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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                           วันท่ี 3 มีนาคม 2564 

นักวิจัยคิดค้นเคร่ืองมือใหม่ในการแก้ไขยีน 
 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโก (University of 
Illinois Chicago - UIC) ได้ค้นพบเทคนิคการแก้ไขยีนแบบ
ใหม่ท่ีช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมการตดัตามล าดับหรือ
การแกไ้ขเม่ือเวลาผา่นไป 

กระบวนการใหม่ท่ีพฒันาโดย Bradley Merrill ของ 
UIC ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Molecular 
Cell มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้โมเลกุลพิเศษท่ีเรียกว่า 

guide RNA ซ่ึงส่งผา่นเอนไซม ์Cas9 ภายในเซลล ์และก าหนดล าดบัดีเอน็เอท่ีแม่นย  าซ่ึง Cas9 จะตดัออก พวกเขา
เรียกโมเลกุล RNA ท่ีไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษว่า "proGuides" และโมเลกุลจะช่วยให้สามารถแกไ้ขดีเอน็
เอตามล าดบัโปรแกรมโดยใช ้Cas9 ได ้

Merrill กล่าวว่า ขอ้เสียเปรียบของระบบการแกไ้ขท่ีใช ้CRISPR ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั คือ การแกไ้ขหรือตดั
ทั้งหมดจะท าทั้งหมดในคร้ังเดียว และไม่มีวิธีใดท่ีจะช้ีแนะให้เกิดขึ้นตามล าดบั แต่ proGuides ท าได ้ในขณะท่ี 
proGuide ยงัอยู่ในขั้นตอนตน้แบบทีมของ Merrill วางแผนท่ีจะพฒันาแนวคิดของพวกเขาต่อไป และหวงัว่า
นกัวิจยัจะสามารถใชเ้ทคนิคน้ีไดใ้นเร็ว ๆ น้ี 

(ครับ ถา้ไม่หยดุการพฒันา ก็จะพบเห็นความกา้วหนา้ตลอดเวลา) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://today.uic.edu/uic-researchers-invent-new-gene-editing-tool 

 

การศึกษาเผยให้เห็นนาฬิกาชีวิตของพืชในการผลติอาหารเพิม่ขึน้ให้กบัโลก 
 

การศึกษา ท่ีน าโดยมหาวิทยาลัย เมล เ บิ ร์น  (Melbourne 
University)  ได้แสดงให้ เ ห็น ถึ ง วิ ธี ท่ี พื ช ใช้  metabolism 
(กระบวนการทางชีวเคมีทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในเซลล์เพื่อน าเอา
พลงังานและสสารจากส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการด ารงชีวิต) เพื่อ
บอกเวลาใหรู้้วา่เม่ือใดควรเติบโต การคน้พบน้ีสามารถช่วยใน

https://today.uic.edu/uic-researchers-invent-new-gene-editing-tool
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การปลูกพืชในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั รวมถึงฤดูกาลต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่ในสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างขึ้นและ
สวนแนวตั้ง 

การศึกษาท่ีน าโดย Dr. Mike Haydon จาก School of BioSciences ไดใ้หร้ายละเอียดวา่พืชใช ้metabolism 
เพื่อใหรู้้สึกถึงเวลาในตอนค ่าและช่วยประหยดัพลงังานท่ีผลิตจากแสงแดดในระหวา่งวนั Dr. Haydon กล่าววา่ใน
ขณะท่ีพืชไม่ไดน้อนหลบัเหมือนมนุษย์ metabolism ของพืชจะปรับตวัในช่วงกลางคืน เพื่อประหยดัพลงังานใน
วนัรุ่งขึ้นส าหรับการสังเคราะห์แสง 

Dr. Haydon กล่าวว่า "ตอนน้ีเราพบสัญญาณของ metabolism ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเรียกว่า superoxide จะท า
หนา้ท่ีในตอนค ่าและเปลี่ยนการท างานของยีนนาฬิกาแบบ circadian (การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อ
ควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ในตน้พืช) ในตอนเยน็" และยงัพบวา่ สัญญาณน้ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช และเช่ือวา่สัญญาณน้ีสามารถใหข้อ้มูลแก่พืชเก่ียวกบักิจกรรมของ metabolism เม่ือดวงอาทิตยต์ก 

(ครับ เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เชิงลึก เพื่อน าไปปรับใชก้บัพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตไดใ้นอนาคต) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/march/plant-clock-could-be-the-

key-to-producing-more-food-for-the-world 
 

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชียให้ค ามั่นท่ีจะพฒันาด้านชีววิทยาศาสตร์ 
 

ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 8 แห่งจากทัว่เอเชียได้
ประชุมร่วมกัน เพื่อให้ค  ามั่นสัญญาท่ีจะส่งเสริม
เทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาต่าง ๆ กันต่อไปให้กบั
ผูรั้บประโยชน์ ในขณะท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนา
และขยายสาขาออกไปมากยิง่ขึ้น 

การประชุมออนไลน์ซ่ึงจัดโดย ISAAA 
SEAsiaCenter มีผู ้แทนจากจีน  ญ่ีปุ่ น  เวี ยดนาม 

อินโดนีเซีย ไทย ปากีสถาน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 BIC (Biotechnology Information 
Center) ในแต่ละประเทศไดใ้หภ้าพรวมสั้น ๆ เก่ียวกบัความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในปี 2563 และแผนท่ีจะ
ท าในปี 2564 Dr. Rhodora R. Aldemita ผูอ้  านวยการ ISAAA SEAsiaCenter และศูนย์ความรู้ระดับโลกด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Global Knowledge Center on Crop Biotechnology) ยงัให้ขอ้มูลสรุปเก่ียวกับกิจกรรม
ความร่วมมือในปี 2563 ระหว่าง ISAAA, BIC และองค์กรพนัธมิตร ความส าเร็จในปี 2563 น าไปสู่การก าหนด
ทิศทางของกิจกรรมปี 2564 ของ BIC เช่น การสัมมนาทางเว็บเพิ่มเติม การแปลเอกสารเพื่อส่ือสารข้อมูล
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาของตน การส่งเสริมเทคโนโลยีสู่สาธารณะ และการเขา้ร่วมการประชุมกฎระเบียบ
ดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพระหวา่งประเทศ 

Dr. Jennifer Thomson รองประธานคณะกรรมการ ISAAA ให้ขอ้ความเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจส าหรับ 
BIC และไดแ้สดงความยินดีกบัทีม ส าหรับความส าเร็จทั้งหมด แมจ้ะเผชิญกบัความทา้ทายในช่วงท่ีโควิด -19 
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ระบาด จากนั้ นได้แบ่งปันประเด็นส าคัญบางประการเก่ียวกับวิธีการส่ือสารเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

• สร้างความไวว้างใจใหก้บัผูฟั้งโดยเปิดเผยและซ่ือสัตย ์
• หกัลา้งความเห็นท่ีผิด ๆ ของเทคโนโลยชีีวภาพโดยใชว้ิทยาศาสตร์ และ 
• แบ่งปันและเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการน าเทคโนโลยชีีวภาพมาใช้ 

Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้ประสานงานระดับโลกของ ISAAA ได้สะท้อนประเด็นเหล่า น้ีใน
ระหวา่งการกล่าวปิดการประชุม และผลกัดนัให ้BIC เขา้ถึงไดม้ากขึ้นโดยกล่าววา่ ISAAA จะขยายเครือข่ายเพื่อ
ดึงดูดผู ้ฟังจ านวนมากขึ้ น  ไม่ เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยี ชีวภาพพืช แต่ รวมถึงในสาขาอ่ืน ๆ เ ช่น 
เทคโนโลยชีีวภาพสัตว ์เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรียแ์ละนวตักรรมการปรับปรุงพนัธุ์ใหม่ในเร็ว ๆ น้ี 

(ครับ เป็นการประชุมเครือข่าย BIC เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินงานและแผนการท่ีจะ
ด าเนินงานในปีต่อไป) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18624 
 

สรุปรายงาน ISAAA พร้อมให้เผยแพร่แล้วในภาษา อนิโดนีเซีย จีน ไทยและเวียดนาม 
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ได้
มีการรายงานไวใ้นช่วง 23 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2539-2561) แสดงให้
เห็นว่า พืชดดัแปลงพนัธุกรรมมีส่วนช่วยเพ่ิมผลผลิตส าหรับใช้
เป็นอาหาร อาหารสัตว์และเส้นใย สนับสนุนความพอเพียงบน
ท่ีดินท ากิน อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาความทา้
ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงสถานะ
ทางเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคมของผูท่ี้ยอมรับเทคโนโลยี 

ISAAA ไดจ้ดัท าเอกสารขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัการยอมรับ
และการใชป้ระโยชน์จากพืชดดัแปลงพนัธุกรรมตั้งแต่ปีแรกของการปลูกเพื่อคา้ในปี 2539 ตลอดจนสถานการณ์ของประเทศและ
แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยี ในปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ี 24 ของการน าไปใช้ ISAAA ไดร้ายงานว่ามี 29 ประเทศท่ีปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพรวม 1,190 ลา้นไร่ รายงาน Global Status of Commercialized Biotech / GM Crops: 2019 (ISAAA Brief 55) 
พร้อมให้เผยแพร่แลว้บนเวบ็ไซต ์ISAAA 

ดาวน์โหลดบทสรุปผูบ้ริหาร ภาษาองักฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย จีน ไทย และเวียดนาม  
อ่ าน เ พ่ิม เ ติมได้ ท่ี  https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55 /executivesummary/pdf/B55 -ExecSum-

Vietnamese.pdf 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 3, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร 
กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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