเหลวที่มีไวรัสถูกทาให้แห้งบนพื้นผิวทดสอบขนาดเล็กหลาย ๆ จุดและทิ้งไว้นานถึง 28 วัน
ผลการศึกษาพบว่า:
• ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไวรัสจะมีความแข็งแรงมาก เชื้อจะยังคงปรากฏอยู่แม้จะผ่านไป
28 วันไปแล้ว บนพื้นผิวที่เรี ยบเช่น สแตนเลส กระจก ไวนิลและธนบัตร
• ระยะเวลาที่เชื้อไวรัสสามารถอยูร่ อดบนวัสดุที่มีรูพรุ น (ผ้าฝ้าย) นั้นสั้นกว่ามาก
• ไวรัสจะอ่อนแอมากขึ้นในอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
• ปริ มาณการติดเชื้อ SARS-CoV-2 คาดว่าจะอยู่ที่ ~ 300 อนุภาค (จาเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อสรุ ป)
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• ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีปริ มาณเชื้อไวรัสที่ไม่เพียงพอที่จะแพร่ เชื้อสู่ คนได้
(ครั บ พอจะยืนยันได้ว่า เชื้ อสามารถมี ชีวิตอยู่ได้นานเกิ น 28 วัน ในสภาพอุณหภูมิต่า โดยเฉพาะบน
พื้นผิวที่เรี ยบ แต่เชื้อจะอ่อนแอเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส หนาวนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยแล้วกัน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพรับมือกับผลกระทบทั่วโลกของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ISAAA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่ วมฟังการสัมมนาทางเว็บเกี่ยวกับ
"Global Impact of GM Crops" (ผลกระทบทั่ว โลกของพื ช
ดัดแปลงพันธุกรรม) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา
15:00 น. (GMT + 7) ทาง Zoom
ในระหว่ า งการสั ม มนาทางเว็ บ ของ ISAAA นี้
Graham Brookes นักเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก PG Economics
จะแบ่งปั นจุดเด่น ของการศึกษาของเขา เกี่ยวกับประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 ในประเด็นต่อไปนี้
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร
ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดา้ นพันธุ์ดดั แปลงพันธุกรรม และ
การมีส่วนสนับสนุนความมัน่ คงด้านอาหารของโลก
Graham Brookes เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และที่ปรึ กษาด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ใน
การตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอาหาร เขาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และผลกระทบด้านกฎระเบียบ
Dr. Rhodora Romero-Aldemita จะพูดถึงการนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมไปใช้ทวั่ โลกในปี 2561 นาย ดนัย
นาคประเสริ ฐ (Mr. Danai Narkprasert) ผูอ้ านวยการสานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จะกล่าวถึงสถานะของ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในประเทศไทย นายสุ กรรณ สังวรรณะ (Mr. Sukan Sangwanna) เลขาธิ การสมาพันธ์
เกษตรปลอดภัย จะมาแบ่งปันมุมมองของเกษตรกรเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
การสั ม มนาผ่ า นเ ว็ บ นี้ จั ด ท าโดย ISAAA SEAsiaCenter ร่ วมกั บ CropLife Asia และสมาคม
เทคโนโลยีชี ว ภาพสั ม พัน ธ์ (Biotechnology Alliance Association) และ นาย วิ ช า ฐิ ติ ป ระเสริ ฐ (Mr. Wicha
Thitiprasert) อดีตผูอ้ านวยการสานักคุม้ ครองพันธุ์พืชจะทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินรายการสัมมนาทางเว็บ
ลงทะเบียนได้ฟรี ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_wMwOALIzQ4OKVTp-YmBzCg
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 21, 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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