สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
เทคโนโลยีชีวภาพและการกากับดูแลในฟิ ลิปปิ นส์

วันที่ 27 เมษายน 2565

ISAAA Inc. ร่ วมกับ Winrock International ผ่านโครงการ Boosting
Food Safety in the Philippines (B-SAFE) จะจัด สัมมนาออนไลน์
เรื่ อง เทคโนโลยีชีวภาพและการกากับดูแลในฟิ ลิปปิ นส์ ในวันที่
29 เมษายน 2022 เวลา 10.00 น. (GMT+) 8) และ เปิ ดให้ประชาชน
ทัว่ ไปลงทะเบียน
การสัมมนาผ่านเว็บจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
• สถานะของเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก
• ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในฟิ ลิปปิ นส์
• ระบบการกากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพของฟิ ลิปปิ นส์
การสัมมนาผ่านเว็บนี้เป็ นตอนแรกในชุดของการสัมมนา ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการรับรูข้ อ้ มูลที่ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ของผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ ความเสี่ยงที่เป็ นไปได้และแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง และระบบการกากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ตอนแรกนี้ได้รับการออกแบบสาหรับสมาชิกของตุลา
การฟิ ลิปปิ นส์ รวมทั้งผูพ้ ิพากษา ผูพ้ พิ ากษา เจ้าหน้าที่ศาล และทนายความ นอกจากนี้ยงั เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไป
ที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในฟิ ลิปปิ นส์และการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับการ
นาไปใช้ ผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ และแนวทางการกากับดูแล ผูเ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสร่ วมในการอภิปรายเสมือน
จริ งและแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรและระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
สนใจเข้าร่ วมสัมนาในครั้งนี้ ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ zbugnosen@isaaa.org.
นักวิทยาศาสตร์ ของ MIT พยายามพัฒนาพืชทีใ่ ห้ป๋ ยได้
ุ เอง (self-fertilizing crops)
เพื่อต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นั ก วิ จ ัย จากหลากหลายสาขาวิ ช าที่ ส ถาบัน เทคโนโลยี แ มสซาชู เ ซตส์ ( Massachusetts Institute of
Technology - MIT) กาลังร่ วมกันทางาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดจากการเกษตร ซึ่งเป็ นการต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาพืชที่มีสุขภาพดี โครงการสหสาขาวิชาชีพนี้มีชื่อว่า “การ
ปฏิวตั ิเกษตรกรรมด้วยพืชที่มีความยืดหยุ่นและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก” (Revolutionizing agriculture with
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low-emissions, resilient crops) ซึ่งป็ นหนึ่งใน 5 โครงการที่ชนะในการแข่งขัน Climate Grand Challenges โดยมี
จุด มุ่งหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศที่ซับซ้อนและน าเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่
ทันท่วงที
Christopher Voigt หัว หน้าโครงการและศาสตราจารย์ใน
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชี วภาพ (Department of Biological
Engineering) ของ MIT กล่ า วว่ า “ที ม วิ จ ัย พยายามที่ จ ะ
จัด การกับความท้าทาย 2 ประการที่ มีค วามเชื่ อมโยงกัน:
ประการแรก ความจ าเป็ นในการลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยทางการเกษตร ประการที่สอง
ความจริ งที่ว่าผลผลิต ของพื ชทางการเกษตรในปั จ จุ บัน
หลายชนิดจะลดลง เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเผาผลาญของพืช” “ทีมวิจยั
กาลังดาเนินการตามโครงการสหวิทยาการ 6 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการเป็ นกุญแจสู่ เป้าหมายโดยรวม ในการ
พัฒนาวิธีการให้ปุ๋ยแก่พืชเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก นั่น คือพืชจะได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ชีวภาพ (ดัดแปลงพันธุกรรม) ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิผลมากขึ้นในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง”
โครงการนี้รวมถึงการหาวิธีถ่ายทอดความสามารถในการให้ปุ๋ยด้วยตนเอง (self-fertilizing ability) ของ
พืชตระกูลถัว่ ไปยังพืชธัญพืชเพื่อสร้างความยัง่ ยืนของการผลิตอาหาร
(ครั บ เป็ นการใช้ค วามรู ้ท างพัน ธุ วิศ วกรรมในการพัฒ นาพัน ธุ์ พื ช ให้ ส ามารถได้รับ ปุ๋ ยด้ว ยตัว เอง
เช่นเดียวกับพืชตระกูลถัว่ ที่ได้รับธาตุไนโตรเจนจากกระบวนการตรึ งไนโตรเจนจากอากาศ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419
เบลเยียมให้ใบอนุญาตสาหรับการทดสอบภาคสนามข้าวโพดแก้ไขจีโนมจานวน 3 แปลง
หน่ ว ยงานของรัฐ บาลกลางในเบลเยีย มอนุ ญ าตให้ ท าการ
ทดสอบภาคสนามข้า วโพดแก้ไ ขจี โ นม 3 แปลง ในการ
ทดสอบครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ของ VIB ต้องการยืนยันให้เห็น
ว่าข้าวโพดที่ผ่านการแก้ไขจีโนมจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อ
ความเครี ยดที่เกิดจากสภาพอากาศและสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อ
นาไปใช้เป็ นอาหารสัตว์ เมื่อสัมผัสกับสภาพแปลงปลูกจริ ง
การทดสอบภาคสนามที่ได้รับอนุ ญาตจะด าเนิ น การ
โดยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจยั การเกษตร การประมง และอาหารแห่งแฟลนเดอร์ ส (Flanders
Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food - ILVO) และเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั ที่ดาเนินการ
ที่ ศู น ย์ VIB-UGent ส าหรั บ ชี ว วิ ท ยาระบบพื ช (VIB-UGent Center for Plant Systems Biology) การทดสอบ
ภาคสนามจะดาเนินการโดยใช้เวลา 3 ปี
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พันธุ์ขา้ วโพดที่ใช้ในการศึกษานี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ CRISPR-Cas9 และการทดสอบภาคสนามได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุ ข รัฐมนตรี กระทรวงสิ่ งแวดล้อม และรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรของ
รัฐบาลกลาง โดยอิงจากความคิดเห็นของสภาที่ปรึ กษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Advisory Council)
(ครับ นับเป็ นความก้าวหน้าที่จะนาไปสู่การอนุญาตให้ใช้ขา้ วโพดแก้ไขยีนเชิงการค้าในอนาคต)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://vib.be/news/applications-submitted-new-field-trials-genome-edited-maize
เครื่องมือที่ใช้ ในการแก้ไขยีนสามารถเปลี่ยนโมเลกุลเบส A เป็ น G ในไมโตคอนเดรีย
สถาบันวิทยาศาสตร์พ้ืน ฐาน (Institute for Basic Science IBS) และนัก วิ จ ัย จากมหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ โ ซล ( Seoul
National University) ได้พฒั นาเครื่ องมือแก้ไขยีน ทีส่ ามารถ
แลกเปลี่ยนโมเลกุลเบส อะดี นี น (A) กับกวานี น (G) ใน
จีโนมของไมโตคอนเดรี ย (mitochondria - ออร์แกเนลล์ที่
อยู่ในไซโตพลาสซึม) ได้อย่างแม่นยา ความก้าวหน้านี้ ที่
ถูกรายงานอยู่ในวารสาร Cell จะมีศกั ยภาพที่จะทาให้เกิด
ไมโตคอนเดรี ยกลายพันธุ์ ซึ่งสามารถช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้
Cho Sung-Ik ผูท้ ี่รายงานความก้าวหน้าในเรื่ องนี้กล่าวว่า “เราสามารถสร้างแพลตฟอร์ม (วิธี) การแก้ไขยีน
แบบใหม่ที่เรี ยกว่า TALED ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเบส A เป็ นโมเลกุลเบส G (A-to-G) ได้ การแก้ไข
เบสด้วยวิธีใหม่น้ ี จะขยายขอบเขตของการแก้ไขจีโนมไมโตคอนเดรี ยได้กว้างมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนอย่างมากทีไ่ ม่
เพียงแต่การสร้างแบบจาลองโรคเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการพัฒนาการรักษาด้วย” ทีมวิจยั ของเขาได้พฒั นา TALED
โดยการหลอมรวมส่ ว นประกอบที่ แ ตกต่ า งกัน สามส่ ว น ส่ ว นแรก คื อ transcription activator-like effector
(TALE) ซึ่งสามารถกาหนดเป้าหมายลาดับดีเอ็นเอได้ ส่ วนที่สองเรี ยกว่า TadA8e ซึ่งเป็ น adenine deaminase ที่
ช่ว ยให้สามารถแปลง A-to-G ได้ และส่ ว นที่สาม คือ DddAtox ซึ่ งเป็ น cytosine deaminase ที่ทาให้ TadA8e
เข้าถึงดีเอ็นเอได้มากขึ้น
ขั้นตอนต่อไปในการศึกษา คือ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการแก้ไขและความจาเพาะของ TALED เพื่อแก้ไข
การกลายพันธุ์ของ mtDNA (ไมโทคอนเดรี ยดีเอ็นเอ) ที่ก่อให้เกิดโรคในตัวอ่อน ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด
หรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นผูใ้ หญ่
(ครับ ในอนาคตโรคที่เกิดจากพันธุกรรม ก็จะสามารถรักษาได้)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00389-0#%20
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 20, 2022
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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