สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
มะเขือม่วงบีทีของ UPLB ได้รับอนุญาตให้บริโภคได้ ในฟิ ลิปปิ นส์
มะเขื อ ม่ ว งบี ที กรณี (event) EE-1 สามารถต้า นทานต่ อ
หนอนเจาะต้นและผล ซึ่งเป็ นศัตรู พืชที่ทาลายรุ นแรงมาก
ที่สุดของมะเขือม่วง ได้รับการพัฒนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
Institute of Plant Breeding of the University of the
Philippines Los Baños ท า ใ ห้ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพตัวแรกของฟิ ลิปปิ นส์ จาเป็ นต้องมีการ
อนุมตั ิการปลูกเชิงพาณิ ชย์ก่อนที่เกษตรกรในฟิ ลิปปิ นส์จะ
ได้รับประโยชน์จากมะเขือม่วงบีที ประโยชน์เหล่านี้รวมถึงการพึ่งพาสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรู นอ้ ยลง ผลผลิต
ในตลาดที่ดีข้ นึ รายได้ดีข้ นึ และความสบายใจของเกษตรกร
ตามคาแถลงของ University of the Philippines เกี่ยวกับการทดลองปลูกมะเขือม่วงบีที โครงการมะเขือ
ม่วงบีทีเป็ นโครงการที่มคี วามสาคัญของมหาวิทยาลัยที่มีวาระเพื่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม นักวิจยั ได้ทาการ
วิจยั ตามข้อกาหนดและแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดาเนินการในประเทศ ดังนั้น DA-BPI จึงออก
ใบอนุญาตความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับใช้เป็ นอาหาร อาหารสัตว์ หรื อการแปรรู ปโดยตรง
(ครับ บ้านเราคงยังต้องคอยอีกนาน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=7/23/2021
ข้าวสีทองได้รับการอนุญาตให้ปลูกเชิงพาณิชย์ในฟิ ลิปปิ นส์ แล้ว
ฟิ ลิปปิ นส์ได้อนุญาตข้าวสีทอง (Golden Rice) ซึ่งเป็ นพันธุ์ขา้ ว
ที่ ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมให้ มีร ะดับเบตาแคโรที น เพิ่ม ขึ้น ซึ่ ง
ร่ างกายจะเปลี่ยนให้ เป็ นวิตามิน เอ กรมวิชาการเกษตรแห่ง
ฟิ ลิปปิ นส์ - สานักอุตสาหกรรมพืช (Philippine Department of
Agriculture-Bureau of Plant Industry - DA-BPI) ข อ ง
ฟิ ลิปปิ นส์ประกาศว่า ได้ออกใบอนุญาตด้านความปลอดภัย
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ทางชีวภาพเพื่อการขยายพันธุ์ขา้ วสีทอง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข้าวสี ทองได้รับการดัด แปลงพัน ธุกรรมเพื่อให้ ผลิตวิตามิน เอได้ถึงร้อยละ 50 ของความต้องการเฉลี่ย
โดยประมาณ (estimated average requirement - EAR) สาหรับเด็ ก เล็ก ซึ่ งเป็ นกลุ่มอายุที่อ่อนแอต่ อ การขาด
วิตามินเอมากที่สุดในฟิ ลิปปิ นส์ เด็กประมาณ 1 ใน 5 จากชุมชนที่ยากจนที่สุดในฟิ ลิปปิ นส์ประสบปั ญหาการ
ขาดวิตามินเอ ซึ่งเป็ นภาวะที่มีผลกระทบต่อเด็กประมาณ 190 ล้านคนทัว่ โลก ภาวะนี้เป็ นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
ของการตาบอดในวัยเด็กและเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบภูมิคมุ้ กันที่อ่อนแอ
Dr. John C. de Leon กรรมการบริ หารของ DA-Philippine Rice Research Institute (DA-PhilRice) กล่าวว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวระบุว่า ข้าวสีทองได้ "ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพเป็ นที่น่าพอใจตามประกาศ
Department Circular No.1, Series of 2016" ด้วยใบอนุญาตนี้ De Leon กล่าวว่าขณะนี้สามารถปลูกข้าวสีทองเพือ่
การผลิตเชิงพาณิ ชย์ได้ แม้ว่าจะยังต้องขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชโดยสภาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ (National
Seed Industry Council)
ข้า วสี ท องได้รั บ การรั บ รองความปลอดภัย ด้า นอาหารในออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ แคนาดา และ
สหรัฐอเมริ กาแล้ว แต่ฟิลิปปิ นส์เป็ นประเทศแรกที่อนุ ญาตให้มีการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ข้าวสีทอง
ยังอยู่ในระหว่างการทบทวนกฎระเบียบขั้นสุดท้ายในบังคลาเทศ
สถาบัน วิจ ัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็ นผูพ้ ัฒนาพัน ธุ์ ข ้าวสี ทองเป็ นครั้ งแรก โดยศาสตราจารย์ Ingo
Potrykus และ Peter Beyer ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 (2523) และได้ให้ใบอนุญาตแก่นกั วิทยาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาต่อในปี 2544 ข้าวสีทอง เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการข้าวเพื่อสุขภาพ (Healthier Rice Project) ที่ดาเนินการ
โดย DA-PhilRice ร่ วมมือกับสถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ (IRRI)
(ครับ หลังจากพยายามมานาน วันนี้ก็ได้พบกับความสาเร็จ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.philrice.gov.ph/filipinos-soon-to-plant-and-eat-golden-rice/
ระเบียบการขับเคลือ่ นยีนเพือ่ วิวัฒนาการสู่ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนยีน (Gene Drive) เป็ นเทคโนโลยีที่
กาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว พร้อมกับประโยชน์ที่มี
แนวโน้มว่าจะสามารถช่วยบรรเทาโรคระบาดใน
สัต ว์และโรคที่เกิด จากพาหะนาโรคได้ แต่ ก็เป็ น
ความท้าทายสาหรับหน่วยงานก ากับดูแลทัว่ โลก
ในการด าเนิ น การให้ ทัน กับ ความก้า วหน้า ของ
เทคโนโลยี แม้ ว่ า กฎระเบี ย บที่ มี อ ยู่ จ ะเป็ น
ประโยชน์และสามารถนามาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่น้ ี แต่ผเู ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่ามีโอกาสมากมายทีจ่ ะ
พัฒนากฎระเบียบที่ยงั่ ยืนสาหรับการขับเคลื่อนยีน
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การสัมมนาผ่านเว็บล่าสุ ด ขององค์ก าร ISAAA เมื่อวัน ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในหัว ข้อ “ข้อควร
พิจารณาด้านกฎระเบียบและการกากับดูแลการวิจยั การขับเคลื่อนยีน” ซึ่งเป็ นหัวข้อสุ ดท้ายในการสัมมนาผ่าน
เว็บในชุดของ Gene Drive Webinar Series ที่จดั โดยศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Information
Centers) และเครื อข่า ยขยายโอกาสในการทางานวิจ ัย การขับเคลื่ อ นยีน (Outreach Network for Gene Drive
Research) การสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้มีวิทยากรที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ที่อธิบายกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่มีอยู่และหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จ ะสามารถช่ว ยควบคุมการขับเคลื่อนยีนได้อย่างไร
รวมทั้งมีส่วนได้เสียและสาธารณชนจะสามารถมีส่วนร่ วมในกระบวนการกากับดูแลได้อย่างไร
Dr. Flerida Carino จาก Department of Science and Technology Biosafety Committee แห่ งฟิ ลิ ป ปิ นส์
นาเสนอการบริ หารจัดการการขับเคลื่อนยีนของโลก โดยยกตัวอย่างการบริ หารจัดการใน 3 ระดับ คือ ระดับ
สถาบัน ระดับชาติ และระดับโลก รวมทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่นาไปใช้โดยองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ต้งั ข้อสังเกตว่าไม่มีกรอบงานที่ดูแลการขับเคลื่อนยีนโดยเฉพาะ และใช้ขอ้ กาหนดจาก
กฎระเบียบที่มีอยู่ที่แตกต่างกันในการกากับดูแล และทิง้ คาถามไว้ว่า ควรมีการบริ หารจัดการเป็ นการเฉพาะเพื่อ
ควบคุมการขับเคลื่อนยีนหรื อไม่ ซึ่งอาจนาไปสู่ กลยุทธ์การกากับดูแลที่ไม่ซ้ ากันสาหรับเทคโนโลยีใหม่แต่ละ
อย่างที่เกิดขึ้น และอาจต้องใช้การผลักดันอย่างมากสาหรับบางประเทศในการดาเนินการ
Dr. Andy Sheppard จาก Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Health and
Biosecurity Program ได้พูดถึงแนวทางการทาวิจยั อย่างรับผิดชอบในปั จจุบนั และที่กาลังนาเทคโนโลยีน้ ีไปใช้
Sheppard ได้อา้ งถึงหน่วยงานกากับดูแลบางแห่งที่ดาเนินการตามกฎระเบียบของตนเองได้สาเร็จ และให้ขอ้ มูล
เชิงลึกเกี่ยวกับข้อบังคับในอุดมคติสาหรับการขับเคลื่อนยีน ที่ยึดตามระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพที่กาลัง
บังคับใช้อยู่ "หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผูท้ าการวิจยั และพัฒนา และองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง ได้ลงนาม
ความตกลงในแนวทางดังกล่าว เพื่อการวิจยั ที่เปิ ดกว้างและโปร่ งใส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานกากับดูแลระดับประเทศ สิ่งทีต่ อ้ งตระหนัก คือเทคโนโลยีเหล่านี้ยงั อยู่ในช่วงเริ่ มต้นของการวิจยั
โดยยังไม่มีระบบที่พร้อมสาหรับการกากับดูแล แต่ยงั มีเวลาที่จะพัฒนาการกากับดูแลอย่างยัง่ ยืน"
สุดท้าย Ms. Naima Sykes จาก Target Malaria ได้พูดถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และการปรึ กษาหารื อสาธารณะในการกากับดูแลการขับเคลื่อนยีน โดยเน้นว่าทั้งสองส่วนมีความสาคัญมากและ
เป็ นพื้นฐานของการวิจยั การขับเคลื่อนยีนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริ ยธรรม นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ า
จากการขับเคลื่อนยีนนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญมาก แนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุดที่มีอยู่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั การขับเคลื่อนยีน ในขณะที่การวิจยั อย่างต่อเนื่องจะเติม
เต็มช่องว่างของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยีน
การสัมมนาผ่านเว็บนี้กล่าวเปิ ดโดย Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผูอ้ านวยการ ISAAA SEAsiaCenter
และกล่าวปิ ดโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ ระสานงานระดับโลกของ ISAAA และผูด้ าเนินรายการ คือ
Dr. Vibha Ahuja หัวหน้าผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ Biotech Consortium India Ltd.
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ติดตามซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยีน ทั้ง 4 ตอน ในช่อง YouTube ของ ISAAA.org
และหากต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยีน ให้สมัครรับจดหมายข่าว Outreach Network for Gene
Drive Research Newsletter
(ครับ ท่านผูอ้ ่านคิดอย่างไร ว่าควรมรการกากับดูแลในเรื่ องของการขับเคลื่อนยีนเป็ นการเฉพาะหรื อไม่)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18922
การศึกษาเปิ ดเผยยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคราสนิมของข้าวสาลี
นักวิจยั จาก CSIRO ร่ วมกับมูลนิธิ 2Blades Foundation ได้
รายงานเกี่ยวกับยีนในเชื้ อราสนิ มที่ทาให้เกิดโรคราสนิม
ของข้าวสาลี ที่ส่งผลต่อความต้านทานในข้าวสาลี ซึ่งเป็ น
ข้อมูลสาหรับนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาพันธุ์ขา้ วสาลีที่
ต้านทานโรค และผลการวิจยั นี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Nature Plants
นัก วิจ ัย CSIRO และพัน ธมิต ร ได้ระบุยีน Sr27 ใน
ข้าวสาลีมีความสัมพันธ์กับยีน AvrSr27 ใน Pgt โดยแสดงให้เห็นว่าความรุ นแรงต่อการแสดงออกของยีน Sr27
เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ที่เกิดจากบางส่วนของสารพันธุกรรมขาดหายไป จานวนสาเนา ของความแปรผัน และ
ระดับการแสดงออกของความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมที่ตาแหน่ง AvrSr27
ข้าวสาลีเป็ นพืชที่สาคัญที่สุด ชนิ ด หนึ่ งของโลก ให้แคลอรี และโปรตี น ประมาณร้อยละ 20 สาหรับ
โภชนาการของมนุษย์ โรคราสนิมของข้าวสาลีที่มีความรุ นแรง เกิดจากเชื้อ Puccinia graminis f. sp. tritici (Pgt)
ได้กลายเป็ นภัยคุกคามสาคัญต่อข้าวสาลีที่ปลูกในแอฟริ กาและภูมิภาคอื่น ๆ จากผลการวิจยั ล่าสุด นักวิจยั และนัก
ปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วสาลีจะมีขอ้ มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มยีนต้านทานหลายชนิดในข้าวสาลี กลยุทธ์น้ ีริเริ่ มโดย
CSIRO และ 2Blades Foundation การศึกษาเพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้ได้ดาเนินการ และแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพ
ของการซ้อนยีน (gene stacking) ของยีนต้านทาน 5 ยีนเพื่อต่อต้านการเกิดโรคราสนิมของข้าวสาลี
(ครับ อาจจะยังเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ที่แสดงให้เห็นว่า การสู ญเสี ยความต้านทานของยีน Sr27 เกิดจากการ
กลายพันธุ์ของเชื้อที่ตาแหน่ง AvrSr27 และด้วยความรู ้อนั นี้ จึงนาไปสู่ กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ตา้ นทาน
คือ การเพิ่มยีนต้านทานหลายชนิดในพันธุ์ขา้ วสาลี ซึ่ง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มยีนต้านทาน 5 ยีน มี
ประสิทธิภาพในการต้านทานโรคราสนิมในข้าวสาลี)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41477-021-00971-5
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 28, 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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