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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                          วันที่ 27 เมษายน 2565 

เทคโนโลยีชีวภาพและการก ากบัดูแลในฟิลิปปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่วมกบั Winrock International ผ่านโครงการ Boosting 
Food Safety in the Philippines (B-SAFE) จะจัดสัมมนาออนไลน์
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพและการก ากับดูแลในฟิลิปปินส์ ในวนัที่ 
29 เมษายน 2022 เวลา 10.00 น. (GMT+) 8) และ เปิดให้ประชาชน
ทัว่ไปลงทะเบียน 
การสัมมนาผ่านเวบ็จะครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปน้ี: 
• สถานะของเทคโนโลยีชีวภาพระดบัโลก 

• ผลิตภณัฑ ์การใชง้าน และประโยชนข์องเทคโนโลยีชีวภาพในฟิลิปปินส์ 
• ระบบการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพของฟิลิปปินส์ 

การสัมมนาผ่านเวบ็น้ีเป็นตอนแรกในชุดของการสัมมนา ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมการรับรูข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิทยาศาสตร์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ เกี่ยวกบัประโยชน์ ความเส่ียงท่ีเป็นไปไดแ้ละแนวทางการจดัการความ
เส่ียง และระบบการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ตอนแรกน้ีไดร้ับการออกแบบส าหรับสมาชิกของตุลา
การฟิลิปปินส์ รวมทั้งผูพิ้พากษา ผูพิ้พากษา เจา้หนา้ท่ีศาล และทนายความ นอกจากน้ียงัเปิดให้ประชาชนทัว่ไป
ท่ีตอ้งการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในฟิลิปปินส์และการพฒันาล่าสุดเกี่ยวกบัการ
น าไปใช ้ผลิตภณัฑ ์และประโยชน์ และแนวทางการก ากบัดูแล ผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสร่วมในการอภิปรายเสมือน
จริงและแบ่งปันขอ้มูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวิทยากรและระหว่างผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
สนใจเขา้ร่วมสัมนาในครั้ งน้ี ติดต่อทางอีเมลไ์ดท้ี่ zbugnosen@isaaa.org. 
 

นักวิทยาศาสตร์ของ MIT พยายามพัฒนาพืชทีใ่ห้ปุ๋ ยได้เอง (self-fertilizing crops) 
เพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

นักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of 
Technology - MIT) ก าลงัร่วมกนัท างาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเกษตร ซ่ึงเป็นการต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพฒันาพืชที่มีสุขภาพดี โครงการสหสาขาวิชาชีพน้ีมีช่ือว่า “การ
ปฏิวตัิเกษตรกรรมดว้ยพืชที่มีความยืดหยุ่นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” (Revolutionizing agriculture with 
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low-emissions, resilient crops) ซ่ึงป็นหน่ึงใน 5 โครงการที่ชนะในการแข่งขนั Climate Grand Challenges โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศที่ซับซ้อนและน าเสนอแนวทางการ เปล่ียนแปลงที่
ทนัท่วงที 

Christopher Voigt หัวหน้าโครงการและศาสตราจารยใ์น
ภาควิ ชาวิศวกรรมชีวภาพ  (Department of Biological 
Engineering)  ของ MIT กล่าวว่า  “ทีมวิจัยพยายามที่จะ
จัดการกับความท้าทาย 2 ประการที่มีความเช่ือมโยงกัน: 
ประการแรก ความจ าเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจากการใช้ปุ๋ ยทางการเกษตร ประการที่สอง 
ความจริงที่ว่าผลผลิตของพืชทางการเกษตรในปัจจุบัน

หลายชนิดจะลดลง เน่ืองจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเผาผลาญของพืช” “ทีมวิจยั
ก าลงัด าเนินการตามโครงการสหวิทยาการ 6 โครงการ ซ่ึงแต่ละโครงการเป็นกุญแจสู่เป้าหมายโดยรวม ในการ
พัฒนาวิธีการให้ปุ๋ ยแก่พืชเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นั่นคือพืชจะได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ชีวภาพ (ดดัแปลงพนัธุกรรม) ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิผลมากขึ้นในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง” 

โครงการน้ีรวมถึงการหาวิธีถ่ายทอดความสามารถในการให้ปุ๋ยด้วยตนเอง (self-fertilizing ability) ของ
พืชตระกูลถัว่ ไปยงัพืชธญัพืชเพื่อสร้างความยัง่ยืนของการผลิตอาหาร 

(ครับ เป็นการใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาพันธ์ุพืช ให้สามารถได้รับปุ๋ ยด้วยตัวเอง 
เช่นเดียวกบัพืชตระกูลถัว่ท่ีไดร้ับธาตุไนโตรเจนจากกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419 
 

เบลเยียมให้ใบอนญุาตส าหรับการทดสอบภาคสนามข้าวโพดแก้ไขจีโนมจ านวน 3 แปลง 
 

หน่วยงานของรัฐบาลกลางในเบลเยียมอนุญาตให้ท าการ
ทดสอบภาคสนามข้าวโพดแก้ไขจีโนม 3 แปลง ในการ
ทดสอบครั้ งน้ี นกัวิทยาศาสตร์ของ VIB ตอ้งการยืนยนัให้เห็น
ว่าขา้วโพดที่ผ่านการแกไ้ขจีโนมจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อ
ความเครียดที่เกิดจากสภาพอากาศและสามารถย่อยไดง้่ายเมื่อ
น าไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์เมื่อสัมผสักบัสภาพแปลงปลูกจริง 

การทดสอบภาคสนามที่ได้รับอนุญาตจะด าเนินการ 
โดยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกับสถาบนัวิจยัการเกษตร การประมง และอาหารแห่งแฟลนเดอร์ส (Flanders 
Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food - ILVO) และเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัที่ด าเนินการ
ที่ศูนย์ VIB-UGent ส าหรับชีววิทยาระบบพืช (VIB-UGent Center for Plant Systems Biology) การทดสอบ
ภาคสนามจะด าเนินการโดยใชเ้วลา 3 ปี 

https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419


3 
 

พนัธ์ุขา้วโพดที่ใชใ้นการศึกษาน้ีไดร้ับการพฒันาโดยใช ้CRISPR-Cas9 และการทดสอบภาคสนามได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของ
รัฐบาลกลาง โดยอิงจากความคิดเห็นของสภาท่ีปรึกษาความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety Advisory Council) 

(ครับ นบัเป็นความกา้วหนา้ท่ีจะน าไปสู่การอนุญาตให้ใชข้า้วโพดแกไ้ขยีนเชิงการคา้ในอนาคต) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://vib.be/news/applications-submitted-new-field-trials-genome-edited-maize 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ไขยีนสามารถเปลี่ยนโมเลกุลเบส A เป็น G ในไมโตคอนเดรีย 
 

สถาบนัวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Institute for Basic Science - 
IBS) และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล  (Seoul 
National University) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือแกไ้ขยีน ทีส่ามารถ
แลกเปล่ียนโมเลกุลเบส อะดีนีน (A) กับกวานีน (G) ใน
จีโนมของไมโตคอนเดรีย (mitochondria - ออร์แกเนลล์ที่
อยู่ในไซโตพลาสซึม) ได้อย่างแม่นย  า ความก้าวหน้าน้ี ที่
ถูกรายงานอยู่ในวารสาร Cell จะมีศกัยภาพที่จะท าให้เกิด

ไมโตคอนเดรียกลายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถช่วยรักษาโรคทางพนัธุกรรมของมนุษยไ์ด้ 
Cho Sung-Ik ผูท่ี้รายงานความกา้วหนา้ในเร่ืองน้ีกล่าวว่า “เราสามารถสร้างแพลตฟอร์ม (วิธี) การแกไ้ขยนี

แบบใหม่ที่เรียกว่า TALED ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงโมเลกุลเบส A เป็นโมเลกุลเบส G (A-to-G) ได้ การแกไ้ข
เบสดว้ยวิธีใหมน้ี่ จะขยายขอบเขตของการแกไ้ขจีโนมไมโตคอนเดรียไดก้วา้งมากขึ้น ซ่ึงจะมีส่วนอย่างมากทีไ่ม่
เพียงแต่การสร้างแบบจ าลองโรคเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการพฒันาการรักษาดว้ย” ทีมวิจยัของเขาไดพ้ฒันา TALED 
โดยการหลอมรวมส่วนประกอบที่แตกต่างกันสามส่วน ส่วนแรก คือ transcription activator-like effector 
(TALE) ซ่ึงสามารถก าหนดเป้าหมายล าดับดีเอ็นเอได ้ส่วนที่สองเรียกว่า TadA8e ซ่ึงเป็น adenine deaminase ที่
ช่วยให้สามารถแปลง A-to-G ได้ และส่วนที่สาม คือ DddAtox ซ่ึงเป็น cytosine deaminase ที่ท าให้ TadA8e 
เขา้ถึงดีเอ็นเอไดม้ากขึ้น 

ขั้นตอนต่อไปในการศึกษา คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการแกไ้ขและความจ าเพาะของ TALED เพื่อแกไ้ข
การกลายพนัธ์ุของ mtDNA (ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ) ที่ก่อให้เกิดโรคในตวัอ่อน ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด 
หรือผูป่้วยที่เป็นผูใ้หญ่ 

(ครับ ในอนาคตโรคที่เกิดจากพนัธุกรรม ก็จะสามารถรักษาได)้ 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00389-0#%20 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 20, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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