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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 17 มีนาคม 2564 
ISAAA Webinar: เคร่ืองมือนวัตกรรมส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

 

ISAAA SEAsiaCenter จะจดัสัมมนาทางเวบ็ เร่ือง Innovative Tools in 
Crop Breeding ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. GMT + 8 ทาง 
Zoom (เป็นเวลาสิงคโปร ส าหรับเวลาประเทศไทย คือ 18.00 น.) การ
สัมมนาทางเว็บจะเน้นเทคโนโลยีท่ีใช้มากท่ีสุดในการแก้ไขจีโนม: 
transcription activator-like effector nucleases (TALENs) แ ล ะ 
clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR). 
การสัมมนาทางเวบ็มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหร้ายละเอียดเก่ียวกบั TALENs 

และ CRISPR ในประเด็นต่อไปน้ี 
• แนวคิดพื้นฐาน 
• ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
• ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์
• ผลิตภณัฑท่ี์ใกลใ้ชไ้ดใ้นเชิงพาณิชย ์

Dr. Diana Horvath ประธานมูลนิธิ 2Blades (2Blades Foundation) จะน าเสนอเทคโนโลย ีTALENs ในขณะท่ีเทคโนโลยี 
CRISPR จะน าเสนอโดย Dr. Jose Botella ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ท่ี  University of Queensland 
ออสเตรเลีย และ Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 
(ครับ ถือเป็นโอกาสดีท่ีทุกท่านจะไดเ้รียนรู้ เก่ียวกบัเทคโนโลย ีTALENs และ CRISPR) 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและเปิดรับทุกคน ท่ี bit.ly/CropBreedingInnovativeTools 

รัฐนิวเซาท์เวลส์ ยกเลกิการห้ามใช้พืชดัดแปลงพนัธุกรรม ท่ีห้ามมานานถึง 18 ปี 
รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ประกาศว่า จะยกเลิกการห้ามใช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
หลงัจากท่ีประกาศห้ามมานานถึง 18 ปี การยกเลิกในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลผลิตทางการเกษตรของรัฐนิวเซาทเ์วลส์  
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Adam Marshall รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร เป็นผูป้ระกาศ
ก า ร ตัด สิ น ใ จค ร้ั ง น้ี  เ น่ื อ ง จ า ก รั ฐ บ า ล เ ปิ ด ปร ะ ตู ใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมหลกัของรัฐ สามารถใช้เทคโนโลยีดดัแปลง
พนัธุกรรม ซ่ึงอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรัฐนิว
เซาทเ์วลส์ 
Marshall กล่าวว่า "ในความเป็นจริงการยอมรับเทคโนโลยี
ดดัแปลงพนัธุกรรม คาดว่าจะให้ประโยชน์โดยรวมสูงถึง 4.8 
พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมหลักของรัฐนิวเซาท์เวลส์

ในช่วงสิบปีขา้งหน้า เทคโนโลยีดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถช่วยเกษตรกรไดถึ้งร้อยละ 35 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด และ
เพิ่มผลผลิตได้เกือบร้อยละ 10 ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการเติบโตบนเส้นทางสู่อุตสาหกรรมด้วยมูลค่า 19 พนัล้าน
ดอลลาร์ภายในปี 2566” 
มาร์แชลลย์งัยกยอ่งระบบการก ากบัดูแลท่ีแขง็แกร่ง ท่ีด าเนินการโดย Commonwealth Gene Technology Regulator 
(ครับ ประเทศไทยได้ห้ามการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมมากว่า 20 ปีแล้ว เม่ือไหร่จะยกเลิกการห้ามน้ีเพื่อ
ประโยชน์อนัพึงไดต้่อเกษตรกรและต่อประเทศ) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/media-centre/releases/2021/ministerial/nsw-lifts-ban-on-gm-
crops 

การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีมีหลายตัวแปร (Multiple Statistical Analyses)  
แสดงความเท่าเทียมกนัเชิงองค์ประกอบของข้าว Bt และข้าวที่ไม่ใช่ Bt 

 

นักวิ จัยจากสาธารณรัฐ เกาหลีระบุ ว่ า  ข้า ว  Bt มี
องค์ประกอบเทียบเท่ากับข้าวท่ีไม่ใช่ Bt โดยใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติท่ีมีตัวแปร 4 ตัว ซ่ึงหมายความว่า
สารอาหารและสารตา้นอนุมูลอิสระของขา้วทั้ง 2 ชนิด 
ไม่แตกต่างกนั 
การวิเคราะห์หลายตวัแปร (multivariate analyses) ซ่ึงตวั
แปรท่ีใช้ ได้แก่ (1) การวิ เคราะห์ เปอร์เซ็นต์ความ

แปรปรวน (analysis of percent variability) (2) การวิเคราะห์ความคลา้ยคลึงกนั (analysis of similarities - ANOISM) (3) 
การวิ เคราะห์ เปอร์ เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน ( similarity percentage (SIMPER) analysis) และ (4) การวิ เคราะห์  
permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) ซ่งเป็นการทดสอบสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ ตวัแปร
ทั้งหมดถูกน ามาใช้กับขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการทดลองภาคสนามของขา้วบีที  ท่ีด าเนินการใน 2 พื้นท่ี เป็นเวลา 2 ปี
ติดต่อกนัในเกาหลีใต ้นอกเหนือจากตวัอยา่งขา้วบีทีท่ีมียีน mCry1Ac แลว้ ยงัใชต้วัอยา่งจากขา้วท่ีมีพนัธุกรรมคลา้ยคลึง
กนั (near-isogenic line) เป็นสายพนัธ์ุเปรียบเทียบ และพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกเชิงพาณิชย ์4 พนัธ์ุ ร่วมในการวิเคราะห์ดว้ย 
ผลการวิจยัพบความแตกต่างระหว่างขา้ว Bt และขา้วท่ีไม่ใช่ Bt แต่เป็นความแตกต่างท่ีอยู่ภายในช่วงอา้งอิง นอกจากน้ี
ยงัพบว่า ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของส่วนประกอบในขา้วมากกว่าปัจจัยทางพนัธุกรรม 

https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/media-centre/releases/2021/ministerial/nsw-lifts-ban-on-gm-crops
https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/media-centre/releases/2021/ministerial/nsw-lifts-ban-on-gm-crops


3 
 

นอกเหนือจากการสรุปว่าขา้ว Bt มีองคป์ระกอบเทียบเท่ากบัขา้วพนัธ์ุท่ีไม่ใช่ Bt แลว้ นกัวิจยัยงัตั้งขอ้สังเกตว่าวิธีการ
วิเคราะห์ดว้ยตวัแปรหลายตวั เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินผลระหวา่งพืชทั้งสองประเภท 
(ครับ ก็อยา่งท่ีผลการทดลองบอก นัน่คือ ขา้ว Bt และขา้วท่ีไม่ใช่ Bt มีองคป์ระกอบท่ีเท่าเทียมกนั) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2021.1893624 

การศึกษาพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักของเช้ือ SARS-CoV-2 จากค้างคาวสู่มนุษย์ 
 

การศึกษาท่ีจัดท าโดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสหราช
อาณาจกัร สหรัฐอเมริกาและเบลเยียม แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2562 และในช่วง 11 เดือนแรกของการระบาดของเช้ือ 
SARS-CoV-2 (โรคโควิด 19) มีการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ี 
'ส าคญั' น้อยมาก เม่ือสังเกตจากล าดบัจีโนมของเช้ือ จ านวนหลาย
แสนจีโนม 
ทีมวิจัยได้ใช้ HyPhy ซ่ึงเป็นกรอบการวิเคราะห์ท่ีล ้ าสมัยของ 
Temple University ในรัฐ Philadelphia เพื่ออธิบายการวิวฒันาการ

ท่ีมีในจีโนมของไวรัส Dr. Oscar MacLean ผู ้รายงานผลการศึกษาจาก  University of Glasgow อธิบายว่า น่ีไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น เน่ืองจากการกลายพนัธ์ุจ านวนมากไม่มีความส าคญัทางวิวฒันาการ
และ ไม่มีผลต่อการแพร่เช้ือนบัลา้น เช่นเดียวกบัท่ีเกิดขึ้นในไวรัสทั้งหมด 
ศาสตราจารย์ David L. Robertson จากศูนยว์ิจัยไวรัสแห่งมหาวิทยาลยักลาสโกว์ (University of Glasgow Centre for 
Virus Research) ในสกอตแลนด์ กล่าวว่า สาเหตุของการ 'เปล่ียนเกียร์ ' ของเช้ือ SARS-CoV-2 ในแง่ของอัตราการ
วิวฒันาการท่ีเพิ่มขึ้น ณ ส้ินปี 2563 ท่ีว่าเก่ียวข้องกับเช้ือท่ีกลายพนัธ์ุมากขึ้นนั้น เป็นเพราะรูปแบบภูมิคุ ้มกันของ
ประชากรมนุษยเ์ปล่ียนไปมากกวา่ เขาเสริมวา่ไวรัสในช่วงปลายปี 2563 ท่ีเขา้มาสัมผสักบัภูมิคุม้กนัของประชากรท่ีมีอยู่
มากขึ้นเป็นผลมาจากจ านวนผูติ้ดเช้ือท่ีเพิ่มขึ้ นก่อนหน้าน้ี ส่ิงน้ีจะเป็นตัวเลือกสายพันธ์ุท่ีสามารถหลีกเล่ียงการ
ตอบสนองของประชากรบางส่วน ร่วมกบัการหลีกเล่ียงภูมิคุม้กนัในการติดเช้ือระยะยาวในกรณีเร้ือรัง (เช่น ในผูป่้วยท่ีมี
ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง) แรงกดดนัในการคดัเลือกใหม่เหล่าน้ี จะเพิ่มจ านวนของการกลายพนัธ์ุของไวรัสท่ีส าคญั 
(ครับ พอสรุปได้ว่า แรงผลกัดันให้เกิดการกลายพนัธ์ุของเช้ือ SARS-CoV-2 มาจากรูปแบบภูมิคุม้กันของประชากร
มนุษยท่ี์เปล่ียนไป) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://scienmag.com/sars-cov-2-jumped-from-bats-to-humans-without-much-change/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 17, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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