สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 2564
ISAAA Webinar: เครื่ องมือนวัตกรรมสาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
ISAAA SEAsiaCenter จะจัดสัมมนาทางเว็บ เรื่ อง Innovative Tools in
Crop Breeding ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. GMT + 8 ทาง
Zoom (เป็ นเวลาสิ งคโปร สาหรับเวลาประเทศไทย คือ 18.00 น.) การ
สัมมนาทางเว็บจะเน้นเทคโนโลยีที่ใช้มากที่ สุด ในการแก้ไขจี โ นม:
transcription activator-like effector nucleases (TALENs) แ ล ะ
clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR).
การสัมมนาทางเว็บมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ TALENs
และ CRISPR ในประเด็นต่อไปนี้
• แนวคิดพื้นฐาน
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
• ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ใช้ได้ในเชิงพาณิ ชย์
Dr. Diana Horvath ประธานมูลนิธิ 2Blades (2Blades Foundation) จะนาเสนอเทคโนโลยี TALENs ในขณะที่เทคโนโลยี
CRISPR จะน าเสนอโดย Dr. Jose Botella ศาสตราจารย์ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพพื ช ที่ University of Queensland
ออสเตรเลีย และ Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter จะเป็ นผูด้ าเนินการอภิปราย
(ครับ ถือเป็ นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี TALENs และ CRISPR)
การลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมนี้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและเปิ ดรับทุกคน ที่ bit.ly/CropBreedingInnovativeTools

รัฐนิวเซาท์เวลส์ ยกเลิกการห้ ามใช้ พืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่ห้ามมานานถึง 18 ปี
รัฐบาลนิ วเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ประกาศว่า จะยกเลิกการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
หลังจากที่ประกาศห้ามมานานถึง 18 ปี การยกเลิกในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการผลผลิตทางการเกษตรของรัฐนิวเซาท์เวลส์
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Adam Marshall รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร เป็ นผูป้ ระกาศ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ค รั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ า ก รั ฐ บ า ล เ ปิ ด ป ร ะ ตู ใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมหลักของรัฐ สามารถใช้เทคโนโลยีดดั แปลง
พันธุ กรรม ซึ่ งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรั ฐนิ ว
เซาท์เวลส์
Marshall กล่ า วว่ า "ในความเป็ นจริ ง การยอมรั บ เทคโนโลยี
ดัดแปลงพันธุ กรรม คาดว่าจะให้ประโยชน์ โดยรวมสู งถึง 4.8
พัน ล้า นดอลลาร์ ในอุ ต สาหกรรมหลัก ของรั ฐนิ ว เซาท์เ วลส์
ในช่วงสิ บปี ข้างหน้า เทคโนโลยีดดั แปลงพันธุกรรม สามารถช่วยเกษตรกรได้ถึงร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ
เพิ่มผลผลิ ตได้เกื อบร้ อยละ 10 ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสาคัญในการเติ บโตบนเส้นทางสู่ อุตสาหกรรมด้วยมูลค่า 19 พันล้าน
ดอลลาร์ภายในปี 2566”
มาร์แชลล์ยงั ยกย่องระบบการกากับดูแลที่แข็งแกร่ ง ที่ดาเนินการโดย Commonwealth Gene Technology Regulator
(ครั บ ประเทศไทยได้ห้า มการเพาะปลู กพื ชดัด แปลงพันธุ กรรมมากว่า 20 ปี แล้ว เมื่ อไหร่ จะยกเลิ กการห้า มนี้ เพื่อ
ประโยชน์อนั พึงได้ต่อเกษตรกรและต่อประเทศ)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/media-centre/releases/2021/ministerial/nsw-lifts-ban-on-gmcrops

การวิเคราะห์ ทางสถิติทมี่ ีหลายตัวแปร (Multiple Statistical Analyses)
แสดงความเท่าเทียมกันเชิงองค์ประกอบของข้าว Bt และข้าวที่ไม่ใช่ Bt
นั ก วิ จั ย จากสาธารณรั ฐ เกาหลี ร ะบุ ว่ า ข้ า ว Bt มี
องค์ป ระกอบเที ย บเท่ า กับ ข้า วที่ ไ ม่ ใ ช่ Bt โดยใช้ก าร
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ที่ มี ตัว แปร 4 ตัว ซึ่ งหมายความว่ า
สารอาหารและสารต้านอนุ มูลอิสระของข้าวทั้ง 2 ชนิ ด
ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์หลายตัวแปร (multivariate analyses) ซึ่งตัว
แปรที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ (1) การวิ เ คราะห์ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
แปรปรวน (analysis of percent variability) (2) การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกัน (analysis of similarities - ANOISM) (3)
การวิ เ คราะห์ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น (similarity percentage (SIMPER) analysis) และ (4) การวิ เ คราะห์
permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) ซ่ งเป็ นการทดสอบสถิ ติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ตัวแปร
ทั้งหมดถูกนามาใช้กับข้อมูลที่ รวบรวมจากการทดลองภาคสนามของข้าวบี ที ที่ ดาเนิ นการใน 2 พื้นที่ เป็ นเวลา 2 ปี
ติดต่อกันในเกาหลีใต้ นอกเหนือจากตัวอย่างข้าวบีทีที่มียีน mCry1Ac แล้ว ยังใช้ตวั อย่างจากข้าวที่มีพนั ธุกรรมคล้ายคลึง
กัน (near-isogenic line) เป็ นสายพันธุ์เปรี ยบเทียบ และพันธุ์ขา้ วที่ปลูกเชิงพาณิ ชย์ 4 พันธุ์ ร่ วมในการวิเคราะห์ดว้ ย
ผลการวิจยั พบความแตกต่างระหว่างข้าว Bt และข้าวที่ไม่ใช่ Bt แต่เป็ นความแตกต่างที่อยู่ภายในช่วงอ้างอิง นอกจากนี้
ยังพบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมมี อิทธิ พลต่อความแปรปรวนของส่ วนประกอบในข้าวมากกว่าปั จจัยทางพันธุ กรรม
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นอกเหนื อจากการสรุ ปว่าข้าว Bt มีองค์ประกอบเทียบเท่ากับข้าวพันธุ์ที่ไม่ใช่ Bt แล้ว นักวิจยั ยังตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการ
วิเคราะห์ดว้ ยตัวแปรหลายตัว เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพในการประเมินผลระหว่างพืชทั้งสองประเภท
(ครับ ก็อย่างที่ผลการทดลองบอก นัน่ คือ ข้าว Bt และข้าวที่ไม่ใช่ Bt มีองค์ประกอบที่เท่าเทียมกัน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2021.1893624

การศึกษาพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักของเชื้อ SARS-CoV-2 จากค้ างคาวสู่ มนุษย์
การศึ ก ษาที่ จัด ท าโดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จัย ในสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริ กาและเบลเยียม แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดื อน
ธันวาคม 2562 และในช่ วง 11 เดื อนแรกของการระบาดของเชื้ อ
SARS-CoV-2 (โรคโควิด 19) มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรมที่
'สาคัญ' น้อยมาก เมื่อสังเกตจากลาดับจีโนมของเชื้อ จานวนหลาย
แสนจีโนม
ที ม วิ จัย ได้ใ ช้ HyPhy ซึ่ งเป็ นกรอบการวิ เ คราะห์ ที่ ล้ า สมัย ของ
Temple University ในรัฐ Philadelphia เพื่ออธิ บายการวิวฒั นาการ
ที่ มี ใ นจี โ นมของไวรั ส Dr. Oscar MacLean ผู ้ร ายงานผลการศึ ก ษาจาก University of Glasgow อธิ บ ายว่ า นี่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น เนื่ องจากการกลายพันธุ์จานวนมากไม่มีความสาคัญทางวิวฒั นาการ
และ ไม่มีผลต่อการแพร่ เชื้อนับล้าน เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในไวรัสทั้งหมด
ศาสตราจารย์ David L. Robertson จากศูนย์วิจัยไวรั ส แห่ ง มหาวิทยาลัย กลาสโกว์ (University of Glasgow Centre for
Virus Research) ในสกอตแลนด์ กล่ า วว่า สาเหตุข องการ 'เปลี่ ย นเกี ย ร์ ' ของเชื้ อ SARS-CoV-2 ในแง่ ข องอัต ราการ
วิ วฒ
ั นาการที่ เ พิ่ มขึ้ น ณ สิ้ นปี 2563 ที่ ว่า เกี่ ย วข้องกับ เชื้ อที่ กลายพันธุ์ มากขึ้ นนั้น เป็ นเพราะรู ปแบบภู มิคุ ้มกันของ
ประชากรมนุษย์เปลี่ยนไปมากกว่า เขาเสริ มว่าไวรัสในช่วงปลายปี 2563 ที่เข้ามาสัมผัสกับภูมิคุม้ กันของประชากรที่มีอยู่
มากขึ้ นเป็ นผลมาจากจานวนผูต้ ิ ด เชื้ อ ที่ เ พิ่ มขึ้ น ก่ อ นหน้า นี้ สิ่ งนี้ จะเป็ นตัว เลื อ กสายพัน ธุ์ ที่ ส ามารถหลี กเลี่ ย งการ
ตอบสนองของประชากรบางส่ วน ร่ วมกับการหลีกเลี่ยงภูมิคมุ ้ กันในการติดเชื้อระยะยาวในกรณี เรื้ อรัง (เช่น ในผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะภูมิคมุ ้ กันบกพร่ อง) แรงกดดันในการคัดเลือกใหม่เหล่านี้ จะเพิ่มจานวนของการกลายพันธุ์ของไวรัสที่สาคัญ
(ครั บ พอสรุ ปได้ว่า แรงผลักดันให้เกิ ดการกลายพันธุ์ของเชื้ อ SARS-CoV-2 มาจากรู ปแบบภูมิคุม้ กันของประชากร
มนุษย์ที่เปลี่ยนไป)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://scienmag.com/sars-cov-2-jumped-from-bats-to-humans-without-much-change/

แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 17, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA

3

