สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ISAAA เปิ ดตัวบทสรุปที่ 56 - การแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงพันธุ์: มูลบทของนวัตกรรมใหม่
ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อความมัน่ คงด้านอาหาร
ในขณะที่ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพสมัย ใหม่ ก้า วไป
ข้า งหน้า อย่ า งรวดเร็ ว องค์ก ารไอซ่ า (ISAAA)
ยังคงแบ่งปั น เทคโนโลยี ชีว ภาพที่ ล้ า สมัย ล่ า สุ ด
ให้ กั บ เครื อข่ า ยของผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยและผู ้รั บ
ผลประโยชน์ ด้วยสิ่งพิมพ์ล่าสุดเกี่ยวกับนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการปรับปรุ ง พัน ธุ์ แ ละผลกระทบต่ อ
ความท้าทายระดับโลก
การแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุ งพันธุ์: มูลบทของนวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุ งพันธุ์ใหม่เพื่อความมัน่ คง
ด้า นอาหาร (ISAAA Brief 56) เป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ ล่ า สุ ด ขององค์ก าร ISAAA ในชุ ด บทสรุ ป (Briefs) โดยเน้น ถึง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ม ากที่ สุ ด ในการแก้ไขจีโ นมและผลกระทบต่อ ความมั่น คงด้า นอาหารของโลก มู ล บทของ
นวัตกรรมใหม่น้ ี เป็ นการสารวจนวัตกรรมการปรับปรุ งพันธุ์ใหม่สาหรับพืชและสัตว์ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
โอกาสในการถูกนาไปใช้ในแอฟริ กาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักกยภาพที่จะส่งผลต่อความมัน่ คงด้านอาหาร
และวิธีการสื่อสารประโยชน์ของนวัตกรรมเหล่านี้ไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปิ ดตัวบทสรุ ปที่ 56 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom และมีผูเ้ ข้าร่ วมกว่าร้อยคน
จากทั่ว โลก ที ม ISAAA จากทั้ง SEAsiaCenter และ AfriCenter ได้ ใ ห้ ข ้อ มู ล น าโดย Dr. Rhodora RomeroAldemita ผู ้ อ านวยการศู น ย์ แ ละ Dr. Margaret Karembu นอกจากนี้ ยั ง มี Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้
ประสานงานระดับโลกของ ISAAA และ Dr. Paul S. Teng ประธานคณะกรรมการของ ISAAA เป็ นผูก้ ล่าว
สุ นทรพจน์ในระหว่างการเปิ ดตัว ทุก ท่านที่กล่าวมา เป็ นผูเ้ ขียนมูลบทนี้ดว้ ย ผูร้ ่ วมเขียนคนอื่น ๆ ที่เข้าร่ วมงาน
เปิ ดตัว ได้แก่ Dr. Diane Wray-Cahen และ Dr. Justin Bredlau จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริ กา และ Dr.
Gabriel O. Romero กรรมการบริ หารของสมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งฟิ ลิปปิ นส์ Ms. Annalyn L. Lopez
ผูอ้ านวยการผูป้ ระสานงานสานักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรใน ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นผูก้ ล่าว
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ต้อนรับ และ Dr. Abraham J. Manalo เลขาธิการบริ หารกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นผู ้
กล่าวปิ ดพิธีเปิ ดตัว
ชุด บทสรุ ป (Brief Series) ของ ISAAA เริ่ มต้น ในปี 2539 ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งพิมพ์จานวนมากเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานสถานะประจาปี ของโลกเกี่ยวกับพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ/พืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิ ชย์ บทสรุ ป ที่ 56 ถือเป็ นก้าวใหม่ของ ISAAA เนื่องจากได้
ขยายขอบเขตที่ไ ม่เ พี ยงแต่ มุ่ง เน้น ไปที่เ ทคโนโลยี ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมส าหรับ พืช แต่ ย ัง ครอบคลุ มไปถึง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการปรับปรุ งพันธุ์พืชและสัตว์ดว้ ย
บทสรุ ปที่ 56 นี้ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และติดตามย้อมหลัง โดยอ่ านรายละเอียดได้ที่บล็อก
Science Speaks รวมทั้งชมการเปิ ดตัวทางช่อง YouTube ของ ISAAA.org
(ครับ การรับทราบข่าวสารดังกล่าวเป็ นการเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่จะนาประโยชน์ไปสู่เกษตรกร
ผูบ้ ริ โภค และประเทศชาติ)
ไนจีเรียและพันธมิตรเปิ ดตัวโครงการเผยแพร่ ถั่วพุ่มบีทีทมี่ ีคุณค่าทางโภชนาการ
ส านั ก งานพัฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ข องไนจี เ รี ย
(NABDA) และหน่ ว ยบริ การการเกษตรต่ า งประเทศของ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริ กา (USDA) ได้เปิ ดตัวโครงการ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ด้า นโภชนาการ โดยมุ่ ง เป้ า ไปที่ ก ารเพิ่ มการ
บริ โ ภคและเพิ่ ม ความต้อ งการถั่ว พุ่ ม ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมใน
ประเทศ
การรณรงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์น้ ีมีชื่อว่า 'Eating is
Believing' (การกินคือความเชื่อ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของถัว่
พุ่มบีที ซึ่งเป็ นพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็ นอาหารพืชแรกของไนจีเรี ย 'การกินคือความเชื่อ' ยังมุ่งเป้าไปที่
การทาให้ประชากรชาวไนจีเรี ย รับรู ้ว่า ถัว่ ชนิดใหม่น้ ีพฒ
ั นาเพื่อให้ตา้ นทานหนอนเจาะฝัก (Maruca testulalis
Geyer) ที่ทาลายผลผลิตถัว่ พุ่ม ซึ่งทาให้เป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นถัว่ พุ่มที่ตา้ นทานหนอนเจาะฝัก
โครงการนี้ เปิ ดตัว เมื่ อ วัน ที่ 9 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 โดยมี นั ก โภชนาการ นั ก จัด อาหารมื อ อาชี พ
นักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหาร นักปรับปรุ งพันธุ์พืช และเกษตรกร เข้าร่ วมโครงการ และระหว่างการเปิ ดตัว ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ลองรับประทานอาหารและเพลิดเพลินกับอาหารไนจีเรี ยอันหลากหลายที่ทาจากถัว่ พุ่มบีที เพื่อเน้น
ย้าให้เห็นว่าถัว่ พุ่มดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัยและอร่ อยพอ ๆ กับถัว่ พุ่มพันธุ์ทวั่ ไป
Dr. Gerald Smith ที่ปรึ กษาด้านกิจการการเกษตรแห่งประเทศไนจีเรี ยของสหรัฐ กล่าวในระหว่างงานนี้ว่า
ถัว่ พุ่มบีที จะช่วยให้ประเทศไนจีเรี ยได้ส่งเสริ มโภชนาการที่ดี ในขณะเดียวกันก็เสริ มสร้างความมัน่ คงด้าน
อาหาร และกล่าวว่า "การปลูกถัว่ พุ่มบีทีในเชิงพาณิชย์ เป็ นความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังของรัฐบาลไนจีเรี ยในการเพิ่ม
การผลิตและเพิ่มความมัน่ คงด้านอาหาร”
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Dr. Smith กล่าวอีกว่า ถัว่ พุ่มมีส่วนทาให้เกิดเศรษฐกิจทางสุ ขภาพโดยรวมของชุมชน เนื่องจากไนจีเรี ย
เป็ นผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โ ภคถั่วพุ่มรายใหญ่ที่สุด ที่ปรึ ก ษาด้านการเกษตรเตือนถึงความเข้าใจผิด ๆ ที่มัก เกิดขึ้น
เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเน้นว่า 'การกินคือความเชื่อ' ได้แสดงให้เห็นว่าถัว่ พุ่มดัดแปลงพันธุกรรมมี
รสชาติ เหมือนกับ ถั่ว พุ่มพัน ธุ์ทั่ว ไป และ "มีหลัก ฐานทางวิทยาศาสตร์ มากมายที่แสดงให้เห็น ว่าไม่มีความ
แตกต่างทางโภชนาการระหว่างถัว่ พุ่มบีทีกบั ถัว่ พุ่มทัว่ ไป"
Dr. Rose Gidado ผูป้ ระสานงานชาวไนจีเรี ยในการประชุมแบบเปิ ด เรื่ องเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ในแอฟริ กา (Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa - OFAB) ได้แสดงความมัน่ ใจว่า โครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์น้ ี จะสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคถัว่ พุ่มบีที และเพิ่มตลาดและ
การยอมรับพันธุ์ถวั่ พุ่มดัดแปลงพันธุกรรม
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนผ่านความร่ วมมือของ NABDA, USDA, มูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรแห่ง
แอฟริ กา (African Agricultural Technology Foundation - AATF), สานักงานจัดการความปลอดภัยทางชี ว ภาพ
แห่งชาติ (National Biosafety Management Agency - NBMA), OFAB และสมาคมเกษตรกรทั้งหมดแห่งไนจีเรี ย
(All-Farmers Association of Nigeria - AFAN)
(ครับ เมื่อไหร่ ประเทศไทยจะมีโครงการดี ๆ เช่นนี้เกิดขึ้น)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Dr. Rose Gidado ที่ email: roxydado91@gmail.com.
นักวิจัยในญีป่ นประดิ
ุ่
ษฐ์ หน้ ากากเรืองแสงเมื่อสัมผัสกับ Coronavirus
ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Kyoto Prefectural University นาโดย
อธิการบดีที่ชื่อ Yasuhiro Tsukamoto ได้พฒั นาหน้ากากที่เรื อง
แสงเมื่อสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต (UV) หากมีร่ องรอย
ของ COVID-19 coronavirus โดยใช้แอนติบอดี (antibodies) ที่
สกัดจากไข่นกกระจอกเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ทีมวิจยั ได้ฉีดไวรัสโคโรน่าใน
รู ป แ บ บ ที่ ไ ม่ ใช้ ง า น แ ละ ไ ม่ เ ป็ น อั น ต ร า ย เ ข้ า ไ ป ใ น
นกกระจอกเทศเพศเมีย จากนั้นทาการสกัดแอนติบอดีได้จานวนมากจากไข่ที่ออกมา จากนั้นทีมวิจยั จึงได้พฒั นา
แผ่นกรองพิเศษที่ใส่ ไว้ในหน้ากาก แผ่นกรองนี้สามารถนาออกมาและพ่นด้วยสี ยอ้ มเรื องแสงที่มีแอนติบอดีต่อ
ไวรัสโคโรน่าจากไข่นกกระจอกเทศ หากมีไวรัส แผ่นกรองจะเรื องแสงภายใต้แสงยูวี
ทีมวิจยั ได้ทาการทดลองเป็ นเวลา 10 วันกับผูป้ ่ วย 32 รายที่ติดเชื้อโควิด-19 และพบว่าหน้ากากทั้งหมดที่
พวกเขาสวมเรื องแสงภายใต้แสงยูวี ซึ่งจะจางลงเมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อปริ มาณไวรัสลดลง
(ครับ อาจมีประโยชน์ เพื่อตรวจสอบดูว่าเชื้อหมดไปจากตัวผูต้ ิดเชื้อแล้วยัง แต่ตรวจด้วย RT-PCR น่าจะ
มัน่ ใจกว่า)
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อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://english.kyodonews.net/news/2021/12/8a768ba9e395-scientists-developglowing-masks-to-detect-coronavirus.html
ผู้เชี่ยวชาญ CRISPR แนะนาการแก้ไขทวินไพรม์ (Twin Prime Editing)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก Broad Institute of Massachusetts
Institute of Technology (MIT) แ ล ะ Harvard
ประสบความส าเร็ จ ในการออกแบบการแก้ไข
ไพรม์ (prime editing) รู ปแบบใหม่ ที่ ส ามารถ
ติ ด ตั้ งหรื อสลั บ ออกของยี น บนสายดี เ อ็ น เอ
ความก้าวหน้านี้เผยแพร่ ใน Nature Biotechnology
การแก้ไขไพรม์ ได้รับการพัฒ นาขึ้น ครั้ง
แรกในปี 2562 เพื่อให้การแก้ไขมีความแม่นยาในเซลล์ของมนุษย์ ทีร่ วมถึงการแทนที่ การแทรก และการลบเพียง
เล็ก น้อย ในการศึกษาล่าสุ ด ทีม วิจ ัย ได้คิดค้นการแก้ไขทวินไพรม์ (twin prime editing - twinPE) ซึ่ ง เป็ นการ
แก้ไข 2 ไพรม์ที่อยู่ติดเพื่อสอดแทรกลาดับ DNA ทีม่ ีขนาดใหญ่ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงในจีโนม โดยลดผลพลอย
ได้ที่ไม่ตอ้ งการลง การแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการนี้ อาจนาไปใช้ในการสอดแทรกยีนเพื่อการบาบัดรักษาด้วยยีน
ได้อย่างปลอดภัยและแม่น ยา ซึ่ งเป็ นการทดแทนยีน ที่กลายพัน ธุ์หรื อ ที่ขาดหายไปซึ่ งเป็ นสาเหตุข องความ
ผิดปกติหรื อโรค ทีมวิจยั ได้ทดสอบเทคนิคใหม่น้ ีในการรักษาอาการฮันเตอร์ (Hunter Syndrome) ซึ่งเป็ นโรคทาง
พันธุกรรมที่พบได้ยาก
ความก้าวหน้านี้มีความสาคัญ เนื่องจากการรักษาโรคทางพันธุกรรมมักต้องมีการแก้ไขสารพันธุกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งระบบแก้ไขไพรม์ด้งั เดิม ทาได้เพียงการแก้ไขคู่เบสหลายสิบคู่เท่านั้น
(ครับ เพื่อความเข้าใจอย่างง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งสนใจว่า ไพรม์ คืออะไร ก็พอจะสรุ ปได้ว่า เป็ นวิธีการแก้ไขดี
เอ็น เอ หรื อสายพัน ธุ ก รรม ที่ร วมถึงการแทนที่ การแทรก และการลบออก ที่มีข นาดใหญ่ข้ ึน และมีค วาม
เฉพาะเจาะจงและแม่นยามากขึ้น)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41587-021-01133-w
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp December 15, 2021
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