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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
 

ISAAA เปิดตัวบทสรุปที่ 56 - การแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงพันธุ์: มลูบทของนวัตกรรมใหม่ 
ในการปรับปรุงพนัธุ์เพื่อความม่ันคงด้านอาหาร 

 

ในขณะที่ เทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหม่ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว องค์การไอซ่า (ISAAA) 
ยงัคงแบ่งปันเทคโนโลยีชีวภาพท่ีล ้ าสมัยล่าสุด
ให้กับเค รือข่ ายของผู ้มี ส่วนได้ เ สียและผู ้รับ
ผลประโยชน์ ดว้ยส่ิงพิมพล่์าสุดเกี่ยวกบันวตักรรม
ใหม่ ๆ ในการปรับปรุงพันธ์ุและผลกระทบต่อ
ความทา้ทายระดบัโลก 

การแกปั้ญหาดว้ยการปรับปรุงพนัธ์ุ: มูลบทของนวตักรรมใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่เพ่ือความมัน่คง
ด้านอาหาร (ISAAA Brief 56) เป็นส่ิงพิมพ์ล่าสุดขององค์การ ISAAA ในชุดบทสรุป (Briefs) โดยเน้นถึง
เคร่ืองมือที่ใช้มากท่ีสุดในการแก้ไขจีโนมและผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก มูลบทของ
นวตักรรมใหม่น้ี เป็นการส ารวจนวตักรรมการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ส าหรับพืชและสัตว์ กฎระเบียบที่ เกี่ยวขอ้ง 
โอกาสในการถูกน าไปใชใ้นแอฟริกาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ศกักยภาพท่ีจะส่งผลต่อความมัน่คงดา้นอาหาร 
และวิธีการส่ือสารประโยชน์ของนวตักรรมเหล่าน้ีไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปิดตวับทสรุปท่ี 56 น้ี จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom และมีผูเ้ขา้ร่วมกว่าร้อยคน
จากทั่วโลก ทีม ISAAA จากทั้ ง SEAsiaCenter และ AfriCenter ได้ให้ข้อมูล น าโดย Dr. Rhodora Romero-
Aldemita ผู ้อ  านวยการศูนย์และ Dr. Margaret Karembu นอกจาก น้ี  ย ัง มี  Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้
ประสานงานระดับโลกของ ISAAA และ Dr. Paul S. Teng ประธานคณะกรรมการของ ISAAA เป็นผูก้ล่าว
สุนทรพจน์ในระหว่างการเปิดตวั ทุกท่านที่กล่าวมา เป็นผูเ้ขียนมูลบทน้ีดว้ย ผูร่้วมเขียนคนอ่ืน ๆ  ท่ีเขา้ร่วมงาน
เปิดตวั ได้แก่ Dr. Diane Wray-Cahen และ Dr. Justin Bredlau จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ Dr. 
Gabriel O. Romero กรรมการบริหารของสมาคมอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุแห่งฟิลิปปินส์ Ms. Annalyn L. Lopez 
ผูอ้  านวยการผูป้ระสานงานส านกังานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรใน ฟิลิปปินส์ เป็นผูก้ล่าว
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ตอ้นรับ และ Dr. Abraham J. Manalo เลขาธิการบริหารกลุ่มพนัธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ เป็นผู ้
กล่าวปิดพิธีเปิดตวั 

ชุดบทสรุป (Brief Series) ของ ISAAA เร่ิมต้นในปี 2539 ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงพิมพ์จ านวนมากเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานสถานะประจ าปีของโลกเกี่ยวกบัพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ/พืชดัดแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชย ์บทสรุปที่ 56 ถือเป็นก้าวใหม่ของ ISAAA เน่ืองจากได้
ขยายขอบเขตที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมส าหรับพืช แต่ย ังครอบคลุมไปถึง
นวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตวด์ว้ย 

บทสรุปที่ 56 น้ี ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และติดตามยอ้มหลงั โดยอ่านรายละเอียดได้ที่บล็อก 
Science Speaks รวมทั้งชมการเปิดตวัทางช่อง YouTube ของ ISAAA.org 

(ครับ การรับทราบข่าวสารดงักล่าวเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์ี่จะน าประโยชน์ไปสู่เกษตรกร 
ผูบ้ริโภค และประเทศชาติ) 
 

ไนจีเรียและพันธมติรเปิดตัวโครงการเผยแพร่ถั่วพุ่มบีทีทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ 
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติของไนจี เ รีย 
(NABDA) และหน่วยบริการการเกษตรต่ างประเทศของ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เปิดตวัโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ โดยมุ่งเป้าไปท่ีการเพ่ิมการ
บริโภคและเพ่ิมความต้องการถั่วพุ่มดัดแปลงพันธุกรรมใน
ประเทศ 

การรณรงคเ์พื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์น้ีมีช่ือว่า 'Eating is 
Believing' (การกินคือความเช่ือ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภยัดา้นอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของถัว่
พุ่มบีที ซ่ึงเป็นพืชดัดแปลงพนัธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหารพืชแรกของไนจีเรีย 'การกินคือความเช่ือ' ยงัมุ่งเป้าไปที่
การท าให้ประชากรชาวไนจีเรียรับรู้ว่า ถัว่ชนิดใหม่น้ีพฒันาเพื่อให้ตา้นทานหนอนเจาะฝัก (Maruca testulalis 
Geyer) ที่ท าลายผลผลิตถัว่พุ่ม ซ่ึงท าให้เป็นที่รู้จกักนัว่าเป็นถัว่พุ่มท่ีตา้นทานหนอนเจาะฝัก 

โครงการน้ีเปิดตัวเม่ือว ันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมี  นักโภชนาการ นักจัดอาหารมืออาชีพ 
นกัวิทยาศาสตร์ดา้นอาหาร นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช และเกษตรกร เขา้ร่วมโครงการ และระหว่างการเปิดตวั ผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียไดล้องรับประทานอาหารและเพลิดเพลินกบัอาหารไนจีเรียอนัหลากหลายท่ีท าจากถัว่พุ่มบีท ีเพื่อเนน้
ย  ้าให้เห็นว่าถัว่พุ่มดดัแปลงพนัธุกรรมมีความปลอดภยัและอร่อยพอ ๆ กบัถัว่พุ่มพนัธ์ุทัว่ไป 

Dr. Gerald Smith ท่ีปรึกษาดา้นกิจการการเกษตรแห่งประเทศไนจีเรียของสหรัฐ กล่าวในระหว่างงานน้ีว่า 
ถัว่พุ่มบีที จะช่วยให้ประเทศไนจีเรียได้ส่งเสริมโภชนาการท่ีดี ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความมัน่คงด้าน
อาหาร และกล่าวว่า "การปลูกถัว่พุ่มบีทีในเชิงพาณิชย ์เป็นความมุ่งมัน่อย่างจริงจงัของรัฐบาลไนจีเรียในการเพ่ิม
การผลิตและเพ่ิมความมัน่คงดา้นอาหาร” 
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Dr. Smith กล่าวอีกว่า ถัว่พุ่มมีส่วนท าให้เกิดเศรษฐกิจทางสุขภาพโดยรวมของชุมชน เน่ืองจากไนจีเรีย
เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคถั่วพุ่มรายใหญ่ที่สุด ที่ปรึกษาด้านการเกษตรเตือนถึงความเข้าใจผิด ๆ ท่ีมักเกิดขึ้น
เกี่ยวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม โดยเน้นว่า 'การกินคือความเช่ือ' ได้แสดงให้เห็นว่าถัว่พุ่มดดัแปลงพนัธุกรรมมี
รสชาติเหมือนกับถั่วพุ่มพันธ์ุทั่วไป และ "มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความ
แตกต่างทางโภชนาการระหว่างถัว่พุ่มบีทีกบัถัว่พุ่มทัว่ไป" 

Dr. Rose Gidado ผูป้ระสานงานชาวไนจีเรียในการประชุมแบบเปิด เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ในแอฟริกา (Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa - OFAB) ได้แสดงความมัน่ใจว่า โครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์น้ี จะสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัของผูบ้ริโภคถัว่พุ่มบีที และเพ่ิมตลาดและ
การยอมรับพนัธ์ุถัว่พุ่มดดัแปลงพนัธุกรรม 

โครงการน้ีไดร้ับการสนบัสนุนผ่านความร่วมมือของ NABDA, USDA, มูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรแห่ง
แอฟริกา (African Agricultural Technology Foundation - AATF), ส านักงานจดัการความปลอดภยัทางชีวภาพ
แห่งชาติ (National Biosafety Management Agency - NBMA), OFAB และสมาคมเกษตรกรทั้งหมดแห่งไนจีเรีย 
(All-Farmers Association of Nigeria - AFAN) 

(ครับ เม่ือไหร่ประเทศไทยจะมีโครงการดี ๆ เช่นน้ีเกิดขึ้น) 
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ Dr. Rose Gidado ที่ email: roxydado91@gmail.com. 

 

นักวิจัยในญีปุ่่ นประดิษฐ์หน้ากากเรืองแสงเม่ือสัมผัสกบั Coronavirus 
 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Kyoto Prefectural University น าโดย
อธิการบดีที่ช่ือ Yasuhiro Tsukamoto ไดพ้ฒันาหนา้กากที่เรือง
แสงเมื่อสัมผสักับแสงอัลตราไวโอเลต (UV) หากมีร่องรอย
ของ COVID-19 coronavirus โดยใชแ้อนติบอดี (antibodies) ที่
สกดัจากไข่นกกระจอกเทศ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2020 ทีมวิจยัไดฉี้ดไวรัสโคโรน่าใน
รูปแบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ง าน และ ไม่ เ ป็ น อันตร า ย เ ข้ า ไ ป ใน

นกกระจอกเทศเพศเมีย จากนั้นท าการสกดัแอนติบอดีไดจ้ านวนมากจากไข่ที่ออกมา จากนั้นทีมวิจยัจึงไดพ้ฒันา
แผ่นกรองพิเศษที่ใส่ไวใ้นหนา้กาก แผ่นกรองน้ีสามารถน าออกมาและพ่นดว้ยสียอ้มเรืองแสงที่มีแอนติบอดีต่อ
ไวรัสโคโรน่าจากไข่นกกระจอกเทศ หากมีไวรัส แผ่นกรองจะเรืองแสงภายใตแ้สงยูวี 

ทีมวิจยัไดท้ าการทดลองเป็นเวลา 10 วนักับผูป่้วย 32 รายท่ีติดเช้ือโควิด-19 และพบว่าหนา้กากทั้งหมดท่ี
พวกเขาสวมเรืองแสงภายใตแ้สงยูวี ซ่ึงจะจางลงเมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อปริมาณไวรัสลดลง 

(ครับ อาจมีประโยชน์ เพ่ือตรวจสอบดูว่าเช้ือหมดไปจากตวัผูต้ิดเช้ือแลว้ยงั แต่ตรวจดว้ย RT-PCR น่าจะ
มัน่ใจกว่า) 
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อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://english.kyodonews.net/news/2021/12/8a768ba9e395-scientists-develop-
glowing-masks-to-detect-coronavirus.html 
 

ผู้เช่ียวชาญ CRISPR แนะน าการแก้ไขทวนิไพรม์ (Twin Prime Editing) 
 

ผูเ้ช่ียวชาญจาก Broad Institute of Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) แ ล ะ  Harvard 
ประสบความส าเร็จในการออกแบบการแก้ไข
ไพรม์ (prime editing) รูปแบบใหม่  ที่สามารถ
ติดตั้ งหรือสลับออกของยีนบนสายดี เอ็นเอ 
ความกา้วหนา้น้ีเผยแพร่ใน Nature Biotechnology 

การแก้ไขไพรม์ ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้ ง
แรกในปี 2562 เพื่อให้การแกไ้ขมีความแม่นย  าในเซลลข์องมนุษย ์ทีร่วมถึงการแทนที่ การแทรก และการลบเพียง
เล็กน้อย ในการศึกษาล่าสุด ทีมวิจัยได้คิดคน้การแก้ไขทวินไพรม์ (twin prime editing - twinPE) ซ่ึงเป็นการ
แกไ้ข 2 ไพรมท์ี่อยู่ติดเพื่อสอดแทรกล าดบั DNA ทีม่ีขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจงในจีโนม โดยลดผลพลอย
ได้ที่ไม่ตอ้งการลง การแก้ไขเพ่ิมเติมดว้ยวิธีการน้ี อาจน าไปใชใ้นการสอดแทรกยีนเพื่อการบ าบดัรักษาดว้ยยีน
ได้อย่างปลอดภัยและแม่นย  า ซ่ึงเป็นการทดแทนยีนที่กลายพนัธ์ุหรือที่ขาดหายไปซ่ึงเป็นสาเหตุของความ
ผิดปกติหรือโรค ทีมวิจยัไดท้ดสอบเทคนิคใหม่น้ีในการรักษาอาการฮนัเตอร์ (Hunter Syndrome) ซ่ึงเป็นโรคทาง
พนัธุกรรมที่พบไดย้าก  

ความกา้วหนา้น้ีมีความส าคญั เน่ืองจากการรักษาโรคทางพนัธุกรรมมกัตอ้งมีการแกไ้ขสารพนัธุกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ ซ่ึงระบบแกไ้ขไพรมด์ั้งเดิม ท าไดเ้พียงการแกไ้ขคู่เบสหลายสิบคู่เท่านั้น 

(ครับ เพื่อความเขา้ใจอย่างง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งสนใจว่า ไพรม ์คืออะไร ก็พอจะสรุปไดว้่า เป็นวิธีการแกไ้ขดี
เอ็นเอ หรือสายพันธุกรรม ท่ีรวมถึงการแทนท่ี การแทรก และการลบออก ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความ
เฉพาะเจาะจงและแม่นย  ามากขึ้น) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41587-021-01133-w 
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