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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 

การแก้ไขจีโนมถูกเสนอให้ใช้เป็นหน่ึงในวิธีแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

การแก้ไขยีนหรือจีโนม ก าลงัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหรือกล
ยุทธ์ใหม่ในการปรับปรุงแหล่งกัก เก็บคาร์บอนตาม
ธรรมชาติและทางการเกษตร เพื่อจ ากดัการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (greenhouse gas - GHG) จากการเกษตรและ
ภาคส่วนส าคญัอ่ืน ๆ และรวมทั้งเป็นการปฏิวติัเช้ือเพลิง
ชีวภาพ ทั้งหมดน้ีกล่าวโดย David Hart, Robert Rozansky 
และ Val Giddings ในบทความของพวกเขาท่ีตีพิมพ์ใน 

Genetic Literacy Project  

หน่ึงในแนวทางการแกปั้ญหาท่ีน าเสนอคือโครงการท่ีช่ือว่า Trillion Trees ท่ียอมรับความสามารถพิเศษ
ของพืชในการใช้การสังเคราะห์แสงเพื่อรวบรวมคาร์บอน แมว้่ากระบวนการน้ีจะไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 
ดังนั้น ผูเ้ช่ียวชาญจึงใช้เคร่ืองมือแก้ไขยีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์แสง เม่ือเทคนิคใหม่เหล่าน้ี
ประสบความส าเร็จ คาดว่าจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตไดร้้อยละ 50 ในพืชหลกั ในขณะท่ีลดการปล่อยมลพิษลง
อยา่งมากและเพิ่มรายไดข้องเกษตรกร 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายและการขนส่งขยะอาหาร 
ขณะน้ีน ้ ามนัพืชท่ีมาจากถัว่เหลืองท่ีแกไ้ขยนีเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น และมะเขือเทศท่ีไม่เปล่ียนเป็นสี
น ้าตาลมีวางจ าหน่ายทัว่ไปแลว้ ซ่ึงมีส่วนช่วยลดขยะอาหาร การแกไ้ขยนีมีศกัยภาพในการขนส่งคาร์บอนต ่า โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรียท่ี์สามารถแปรรูปเซลลูโลสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประมาณร้อยละ 6 ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตรทัว่โลก เกิดจากววั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งก๊าซมีเทนจากการเรอ พบว่าววับางตวัปล่อยก๊าซมีเทนในปริมาณท่ีต ่ากว่า เน่ืองจากมีประชากรจุลินทรีย์
เฉพาะท่ี พบในระบบทางเดินอาหาร ดว้ยการแกไ้ขยีน ลกัษณะน้ีสามารถถ่ายโอนไปยงัฝูงววัและมีส่วนช่วยลด
การปล่อย 

(ครับ เป็นแนวคิดท่ีจะใช้เทคนิคการแก้ไขยีน/จีโนมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทาง
การเกษตร ในกรณีของพืช สามารถใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากคาร์บอนในกระบวนการสังเคราะห์
แสง และในสัตว ์สามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหารของววัเพื่อลดปริมาณก๊าซ
มีเทน) 
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อ่านเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  https://geneticliteracyproject.org/2020/10/26/gene-edited-crops-and-animals-best-
kept-secrets-in-the-fight-against-climate-change/?mc_cid=b4f371866c&mc_eid=f2025e9b8e 

นักวิทยาศาสตร์ของกานาย่ืนขออนุญาตเพ่ือปลูกถั่วพุ่มดัดแปลงพนัธุกรรมทางการค้า 
 

ถัว่พุ่มท่ีไดรั้บการดดัแปลงพนัธุกรรมจะถูกร้องขอเพื่อการ
อนุญาตให้ปลูกทางการค้าในประเทศกานาในเ ดือน
พฤศจิกายน ตามรายงานของ  Savannah Agricultural 
Research Institute (SARI) SARI ซ่ึ ง เ ป็นสถาบันหน่ึงใน
สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (Council for 
Scientific and Industrial Research) ท่ีได้รับมอบหมายให้
พฒันาพนัธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือของ

ประเทศและภาคอ่ืน ๆ 
ถัว่พุ่มตา้นทานหนอนเจาะฝัก ท่ีแสดงความตา้นทานต่อศตัรูพืชท่ีร้ายแรงและมีเรียกช่ือว่า Maruca ก าลงั

อยูใ่นขั้นตอนของการตรวจสอบ เม่ือด าเนินการเสร็จส้ิน ขั้นตอนต่อไป คือ ส่งเร่ืองดงักล่าวไปยงัหน่วยงานความ
ปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ถัว่พุ่มท่ีตา้นทานหนอนเจาะฝัก คาดว่าจะลดการ
พ่นสารป้องกนัก าจดัจาก 10 คร้ัง เหลือเพียง 2 คร้ัง เพื่อควบคุมศตัรูพืชอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ท าลายถัว่พุ่ม 

(ครับ ประเทศอ่ืนพยายามใชเ้ทคโนโลยีดา้นพนัธุ์เพื่อแกปั้ญหาศตัรูพืช ไม่เหมือนประเทศไทยท่ีลองใช้
ทุกอยา่งแต่ไม่ยอมใชพ้นัธุ์พืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 

อ่ า น เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://geneticliteracyproject.org/2020/10/21/despite-activist-opposition-ghanas-
scientists-seek-government-approval-for-gm-insect-resistant-cowpea/ 

SARS-CoV-2 ใช้ Neuropilin-1 เพ่ือการติดเช้ือในเซลล์ของมนุษย์ 
 

งานวิจัยใหม่จากเอกสาร 2 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า 
SARS-CoV-2 ซ่ึงเป็นไวรัสท่ีท าให้เกิด COVID-19 ใช้
ตัวรับท่ีเรียกว่า neuropilin-1 เพื่อการติดเช้ือในเซลล์
ของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ Neuropilin-1 เป็น
โปรตีน มีมากในเน้ือเยื่อของมนุษยห์ลายชนิด รวมทั้ง
เน้ือเยื่อทางเดินหายใจ หลอดเลือดและเซลล์ประสาท 
ซ่ึงแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจอ่ืน ๆ SARS-CoV-

2 ยงัติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจส่วนบน รวมทั้งเยื่อบุจมูกและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กลุ่มวิจัยของ 
Giuseppe Balistreri จาก University of Helsinki ได้เร่ิมต้นศึกษาคร้ังแรก เก่ียวกับว่า เหตุใด SARS-CoV-2 จึง
แพร่กระจายในลกัษณะท่ีแตกต่างจาก SARS-CoV อ่ืน ๆ แมว้า่จะใชต้วัรับหลกั ACE2 ตวัเดียวกนัก็ตาม 
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เพื่อท าความเขา้ใจและสามารถอธิบายความแตกต่างเหล่าน้ีได ้นกัวิจยัไดพ้ิจารณาโปรตีนท่ีผิวของไวรัส 
ซ่ึงเป็นส่วนแหลมท่ีเหมือนตะขอยึดไวรัสเข้ากับเซลล์ กลุ่มวิจัยของ Giuseppe Balistreri จาก University of 
Helsinki เปิดเผยว่าเม่ือล าดบัจีโนม SARS-CoV-2 พร้อมใชง้าน พวกเขารู้สึกประหลาดใจท่ีเห็นว่า เม่ือเทียบกบั
เช้ือเก่า ๆ ไวรัสโคโรนาตวัใหม่ไดรั้บ 'ช้ินส่วนพิเศษ' บนโปรตีนพื้นผิว ซ่ึงนอกจากน้ียงัพบอยู่ในส่วนแหลมท่ี
เหมือนตะขอของไวรัสท่ีท าลายลา้งมนุษยห์ลายชนิด เช่น อีโบลา เอชไอวีและไขห้วดันกสายพนัธุ์ท่ีท าให้เกิด
โรคไดสู้ง เป็นตน้ 

พวกเขาพบว่า neuropilin-1 ซ่ึงรู้จกักนัว่าเป็นสารท่ี bind furin-cleaved ช่วยเพิ่มการติดเช้ือของ SARS-
CoV-2 ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั การวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาของการชนัสูตร COVID-19 ของมนุษยพ์บว่า เซลลท่ี์ติด
เช้ือ SARS-CoV-2 เป็นบวกส าหรับ neuropilin-1 กลุ่มวิจยัระบุว่า โปรตีน Spike ของ SARS-CoV-2 สามารถจบั
กบั neuropilin-1 ได ้นักวิจยัสามารถลดการติดเช้ือในเซลลเ์พาะเล้ียงในห้องปฏิบติัการไดอ้ย่างมีนัยส าคญั โดย
การปิดกั้น neuropilin-1 ดว้ยแอนติบอดีโดยเฉพาะ Balistreri กล่าวว่า "ถา้คุณคิดว่า ACE2 เป็นตวัล็อคประตูเพื่อ
เขา้สู่เซลล ์neuropilin-1 อาจเป็นปัจจยัท่ีน าไวรัสไปท่ีประตู" 

(ครับ งานวิจยัท าใหไ้ดเ้รียนรู้กลไกในการติดเช้ือ เพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีป้องการติดเช้ือในมนุษย)์ 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.genengnews.com/news/sars-cov-2-uses-a-second-receptor-neuropilin-1-

to-infect-human-
cells/?utm_medium=newsletter&utm_source=GEN+Daily+News+Highlights&utm_content=01&utm_campai
gn=GEN+Daily+News+Highlights_20201021&oly_enc_id=9019D3683790E5S 
ประเทศท่ีมีรายไดสู้งกวา่มองวา่อาหารจีเอม็เป็นอนัตราย แต่ประเทศท่ีมีรายไดต้ ่าคิดวา่เป็นการช่วยเหลือผูค้น 

 

Lloyd's Register Foundation (องคก์รการกุศลท่ีสนับสนุนการ
คน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรม การใหค้วามรู้ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคคลทัว่ไป) ไดส้นบัสนุนการส ารวจความ
เส่ียงระดบัโลก ท่ีจดัท าโดย Gallup (องคก์รท่ีมีความเชียวชาญ
ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจในทศัคติและพฤติกรรม
ของมนุษย)์ ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 เผยใหเ้ห็นว่าผูค้นมาก
ถึงร้อยละ 60 ทัว่โลก ยงัมีความกงัวลว่าอาหารท่ีพวกเขากินจะ

เป็นอนัตรายต่อพวกเขาในอีก 2 ปีขา้งหน้า และมากกว่าคร่ึงของผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจ ยงัคาดหวงัว่าพวกเขาจะ
ไดรั้บอนัตรายอย่างร้ายแรงในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า จากการรับประทานอาหารท่ีไม่ปลอดภยั Gallup ไดส้ัมภาษณ์
ผูค้นจ านวน 150,000 คนใน 142 ประเทศ 

อาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ถูกมองว่าเป็นอาหารท่ีมีความเส่ียงสูง โดยร้อยละ 48 กล่าว
ว่า เขาคิดว่าอาหารเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นอนัตรายต่อผูค้นในช่วง 20 ปีขา้งหนา้ มุมมองน้ีส่วนใหญ่มาจากผูค้น
ในประเทศท่ีมีรายได้สูงกว่า ซ่ึงอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม ถูกมองว่าเป็นปัญหาด้านความ
ปลอดภยั เช่นในประเทศกรีซ ร้อยละ 84 ของผูท่ี้ถูกถามคิดว่า อาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม มี
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แนวโนม้ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อพวกเขา อย่างไรก็ตามในประเทศท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า  ร้อยละ 42 คิดว่าอาหารท่ีมาจาก
ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม จะช่วยเหลือผูค้นในช่วง 20 ปีขา้งหนา้ 

Dr. Sarah Cumbers ผูอ้  านวยการฝ่ายพิสูจน์หลกัฐานและขอ้มูลเชิงลึกของ Lloyd's Register Foundation 
กล่าวว่า “ผลของการส ารวจความเส่ียงของโลก ยงัเผยให้เห็นว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหาร 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาช่องทางท่ีพวกเขาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างรอบคอบหากจะให้มีประสิทธิภาพ” 
และการส ารวจน้ี จะท าซ ้าสามคร้ังใน 6 ปีขา้งหนา้ การรวบรวมขอ้มูลรอบต่อไปก าลงัด าเนินการในปี 2564 

(ครับ อาจเป็นไดว้่าประเทศท่ีร ่ ารวยจะค านึงถึงความปลอดภยั ในขณะท่ีประเทศท่ียากจนค านึงถึงการมี
ชีวิตอยูร่อด) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_WorldRiskReport_Book.pdf 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 7, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_WorldRiskReport_Book.pdf

