สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญเข้ าร่ วมหลักสู ตรระยะสั้ นของเอเชียครั้งที่ 3
เรื่ อง เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการสื่ อสาร
ศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่มีส่วนร่ วมในการเกษตร
อย่างยัง่ ยืนนั้น ขึ้นอยู่กบั การวิจยั และพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการ
ของปัจจัยอื่น ๆ เช่น การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ กรอบการกากับ
ดู แ ลระดับ ชาติ ที่ อิ ง ตามหลัก วิ ท ยาศาสตร์ และความเข้า ใจที่
เพี ย งพอเกี่ ย วกับ เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายระหว่ า งประเทศ เพื่ อ
ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันที่แข็งแกร่ ง และเสริ มสร้างความรู ้ให้กบั
ผูเ้ ล่นหลักในเวทีเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ องค์การไอซ่า (ISAAA) ได้เปิ ดตัวหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับเอเชียเป็ นครั้งที่ 3 เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชี วภาพ และการสื่ อสาร (Agribiotechnology, Biosafety Regulation,
and Communication - ASCA) ซึ่งจัดโดย ISAAA SEAsiaCenter ผ่านทาง Zoom ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน
2563
หลักสู ตรระยะสั้นนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วม:
•
เข้าใจห่ วงโซ่ คุณค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั การพัฒนา การนาเข้าสู่ ตลาด และ
การค้าขายสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม LMO
•
ตราสารทางกฎหมายระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต ดัด แปลง
พันธุกรรม
•
การสื่ อสารในเรื่ องของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่มีประสิ ทธิภาพ และ
•
การสื่ อสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์สหรัฐ (บวกค่าธรรมเนียมการโอน) ซึ่งจะครอบคลุมการ
เข้าถึงการฝึ กปฎิบตั ิและการฝึ กอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/registerASCA2020
(ครับ แม้วา่ จะดูแพง แต่ก็คุม้ ค่าที่จะได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สาคัญคือ ทาอย่างไรจะสื่ อสารในเรื่ องดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับรู ้และเข้าใจ)
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เกษตรกรชาวเคนยาเริ่มปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม
ในที่สุดเกษตรกรในเคนยาก็ปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุ ก รรม
(ฝ้ายบีที) หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุ ญาตให้เพาะปลูก
ฝ้ายบีทีในเชิ งพาณิ ชย์เพื่อฟื้ นฟูอุตสาหกรรมฝ้าย ส่ งเสริ ม
การผลิตสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม ฝ้ายบีทีได้รับการปรับปรุ ง
ทางพันธุ กรรมเพื่อต้านทานการเข้าทาลายของหนอนเจาะ
สมอฝ้ายแอฟริ กัน (African Bollworm) ซึ่ งเป็ นศัตรู ฝ้ายที่
ทาลายล้างมากที่สุดในเคนยา จนถึงขณะนี้ มีการปลูกแปลง
สาธิ ตฝ้ายบีที จานวนกว่า 200 แปลง ในเคนยาตะวันตก โดยมีแผนจะขยายไปยังส่ วนอื่น ๆ ของประเทศ นี่ คือ
ความพยายามที่จะเตรี ยมเกษตรกรให้ประสบความสาเร็ จในเชิงพาณิชย์ โดยการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ทาง
พืชไร่ ที่เหมาะสมและการดูแล
ในระหว่ า งการศึ ก ษาดู ง านที่ จัด โดย Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa (OFABKenya chapter) และพันธมิตร เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2020 ผูน้ าเกษตรกรแสดงความหวังใหม่ในการกลับมาทา
ไร่ ฝ้ายที่ทากาไรได้อีกครั้ง นาย Francis Apailo ซึ่งเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกฝ้ายทางตะวันตกของเคนยากล่าวว่า “ฝ้าย
บีทีมอบโอกาสทองให้กบั ครอบครั วของฉันและสร้างความมัน่ คงให้กับอนาคตของลูก ๆ ” เกษตรกรมี ความ
มัน่ ใจในประสิ ทธิ ภาพของฝ้ายบีทีในฟาร์ มของตน และเร่ งให้มีการส่ งมอบเมล็ดพันธุ์อย่างทันท่วงที พวกเขายัง
แนะนาให้เพิ่ ม การเยี่ย มเยีย นแลกเปลี่ ย นระหว่า งเกษตรกรต่ อ เกษตรกรทั้ง ในประเทศและภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้
เกษตรกรชาวแอฟริ กนั สามารถปลูกฝ้ายบีทีได้อย่างเต็มที่ ซึ่งพวกเขารู ้สึกว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อครอบครัวและ
ภูมิภาคโดยรวม
ผูน้ ามณฑลร่ วมกับเกษตรกร แสดงความเชื่อมัน่ ในแผนงานของรัฐบาลในการปรับปรุ งอุตสาหกรรมฝ้าย
นาย Mary Nzomo สมาชิกคณะกรรมการบริ หารของ Trans Nzoia County (CEC) ด้านการเกษตร กล่าวว่า “การ
ปลูกฝ้ายบีทีในเชิงพาณิ ชย์ไม่เพียงแต่จะเพิ่มผลกาไรของเกษตรกรเท่านั้น แต่ยงั สร้างงานมากมายให้กบั เยาวชน
ของเราด้วย” นอกจากนี้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในปัจจุบนั ยังได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระตุน้ ทัว่ ประเทศ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของฝ้ายบีทีและการรวมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด เพื่อให้ตระหนักถึงความสาเร็ จในการ
ดาเนินโครงการ
การศึกษาภาคสนามปิ ดท้ายด้วยการเยี่ยมชม Rift Valley Textiles (RIVATEX) East Africa Ltd ซึ่ งเป็ น
โรงงานสิ่ งทอชั้นนาของเคนยา โรงงานที่ล้ าสมัยต้องใช้กาลังการผลิต 40,000 เบล / ปี โดยในปัจจุบนั ร้อยละ 90
นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประเทศผลิตได้เพียง 17,000 เบล / ปี ซึ่งไม่เพียงพอที่จะส่ งให้โรงงานเดียว
การเพาะปลูกฝ้ายบีทีคาดว่าจะสามารถลดการขาดดุลนี้ ได้ เกษตรกรชื่นชมโครงสร้างห่ วงโซ่ คุณค่าที่รัฐบาลวาง
ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีตลาดที่พร้อมสาหรับฝ้ายบีที ผูน้ าเกษตรกรจากเจ็ดมณฑลที่ปลูกฝ้าย ได้รับการสนับสนุน
จากเกษตรกรสมาชิก CEC นักข่าวและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอื่น ๆ
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(ครับ ในขณะที่เกษตรกรเคนยากาลังเตรี ยมความพร้อมในการปลูกฝ้ายบีที เกษตรกรไทยยังรอคอยอย่าง
มีความหวัง)
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องนี้และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอื่น ๆ ในแอฟริ กาโปรดติดต่อ Dr.
Margaret Karembu ที่ mkarembu@isaaa.org
TALENs ได้ ถูกใช้ สาหรับการหยุดทาหน้ าที่ของกลุ่มยีนในต้นเบญจมาศ
นักวิจยั จาก Fukui Prefectural University และองค์การวิจยั
การเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Agriculture and
Food Research Organization) ในญี่ปุ่นรายงานว่า การใช้
TALENs ในการหยุดทาหน้าที่ของกลุ่มยีน (Multiple Gene
Knockout) ในต้นเบญจมาศ ทาให้เกิดการเป็ นหมัน ซึ่งการ
ค้นพบนี้ จะช่วยป้องกันการปลิวไปของยีนไปสู่ พนั ธุ์ป่าที่
ใกล้ชิด ผลงานนี้ได้ถูกเผยแพร่ ใน Scientific Reports.
การแก้ไขจีโนมเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ พืช อย่างไรก็ตามในชนิดพันธุ์ที่
มีโครโมโซมที่คล้ายคลึงกัน (homologous sets of chromosomes) มากกว่า 2 ชุด เช่น เบญจมาศ การหยุดทาหน้าที่
ของกลุ่มยีนเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการการทาหน้าที่ที่ทบั ซ้อนกัน ดังนั้นนักวิจยั จึงค้นหาดีเอ็นเอ
เสริ ม (cDNAs) สาหรับยีน CmDMC1 ซึ่งเชื่อมโยงกับการรวมตัวกันใหม่ที่คล้ายคลึงกันแบบไมโอติก (meiotic
homologous) ในต้นเบญจมาศ เนื่ องจาก cDNA ที่ ระบุ ท้ งั 6 ชนิ ดพบในตาแหน่ ง เฉพาะของโครโมโซม จึ ง
สามารถทาให้เกิดการหยุดทาหน้าที่พร้อมกันโดยใช้ TALEN มี 2 พันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ที่ TALEN นาไปสู่
การพัฒนาสายพันธุ์ที่มีตาแหน่ง CmDMC1 ที่มีอยูก่ ระจัดกระจาย ทาให้เกิดการเป็ นหมันของตัวผูแ้ ละตัวเมีย
(ครับ ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ TALEN ในการแก้ไขยีน เพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41598-020-72356-1
สถาบันการศึกษาทั้งหมดในยุโรปเรียกร้ องให้ มีการประสานกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกีย่ วกับการแก้ไขจีโนม
European Federation of Academies of Sciences and
Humanities (ALLEA) ได้เปิ ดเผยรายงานการแก้ไ ขจี โ นม
เพื่อการปรับปรุ งพืช ซึ่งนาเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และการดาเนิ นการ ที่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้อง
กับ กฎหมายของสหภาพยุ โ รปเกี่ ย วกับ การแก้ไ ขจี โ นม
รายงานดังกล่าวมาจากการอภิ ป รายของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า น
วิทยาศาสตร์ ผูก้ าหนดนโยบายและกลุ่มประชาสังคม ใน
ระหว่างการประชุมสัมมนาสาธารณะที่กรุ งบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเดือนพฤศจิกายน 2562
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Antonio Loprieno ที่ เป็ นประธานของ ALLEA กล่าวว่า "การขยายการพู ดคุย สาธารณะเกี่ ยวกับนวัต
กรรมในการแก้ไขจี โนมสาหรั บการปรั บปรุ งพืช เป็ นความรั บผิดชอบหลักของชุ มชนวิทยาศาสตร์ รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาทัว่ ยุโรป แม้วา่ เทคนิคใหม่ ๆ เหล่านี้จะนาเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้น แต่ก็ยงั คงมีความสาคัญที่จะ
ได้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น และพิจารณาการรับรู ้ของสาธารณชน และความแตกต่างทางวัฒนธรรม รายงานฉบับ
นี้ ได้สรุ ปกลุ่มงานวิจยั ที่หลากหลาย และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุม แก่ ผูก้ าหนดนโยบายของ
ยุโรปและสาธารณชน”
จุดเด่นของรายงานมีดงั ต่อไปนี้:
• การออกกฎหมายของสหภาพยุโรป ต้องดูที่ลกั ษณะของพืช ไม่ใช่เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เพื่อกาหนดสถานะการกากับดูแล
• การแก้ไขจีโนมที่กาหนดเป้าหมาย โดยไม่ตอ้ งมีการถ่ายฝากยีน ไม่ได้มีความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
หรื อสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพืชที่ได้รับการปรับปรุ งพันธุ์แบบเดิม
• ข้อจากัดด้านกฎหมายและนโยบายที่มีอย่างต่อเนื่อง อาจขัดขวางการเลือกพืชที่มีประสิ ทธิผล มี
ความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศได้มากขึ้น พร้อมกับลดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม
• ช่วงระยะเวลาและต้นทุนของการค้าในปั จจุบนั ทาให้ (ยกเว้นผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่)
แทบจะเป็ นไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะแนะน าพื ช ที่ พ ั ฒ นาด้ ว ย เทคนิ คการปรั บ ปรุ งพั นธุ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด
• เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้อาจช่วยลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของการเกษตร
• การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์มีความสาคัญ ในกระบวนการตัดสิ นใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการแก้ไขจีโนมเข้าสู่ ตลาด เพื่อให้แน่ ใจว่าผลกระทบของการแนะนาตลาดได้รั บการ
สื่ อสารอย่างถูกต้อง
(ครับ เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็ นผลมาจากการศึกษาวิจยั แต่จะทาตามข้อเสนอนั้นหรื อไม่เป็ นอี ก
เรื่ องหนึ่ง)
ดาวโหลดรายงานนี้ มาอ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก https://allea.org/academies-report-reviews-debate-ongenome-editing-for-crop-improvement/
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 4, 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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