สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 2564
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีชีวภาพกล่ าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในเวียดนาม
ISAAA ขอเชิญเข้าร่ วมการสัมมนาทางเว็บในหัวข้อ "การ
มีส่วนร่ วมในการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ในเวี ย ดนาม" ที่ จะจัดขึ้ นในวัน ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. (GMT + 7) ทาง Zoom
ในระหว่ า งการสั ม มนาทางเว็ บ Graham Brookes นั ก
เศรษฐศาสตร์ เกษตรจาก PG Economics จะนาเสนอผล
การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 นัน่ คือ
• ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร
• ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรที่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม
• การมีส่วนร่ วมเพื่อความมัน่ คงด้านอาหารของโลก และ
• ประสบการณ์ของเวียดนามในการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
Graham Brookes เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และเป็ นที่ปรึ กษาด้านการเกษตร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการ
ตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอาหาร รวมทั้งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และผลกระทบด้านกฎระเบียบ
Dr. Rhodora Romero-Aldemita ซึ่ ง เป็ นผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter และ Global Knowledge Center on
Crop Biotechnology จะพูดถึง การยอมรับพืชดัดแปลงพันธุ กรรมหรื อพืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลกในปี 2562 Dr.
Tran Xuan Dinh เลขาธิ ก ารของ Vietnam Seed Trade Association และ Mr. Nguyen Xuan Dinh รองประธาน
สหภาพเกษตรกรเวียดนามจะแบ่งปั นประสบการณ์และมุมมองของเวียดนามเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การเกษตร
การสั ม มนาผ่า นเว็บ นี้ จัด โดย ISAAA SEAsiaCenter, Vietnam Seed Trade Association และ Vietnam Farmers
'Union โดยมี Dr. Le Huy Ham ประธานคณะกรรมการอาหาร/อาหารสัตว์ ดัดแปลงพันธุ กรรมแห่ งชาติ เป็ น
ผูด้ าเนินการอภิปราย
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(ครับ เป็ นเรื่ องที่ดีที่จะได้รับรู ้รับทราบข่าวสารด้านการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมของโลก และ มุมมองของ
เวียดนามประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร)
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการสัมมนาได้ฟรี ที่ bit.ly/GlobalGMCropsVN.
CRISPR-Cas12a สามารถแก้ไขจีโนมได้ถึง 6 ตาแหน่ งใหม่
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ าก University of Maryland รายงานว่ า
CRISPR-Cas12a เป็ นเครื่ องมื อ ใหม่ ใ นการแก้ไ ขยี น ซึ่ ง
สามารถก าหนดเป้ าหมายได้หลายตาแหน่ งพร้ อมกัน ใน
จีโนมพืช
นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบ Cas12a 9 ชนิดที่ไม่เคยใช้ใน
พื ช มาก่ อน และได้พ บ 6 ชนิ ด ที่ มี ก ารแก้ไ ขในข้า ว ใน 6
ชนิ ด นั้น Mb2Cas12a มี ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไ ขสู งสุ ด
และทนทานต่ อ อุ ณ หภู มิ ต่ า ซึ่ งสามารถแก้ไ ขโดยมี ข้อ ก าหนด PAM ที่ ผ่ อ นคลายมากขึ้ น (relaxed PAM
requirements) ในข้าว และครอบคลุมการแก้ไขจีโนมได้ 2 ครั้ง (produced twice genome coverage) เมื่อเทียบกับ
SpCas9 ระบบเชิงซ้อน (multiplexed system) มีความสามารถในการกาหนดเป้าหมายได้มากถึง 16 จุดในจีโนม
ข้าว เพื่อเพิม่ ผลผลิตและต้านทานโรค
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี CRISPR ไม่ใช่แค่เป็ นเครื่ องมือตัด แต่เป็ นกาว ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือผูกมัด
เพื่ อกระตุ้นหรื อ ลดการแสดงออกของยีน และสร้ างลัก ษณะที่ พึ งปรารถนา ซึ่ งจะนาไปสู่ ก ารปลูก พื ชที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสู งสาหรับเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
(ครับ อาจเป็ นเรื่ องทางเทคนิ คเชิงลึก เอาเป็ นว่า แทนที่จะแก้ไขยีนได้ครั้งละจุด ด้วยเทคโนโลยีใหม่น้ ี สามารถ
แก้ไขยีนได้ครั้งละ 6 จุด พร้อมกัน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41467-021-22330-w
ผู้นาที่ได้ รับการเลือกตั้งใหม่ ใน Central Uganda ให้ สัญญาว่ าจะสนับสนุนพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ผู น้ าทั้ง 10 คนที่ ไ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง ใหม่ ร ะดับ เขตและที่
ปรึ กษาฝ่ าย นาโดย Ethel Betty Naluyima สตรี ที่ได้รับเลือก
เป็ น ส.ส. เขต Wakiso ทางตอนกลางของยูกนั ดา ให้คามัน่
ว่ า จะสนับ สนุ น พื ช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม ในระหว่ า งการ
ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง ความรู ้สึกที่มีต่อการวิจยั ด้าน
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ ก าลัง ด าเนิ น การอยู่ ที่ ส ถาบัน วิ จัย
ทรัพยากรพืชแห่งชาติ (National Crops Resources Research
Institute - NaCRRI) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
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Naluyima กล่าวในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการว่า "เรามีบทบาทสาคัญในฐานะผูน้ าเพื่อประกันความมัน่ คง
ด้านอาหารในยูกันดา ฉันสัญญาว่าจะสนับสนุ นให้มี การร่ วมมือกันกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
แน่ใจว่ามีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เช่น มันสาปะหลังที่ตา้ นทานไวรัส (ดัดแปลงพันธุ กรรม)”
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาท้องถิ่นที่มาพร้อมกับ Naluyima สัญญาว่า จะรวบรวมการสนับสนุน ในระดับรากหญ้าใน
เขตการบริ หารของตน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการพืช ดัดแปลงพันธุ กรรม ที่พฒั นาโดย NaCRRI ซึ่ งเป็ น
องค์กรแนวหน้าในการปรับปรุ งพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในยูกนั ดา เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตา้ นทาน
แมลงศัตรู และทนแล้ง มันสาปะหลังที่ตา้ นทานไวรัส และข้าวที่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ไนโตรเจน ซึ่ งอยู่ใน
ขั้นตอนที่ใกล้จะปลดปล่อยเชิงพาณิชย์
Dr. Godfrey Asea ผูอ้ านวยการ NaCRRI ได้ให้ความมัน่ ใจกับผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการว่า "คุณเคยได้
ยินความขัดแย้ง เกี่ ย วกับ สิ่ ง มี ชี วิต ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม และเมื่ อเร็ ว ๆ นี้ เกี่ ย วกับ วัคซี น (COVID-19) สิ่ ง นี้
จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน และเหตุผลที่ NaCRRI ต้องพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม ก็เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรเรา และไม่ใช่ตอ้ งการการค้ากาไร"
Dr. Asea เรี ยกร้องให้ผนู ้ าท้องถิ่นทางานร่ วมกับนักวิทยาศาสตร์ ของ NaCRRI เพื่อพัฒนาความมัน่ คงด้านอาหาร
และทาการเกษตรให้เกิดผลกาไรแก่เกษตรกรในยูกนั ดา ความรู ้สึกของ Dr. Asea สะท้อนให้เห็นอีกครั้ง โดยหนึ่ง
ในที่ปรึ กษาเขตได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า "เราต้องทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มการเกษตรในเขตและประเทศของเรา การ
ทาเช่นนี้เราไม่ได้ช่วย NaCRRI แต่เป็ นการช่วยเกษตรกรของเรา"
คาประกาศดังกล่าวของผูน้ าทางการเมืองทาให้ยงั คงมี ความหวังในชีวิตว่า ในวันหนึ่งเกษตรกรยูกนั ดาจะได้รับ
อนุญาตให้เลือกและปลูกพืช ดัดแปลงพันธุกรรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการนี้ จดั ขึ้นโดยมูลนิ ธิวิทยาศาสตร์ เพื่อ
การด ารงชี วิ ต และการพัฒ นา (Science Foundation for Livelihoods and Development - SCIFODE) ร่ วมกั บ
Uganda Biosciences Information Center (UBIC)
(ครับ เมื่อไรเกษตรกรไทยจะได้ยนิ คาสัญญาดังกล่าวจากผูน้ าระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งจากหน่วยงานวิจยั
และพัฒนาที่เกี่ยวข้อง)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ UBIC Coordinator ที่ ubic.nacrri@gmail.com.
วัคซีนโควิด -19 ที่พฒ
ั นามาจากพืชเริ่มทดลองในระยะที่ 3
Medicago บริ ษั ท ชี วเภสั ช ภั ณ ฑ์ ใ นเมื อง Quebec แล ะ
GlaxoSmithKline (GSK) ได้ประกาศว่าจะเริ่ มการทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน COVID-19 ที่พฒั นามาจากพืชของ
Medicago ร่ วมกั บ GSK's pandemic adjuvant (นวั ต กรรม
สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการวิจยั และคิดค้นวัคซี น
โดยลดขั้นตอนการผิดพลาดของงานพัฒนาวัคซี นและเร่ งให้
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เกิดการสร้างวัคซีนในปริ มาณที่มากกว่าวิธีอื่น ๆ) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระยะที่ 2/3 ที่กาลังดาเนินการอยู่
Medicago ได้รับการอนุ มตั ิจากหน่ วยงานกากับดูแลของแคนาดาและสหรัฐอเมริ กาให้ดาเนิ นการลงทะเบียน
ผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพดี สาหรับการทดลองในระยะที่ 3 โดยพิจารณาจากผลการทดลองที่ได้รับในเชิงบวกจากระยะที่
2 วัคซีนดังกล่าวร่ วมกับ pandemic adjuvant ได้รับการอนุญาตอย่างเร่ งด่วนโดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug Administration - FDA) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 การอนุญาต
อย่างเร่ งด่วนนี้ ช่วยให้ FDA เร่ งการพัฒนาและทบทวนยาและวัคซีนใหม่ ที่ต้ งั ใจไว้เพื่อรักษาหรื อป้ องกันภาวะ
ร้ายแรงและตอบสนองความต้องการทางการแพทย์
ส่ วนระยะที่ 3 ของการศึกษา คือ การออกแบบเหตุการณ์ (event-driven) การสุ่ มตัวอย่าง observer-blinded (ผูถ้ ูก
ทดลองไม่รู้ว่าได้รับยาอะไร) placebo-controlled (การควบคุมด้วยยาหลอก) ซึ่ งจะประเมินประสิ ทธิ ภาพและ
ความปลอดภัยของสู ตร adjuvanted CoVLP เมื่อเทียบกับยาหลอก การศึกษาจะเปิ ดลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมทดลอง
30,000 คน ในขั้นต้นประกอบด้วยผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพดี (18 ปี ถึง 65 ปี ) ตามด้วยผูส้ ู งอายุ (65 ปี ขึ้นไป) และผูใ้ หญ่
ที่มีโรคประจาตัว การทดลองจะทาใน 10 ประเทศที่กาลังรอการอนุมตั ิตามกฎข้อบังคับ โดยเริ่ มจาก แคนาดาและ
สหรัฐอเมริ กา และจะลงทะเบียนเพศชายและหญิงจากประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้ อชาติ
ผูท้ ดลองวัคซีน COVID-19 ที่พฒั นามาจากพืชของ Medicago ใช้เทคโนโลยี Coronavirus-Like-Particle (CoVLP)
กับ วัค ซี น ที่ ป ระกอบด้ว ย recombinant spike (S) glycoprotein ซึ่ งแสดงเป็ นอนุ ภ าคคล้า ยไวรั ส (virus-likeparticles - VLPs) ร่ วมกับ GSK's pandemic adjuvant จะทาการฉีด CoVLP ขนาด 3.75 ไมโครกรัม 2 ครั้ง ห่างกัน
21 วัน
(ครับ อีกไม่นาน คงจะเห็นวัคชีนโควิด 19 ที่พฒั นามาจากพืชมีการใช้เป็ นกรณี เร่ งด่วนเช่นเดียวกับวัคซีนโควิด
19 ประเภทอื่นๆ)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://www.medicago.com/en/media-room/medicago-and-gsk-start-phase-3 - trial-ofadjuvanted-covid-19-vaccine-candidate/
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 31, 2021
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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