สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถกาจัดโรคที่เกิดจากพาหะนาโรคได้ หรื อไม่
ISAAA ร่ วมกั บ Outreach Network for Gene Drive Research และ
Biotechnology Information Centers จะจัดสัมมนารอบที่ 3 ของชุด
การสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive (Gene Drive Webinar Series)
ในหัวข้อ ยีนไดรฟ์ (Gene Drive) สามารถกาจัดโรคที่เกิดจากพาหะ
น าโรคได้ ห รื อ ไม่ ในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
กรุ งเทพ ผ่าน Zoom
ศักยภาพของการใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยี Gene
Drive เป็ นหัวข้อที่ มีค วามสนใจเพิ่ มขึ้นในระดั บนานาชาติและระดั บประเทศในหลายประเทศ ชุดการสั มมนา
ผ่านเว็บของ Gene Drive มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่ งเสริ มการสนทนาที่ มีประสิ ทธิผลและสมดุลเกี่ย วกับประโยชน์
และความเสี่ย ง ของเทคโนโลยี Gene Drive ที่เป็ นไปได้ โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อ เท็จจริ งและถูกต้อง ซึ่งเป็ น การ
อภิปรายภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการสัมมนาผ่ านเว็ บครั้ งที่ 3 ของชุดการสัมมนาผ่ านเว็ บของ Gene Drive นี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้ ข ้อ มู ล
เกี่ยวกับ:
• สถานะของโรคที่เกิดจากพาหะนาโรค เช่น มาลาเรี ยและไข้เลือดออกในแอฟริ กาและเอเชีย
• ความสาคัญของ gene drive mosquitoes (การกาจัดยุงด้วย gene drive) และ
• ประโยชน์และข้อจากัดของแนวทางการใช้ gene drive ในการควบคุมโรคที่เกิดจากพาหะนาโรค
หมายเหตุ Gene Drive คือ เป็ นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม ที่ถ่ายทอดชุ ด
ยีนเฉพาะไปยังลูกหลานทัว่ ทั้งประชากร แทนที่จะเป็ นไปตามกฎการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมลเดล
(ครับ เป็ นการเพิ่มเติมความรู ้ในเรื่ องที่กาลังพูดถึงกันมากในปัจจุบนั จะได้ไม่ตกยุค)
ลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ฟรี ที่ https://bit.ly/GeneDriveWebinar3
นักวิทยาศาสตร์ จาก UC San Diego ได้ พัฒนาพืชโดยใช้ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี Gene Drive
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก (University of California San Diego) ได้พฒั นา
พืชโดยใช้ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี Gene Drive เป็ นครั้งแรก งานวิจัยนี้นาโดยนักวิจัยหลังปริ ญญาเอก
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(postdoctoral scholar) Tao Zhang และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Michael Mudgett ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Nature Communications
เทคโนโลยี Gene Drive ได้รับการพัฒนาในแมลง เพื่อช่วยหยุด
การแพร่ ก ระจายของโรคที่ เกิ ด จากพาหะน าโรค นั ก วิ จัย ใน
ห้ อ งทดลองของศาสตราจารย์ Yunde Zhao พร้ อ มด้ วยเพื่ อน
ร่ ว มงานที่ Salk Institute for Biological Studies ได้ แ สดงให้
เห็ น ถึ ง ความสาเร็ จจากการออกแบบ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยี Gene Drive เพื่ อ ตัด และคัดลอกองค์ประกอบทาง
พันธุกรรมในพืช Arabidopsis (พืชต้นแบบที่ใ ช้ในการศึ ก ษา)
งานวิจัยนี้ใช้การแก้ไข CRISPR-Cas9 เพื่อถ่ายทอดลักษณะที่เป็ น เป้ าหมายเฉพาะจากพืช ต้นหนึ่งไปสู่ พืช ในรุ่ น
ต่อ ๆ ไป เทคโนโลยีน้ สี ามารถน ามาใช้ เพื่อ พัฒนาพืช ที่สามารถป้อ งกันตนเองจากโรคหรื อ เสริ มความแข็ งแรง
ให้กับพืชจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความแห้งแล้งที่เพิม่ ขึ้น
Zhao กล่าวว่า "งานนี้ท้าทายข้อจากัดทางพันธุกรรมของการสื บพัน ธุ์แบบอาศัย เพศที่ลูกหลานสื บ ทอด
สารพันธุกรรมจากพ่อแม่แต่ล ะต้น ร้อยละ 50" และเสริ มว่างานวิ จัยนี้ช่ วยให้สามารถสื บทอดทั้งสองสาเนาของ
ยีนที่ต้องการจากพืชต้นเดียว และการค้นพบนี้สามารถลดรุ่ นที่จาเป็ นสาหรับการปรับปรุ งพันธุ์พืชได้อย่างมาก
การพัฒ นาพืช ที่ มีล ักษณะที่ดี ก ว่ าผ่านการถ่ายทอดทางพันธุ ก รรมแบบดั้ งเดิ มอาจมี ร าคาแพงและใช้
เวลานาน เนื่องจากยีนถูกส่ งผ่านหลายชั่วอายุคน นักวิจัยกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีพนั ธุศาสตร์เชิงรุ กแบบใหม่ ที่
ใช้ CRISPR-Cas9 ดังกล่าวสามารถทาได้เร็ วกว่ามาก
(ครับ นับว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้เร็ วขึ้น)
อ่ า น เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/uc-san-diego-scientists-develop-the-firstcrispr-cas9-based-gene-drive-in-plants
สมาชิก APEC หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแก้ ไขจีโนมและกลยุทธ์ นโยบาย
ความร่ วมมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิฟิ ก (Asia-Pacific
Economic Cooperation - APEC) องค์การ ISAAA กระทรวง
การต่ างประเทศสหรั ฐอเมริ ก า และกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริ กา ได้เสร็ จสิ้ นวาระที่สองของการเจรจานโยบาย
ระดั บสู งของ APEC ด้ านเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร
( APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural
Biotechnology) เมื่ อ วัน ที่ 29 - 30 มิ ถุ น ายน 2564 มี สมาชิ ก
14 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นที่การแก้ไขจีโนมและความพร้อมของสมาชิกสาหรับเทคโนโลยีและผลิต ภัณฑ์ ที่
จะเข้าสู่ ตลาด
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กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 2 วัน โดยวันแรกมุ่งเน้นไปที่ เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมและนโยบายที่ จะก ากั บ
ดู แล Dr. Carl Ramage กรรมการผู้จัด การของ Rautaki Solutions Pty. Ltd. และประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทางชี วภาพระดับสถาบัน ของ La Trobe University ในเมลเบิ ร์ น ออสเตรเลีย เป็ น ผู ้ให้ข ้อมู ลพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บวิ ทยาศาสตร์ และศักยภาพของการแก้ไ ขจี โ นม ตามมาด้ วยการน าเสนอเกี่ย วกั บการพิ จารณานโยบาย
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแก้ไขจีโนม ที่เน้นองค์ประกอบของนโยบายที่อิงวิทยาศาสตร์ และนโยบายเหล่านี้
มีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแก้ไขจีโนม โดย Dr. Szobolcs Ruthner แห่ง
สหพันธ์เมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Federation) ใน สวิตเซอร์แลนด์. หลังจากนั้น ตัวแทน 3 คนจาก
ชิลี ฟิ ลิปปิ นส์ และสหรัฐอเมริกาได้อภิปราย เกี่ยวกับแนวทางนโยบายเศรษฐกิ จและข้อพิ จารณาด้านกฎระเบี ย บ
สาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาจากการแก้ไขจีโนม นอกจากนี้ยงั อิปรายเกี่ยวกับแนวทางที่เศรษฐกิ จจะถูกรวมอยู่
ในกรอบการกากับดูแลระดับชาติ เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
วันที่สองเน้นไปที่ความพร้อมของตลาดของระบบเศรษฐกิจสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแก้ไขจีโนม มี
การน าเสนอกรณี ศึ ก ษาโดย Dr. Alexandre Nepomuceno จาก National Soybean Research Center, Brazilian
Agricultural Research Center of Brazil และ Prof. Martin Lema อดีตประธานคณะกรรมการความปลอดภัย ทาง
ชี วภาพของอาร์ เจนตินา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก University of Quilmes ซึ่ง มี จุด มุ่ งหมายเพื่อให้ ผูฟ้ ังเข้าใจ
แนวทางนโยบายที่ใช้โดย 2 ประเทศเศรษฐกิ จ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการ
แก้ไขจีโนม รวมทั้งเน้นย้ากรอบเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตรที่ด าเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ลงรอยกั น
ของนโยบายในกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน
จากนั้ น ตามด้วยกรณี ศึกษาของอาร์เจนติน าและภู มิภาคอาเชี ย น เกี่ ย วกั บแนวทางนโยบายที่ ใ ช้ ระบบ
เศรษฐกิ จเพื่อ ช่ วยอ านวยความสะดวกในโอกาสทางเศรษฐกิ จและการลงทุ น ที่ ดี ข้ ึ น ในการวิ จัย และพัฒ นา
นวั ต กรรม โดย Prof. Lema และ Dr. Gabriel Romero จากสมาคมอุ ต สาหกรรมเมล็ ด พัน ธุ์ แ ห่ ง ฟิ ลิ ปปิ นส์
ตามลาดับ ในวันที่ 2 นี้ ปิ ดท้ายด้วยรายงานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ที่เกี่ยวกับสถานะของนโยบายการแก้ไขจี
โนม และความประทับใจของตัวแทนสมาชิกและข้อคิดจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ ระสานงานระดับโลกขององค์การ ISAAA และ Dr. Rhodora RomeroAldemita ผู้อ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter พร้ อ มด้ วย Dr. Gabriel Romero ทาหน้ าที่ เป็ น ด าเนิ น รายการใน
ระหว่างการประชุมออนไลน์
(ครั บ เป็ น การติดตามดูว่านานาประเทศเขาคิดอย่ างไรกับเทคโนโลยี การแก้ไขยีน และการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแก้ไขยีน)
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปที่ อีเมล์ knowledge.center@isaaa.org.
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การแก้ไขยีนที่อ่อนแอในข้ าวพร้ อม ๆ กันทาให้ เกิดความต้ านทานโรค
โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ ง เป็ น โรคของข้าวที่ รุ น แรง
ที่ สุด ที่ เกิ ด จากเชื้ อ รา Magnaporthe oryzae และแบคที เรี ย
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ตามลาดับ การแก้ไข
ยี น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต้ านทานในวงกว้างต่ อโรคทั้ง 2 ได้ มี
การศึ ก ษาอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ การเปลี่ย นแปลงยีนที่
อ่ อ นแอ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเข้าทาลายของเชื้ อ โรคยังคงต้ องทา
ความเข้าใจ ดั งนั้ น นั ก วิ จัย จึ งใช้ CRISPR-Cas9 เพื่ อ สร้ าง
การกลายพันธุ์ด้วยการขัดขวางการแสดงออกของยีนที่อ่อนแอ การกลายพันธุ์ของข้าวที่มียีน Pi21 และ Bsr-d1 ที่
ถู ก ขัด ขวาง แสดงความต้านทานต่อโรคไหม้เพิ่มขึ้ น ในขณะที่ การทาให้ยี น Xa5 หยุ ด ทางาน ทาให้ เกิ ด ความ
ต้านทานต่อโรคของใบแห้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อยีนอ่อนแอทั้ง 3 ยีนถูกขัดขวาง ข้าวพันธุ์กลายมีความต้านทาน
ต่อโรคทั้ง 2 เพิ่มขึ้น โดยไม่แสดงความแตกต่างในลักษณะทางการเกษตรจากข้าวพันธุ์ป่า
ผลการวิจัยระบุว่า การแก้ไขยีนที่มีความอ่อนแอพร้อมกันอาจเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาพัน ธุ์
ข้าวที่มีความต้านทานโรคในวงกว้าง
(ครับ การต่อสู้กับโรคข้าวก็ย ังต้อ งทาอยู่ต่อไปและด้ วยเทคโนโลยีก ารแก้ไ ขยีน ทาให้การพัฒนาพัน ธุ์
ข้าวให้ต้านทานต่อโรคในวงกว้างมีความเป็ นไปได้มากขึ้น)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jipb.13145
แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 1, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชี วภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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