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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

FAO เผยแพร่รายงานสถานการณ์อาหารและการเกษตรปี 2564 
 

ในรายงานท่ีเพ่ิงเผยแพร่ โดยองค์การอาหารและ
ก า ร เ ก ษตรแ ห่ งสหประช า ช า ติ  ( Food and 
Agriculture Organization of the United Nations - 
FAO) ว่าดว้ยสภาวะอาหารและการเกษตร (State of 
Food and Agriculture -  SOFA) ปี  2564 เ ร่ื อ ง 
Making Agrifood Systems More to Shock and 
stresses (การสร้างระบบอาหารทางการเกษตรให้มี

ความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อการกระแทกและความเครียด) ซ่ึงกล่าวว่า ถา้ขาดการเตรียมการที่เหมาะสมจะท าให้เกิด
แรงกระแทกที่คาดเดาไม่ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารทางการเกษตรทัว่โลก  

ระบบอาหารทางการเกษตร (Agrifood Systems) ต้องเผชิญกับแรงกระแทกและความเครียดจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่ิงน้ีท าให้เกิดความไม่มัน่คงด้านอาหารทัว่โลกรวมถึงการขาดสารอาหาร ดังนั้นจึง
ตอ้งด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อท าให้อาหารทางการเกษตรมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ ยัง่ยืน และครอบคลุมมาก
ขึ้น 

SOFA 2021 เนน้ย  ้าถึงตวัช้ีวดัระดบัประเทศเกี่ยวกบัความยืดหยุ่นของระบบอาหารทางการเกษตร ตวัช้ีวดั
เหล่าน้ีวดัความคงทนของการผลิตขั้นตน้และความพร้อมด้านอาหาร ตลอดจนการเขา้ถึงอาหารทั้งทางกายภาพ
และทางเศรษฐกิจ ดงันั้น จึงสามารถใชป้ระเมินความสามารถของระบบอาหารทางการเกษตรแห่งชาติในการดูด
ซับแรงกระแทกและความเครียด ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของความยืดหยุ่น รายงานน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แนวทาง
เกี่ยวกบันโยบายที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานอาหาร สนับสนุนการด ารงชีวิตในระบบอาหารทาง
การเกษตร และรับประกนัการเขา้ถึงอาหารที่ปลอดภยั เพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับประชากรโลก
อย่างยัง่ยืน 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาหาร ซ่ึงสามารถดาวน์
โหลดรายงาน น้ี ได้จ าก  https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-
SOFA-covid/en) 

 

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/en
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นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาถั่วลูกไก่ดดัแปลงพนัธุกรรมทีใ่ห้ผลผลิตสูง สารอาหารเพิ่มขึน้ 
และทนต่อความแห้งแล้ง 

 

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบนัวิจยัจีโนมพืชแห่งชาติ (National 
Institute of Plant Genome Research -  NIPGR) ใน อิน เดี ย
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาพันธ์ุถั่วลูกไก่ (chickpeas) 
ดดัแปลงพนัธุกรรม สายพนัธ์ุ desi ที่ให้ผลผลิตสูง 

กลุ่มวิจัยใช้ยีน cytokinin oxidase/dehydrogenase ของ
ถัว่ลูกไก่ที่แสดงออกภายใตโ้ปรโมเตอร์ยีน WRKY31 ของถัว่
ลูกไก่ โปรโมเตอร์ยีน WRKY31 ไดถู้กใชเ้พื่อปรับระดบัไซโต

ไคนินในราก (cytokinin เป็นสารกระตุน้การแบ่งเซลลแ์ละการเปล่ียนแปลงของเซลล ์ โดยเฉพาะในส่วนของล า
ตน้และราก ) และไดม้ีการตรวจสอบผลกระทบของการพร่องของไซโตไคนินในการเจริญเติบโตและโครงสร้าง
ของระบบราก รวมทั้ง ต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของถัว่ลูกไก่ สายพนัธ์ุที่ถูกดัดแปลงพนัธุกรรม
ไดร้ับการพฒันาไปสู่รุ่นที่ส่ี (T4) และผลลพัธ์แสดงให้เห็นว่าสายพนัธ์ุในรุ่น T4 มีความทนทานต่อสภาวะที่มีน ้ า
จ ากัดเป็นช่วง ๆ  และมีปริมาณแร่ธาตุในเมล็ดสูงกว่า นอกจากน้ียงัมีโครงข่ายของรากท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 
โดยไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อการเติบโตของตน้ 

สายพนัธ์ุถัว่ลูกไก่ดัดแปลงพนัธุกรรมน่ี ให้ผลผลิตเมล็ดสูงขึ้นร้อยละ 25 และเมล็ดมีธาตุสังกะสี เหล็ก 
โพแทสเซียม และทองแดงในระดบัท่ีสูงขึ้นดว้ย 

(ครับ เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะต่อการส่งเสริมเพ่ือพฒันาพนัธ์ุพืชให้มีผลผลิตท่ีสูงขึ้น รวมทั้งสารอาหาร 
และทนต่อสภาวะเครียด) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://globalplantcouncil.org/scientists-developed-a-high-yielding-bio-fortified-
drought-tolerant-desi-chickpea-variety/ 
 

สรุปประเด็นเนื้อหาการสัมมนาผ่านเว็บของ ISAAA โดยเน้นย า้ถึงความส าคญัของแรงขับเคลือ่น 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

 

ISAAA และเครือข่ายศูนยข์อ้มูล
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ 
( Biotechnology Information 
Centers)  ร่ ว ม กั บ  Murdoch 
University ได้จดัสัมมนาผ่านเวบ็
ที่เน้นถึงการพัฒนาพืชที่มาจาก
การแก้ไขยีน (gene-edited (GEd) 
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plant) บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบล่าสุด ในเอเชียและออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
แบ่งปันความรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัเทคโนโลยีและการก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ผลิตและการคา้ระหว่างประเทศของผลิตภณัฑท์ี่มาจากการแกไ้ขยีน 

การสัมมนาผ่านเว็บเร่ือง Food Futures: Commercialization of Gene-edited Crops in Asia and Australia 
จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom และจดัโดย ISAAA SEAsiaCenter มีผูเ้ขา้ร่วม 168 คน จาก 
41 ประเทศ บุคคลากรจากประเทศจีน ญี่ปุ่ น อินเดีย และปากีสถานได้รับเชิญให้มาพูดคุยและเน้นย  ้าถึงมุมมอง
ของประเทศต่าง ๆ ในดา้นการวิจยั แนวทางนโยบาย และนยัของการคา้ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายของ
ประเทศในปัจจุบนัที่เกี่ยวขอ้งกับการปลูกพืชแกไ้ขยีนเพื่อการคา้ พืชแก้ไขยีนที่ใกลจ้ะได้รับการส่งเสริม และ
ผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ที่เกิดจากความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม วิทยากรประกอบด้วย Dr. Wei Xun รอง
ศาสตราจารย  ์University of Science and Technology ในกรุงปักกิ่ง Dr. Mieko Kasai ศาสตราจารย์ประจ าอยู่ที่ 
Center for Environment, Health and Field Science ใน  Chiba University ประ เทศญี่ปุ่ น  Dr. S. R. Rao รอง
อธิการบดี Sri Jalaji Vidyapeeth University Puducherry of India และ Dr. Shahid Mansoor ผูอ้  านวยการ National 
Institute for Biotechnology and Genetic Engineering ปากีสถาน นอกจากน้ี ยงัเชิญบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม
ให้พูดถึงมุมมองที่เกี่ยวกับแนวทางนโยบายการวิจยัและนัยต่อตลาดและการคา้ ประกอบด้วย Osman Mewett 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Australian Seeds Federation และ Dr. Khay Khoo ผูจ้ ัดการฝ่ายก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ BASF ทีไ่ดใ้ห้มุมมองและขอ้มูลเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม 

ในระหว่างการอภิปราย มีการพูดถึงกันว่าจีนไม่มีนโยบายด้านการก ากับดูแลที่ด าเนินการโดยรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน แต่สภาแห่งรัฐของจีนหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีหนา้ท่ีจดัการก ากบัดูแลดงักล่าว และ รัฐบาล
ญี่ปุ่ นไม่เกี่ยวขอ้งกบัความพยายามในเชิงการคา้ของบริษทัเอกชนที่ผลิตผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ อีกหัวขอ้
หน่ึงท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาคือความสอดคลอ้งของกฎระเบียบจะท่ีเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร หากประเทศต่าง ๆ มีกฎระเบียบ
ของตนเอง และผลกระทบน้ีจะส่งผลต่อการคา้ระหว่างประเทศและการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
อย่างไร ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองน้ี Dr. Mewett ได้กล่าวว่าประเทศที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม ดูเหมือนจะมีความสามารถในการแกไ้ขกฎระเบียบเพื่อก ากบัดูแลพืชแกไ้ขยีน ได้มากกว่า เน่ืองจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการประเมินความเส่ียงและความปลอดภยั
ของอาหารอยู่แลว้ นอกจากน้ียงัมีการพูดถึงความส าคญัของความยืดหยุ่นของกฎระเบียบอีกดว้ย 

การสัมมนาผ่านเว็บ น้ีด า เ นินรายการโดย Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผู ้อ  านวยการ  ISAAA 
SEAsiaCenter, Mr. Panfilo de Guzman ผูช้่วยนักวิทยาศาสตร์ของ ISAAA SEAsiaCenter และนาย Muhammad 
Adeel นักการทูตอาชีพที่ Ministry of Foreign Affairs ปากีสถาน และนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่ WA State 
Agricultural Biotechnology Centre ในออสเตรเลีย และ Michael Jones ศาสตราจารยด์า้นเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรและผู ้อ  านวยการมูลนิธิศูนย์เทคโนโลยี ชีวภาพการเกษตรแห่งรัฐ WA (State Agricultural 
Biotechnology Centre - SABC) เป็นผูก้ล่าวปิดการสัมมนา 
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สามารถชมบนัทึกการสัมมนาผ่านเว็บได้จาก Facebook ของ ISAAA.org และหากมีค  าถามใด ๆ โปรด
ส่งไปที่ knowledge.center@isaaa.org 

(ครับ ส าหรับท่านที่สนใจแต่ไม่สามารถติดตามในวนัดงักล่าว ก็สามารถรับชมบนัทึกการสัมมนาได)้ 
 

CRISPR-Cas12f1: เคร่ืองมือแก้ไขจีโนมขนาดเลก็ 
 

นักวิจัยและพันธมิตรของ ShanghaiTech University ได้
พฒันาเคร่ืองมือแก้ไขจีโนมที่เรียกว่า Cas12f1 และตีพิมพ์
ในวารสาร Nature Chemical Biology 

นิวคลีเอส (nucleases เป็นเอนไซมท์ี่เร่งปฏิกิริยาการ
สลายพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ในโมเลกุลของกรด
นิวคลีอิกได้เป็นนิวคลีโอไทด์) ของ CRISPR (Cas) ที่น า
ทางด้ว ย  RNA (RNA-guided CRISPR-associated (Cas) 

nucleases) เป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ส าหรับการแกไ้ขจีโนมในส่ิงมีชีวิตชนิดพนัธ์ุต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม นิวคลี
เอสของ Cas9 และ Cas12 ท่ีใชก้นัทัว่ไปมีขนาดที่ใหญ่และใชง้านไดอ้ย่างจ ากดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใชเ้พื่อการ
รักษา (therapeutic) ดงันั้น นกัวิจยัจึงไดพ้ฒันาระบบแกไ้ขจีโนม V-F CRISPR-Cas ขนาดเล็กระดบั 2 (miniature 
class 2 type V-F CRISPR-Cas genome-editing system) จาก Acidibacillus sulfuroxidans (AsCas12f1) AsCas12f1 
เป็นเอนโดนิวคลีเอสของ RNA น าทาง (RNA-guided endonuclease) ที่จดจ า 5′  T-rich protospacer adjacent 
motifs และซ่อมแซมการแตกหักของสายเกลียวคู่ (double-stranded) ที่ DNA เป้าหมาย และไดร้ับการพิสูจน์แลว้
ว่าเป็นเคร่ืองมือแก้ไขจีโนมท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในแบคทีเรียและเซลล์ของมนุษย ์ โดยใช้เทคนิคการน าส่งที่
แตกต่างกัน เช่น พลาสมิด (plasmid เป็นโครโมโซมดีเอ็นเอ นอกโครโมโซมที่มีขนาดเล็ก) ไรโบนิวคลีโอ
โปรตีน (ribonucleoprotein เป็นนิวคลีโอโปรตีนที่จบัอยู่กบัอาร์เอ็นเอ) และไวรัสที่เกี่ยวขอ้งกบัอะดีโน (adeno-
associated virus คือ ไวรัสที่เก็บขอ้มูล ทางพนัธุกรรมไวโ้ดยดีเอ็นเอ) 

จากการคน้พบน้ี AsCas12f1 ให้ประโยชน์ในการน าส่งระดับเซลล์ ซ่ึงจะช่วยให้นักวิจยัคนอ่ืน ๆ สร้าง
เคร่ืองมือแกไ้ขจีโนมท่ีมีขนาดกะทดัรัดยิ่งขึ้น ในรายงานอีกฉบบัหน่ึง นกัวิจยัจากสถาบนัเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรมแห่งชาติของปากีสถานรายงานว่าระบบ CRISPR-Cas12f1 ยงัมีประโยชน์ในการพัฒนาพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม โดยการใชเ้วกเตอร์และอนุภาคนาโนที่มีไวรัสเป็นส่วนประกอบ 

(ครับ อีกไม่นานการพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมจะท าไดง่้ายขึ้น และกลายเป็นวิธีการปกติ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41589-021-00868-6 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 24, 2021 
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