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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                        วันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 

ISAAA พร้อมเผยแพร่ รายงานการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ัวโลกในปี 2562 
 

รายงานฉบับ เต็ม เ ก่ียวกับการยอมรับพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมทัว่โลกในปี 2562 ซ่ึงจดัท าโดย International 
Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications 
(ISAAA) พร้อมท่ีจะถูกเผยแพร่แลว้ 

ข้อมู ล จ า ก  Global Status of Commercialized 
Biotech / GM Crops: 2019 (ISAAA Brief No. 55) พบว่า 
มีการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในพื้นท่ี 1,190 ลา้นไร่ 

ใน 29 ประเทศในปี 2562 ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อความมัน่คงดา้นอาหาร ความยัง่ยืนการลดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการยกระดบัชีวิตของเกษตรกรผูป้ลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมและครอบครัว มากถึง 17 ลา้นคนทัว่
โลก อตัราการเติบโตดว้ยตวัเลข 2 หลกัในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ไดถู้กบนัทึกไวใ้นประเทศก าลงั
พฒันา โดยเฉพาะในเวียดนาม ฟิลิปปินส์และโคลอมเบีย 

พื้นท่ีเพาะปลูก กรณี (event) ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และประเด็น
ส าคญัดา้นกฎระเบียบของประเทศท่ียอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม มีรายละเอียดอยูใ่นรายงานของ ISAAA 

รับส าเนารายงานฉบบัเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาเพียง US $ 50 รายงานขอ้เด่นในสไลด์และอินโฟ
กราฟิก (ไฮไลตข์องรายงานและพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 5 อนัดบัแรก) มีจ าหน่ายในราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ครับ ยงัมีรายละเอียดอีกมากท่ีควรรู้และท าความเขา้ใจ ก็ช่วยกนัสนบัสนุน) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

https://www.isaaa.org/purchasepublications/itemdescription.asp?ItemType=ECOPY&Control=IB055-2019-
ECOPY 
 

TALEN ดีกว่า CRISPR-Cas9 ในการแก้ไข DNA ท่ีอดัแน่น (Tightly-packed DNA) 
เคร่ืองมือแกไ้ขจีโนมท่ีเรียกว่า TALEN พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า CRISPR-Cas9 ถึง 5 เท่า ในการ

คน้หาและแกไ้ขยนีใน DNA ท่ีอดัแน่น ท่ีเรียกวา่ heterochromatin ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดม้ากขึ้นในการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทางพนัธุกรรมใน heterochromatin เช่น โรคโลหิตจางชนิด anemia,beta-thalassemia กลุ่มอาการ
โครโมโซมเอกซ์ (X) เปราะและอ่ืน ๆ 
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จากบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสาร Nature นักวิจยัจาก University of Illinois at Urbana − Champaign ได้
ใช้การถ่ายภาพโมเลกุลเด่ียว เพื่อสังเกตประสิทธิภาพ
ของโปรตีนแกไ้ขจีโนมในเซลล์ของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วย
น ม  ท า ใ ห้ พ บ ว่ า  Cas9  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น 
heterochromatin น้อยกว่า TALEN เน่ืองจาก Cas9 มี
การค้นหาท่ีมากเกินในจุดท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (non-
specific sites) นอกจากน้ีเม่ือใช้ TALEN แทน Cas9 
ประสิทธิภาพการแกไ้ขจะเพิ่มขึ้น 5 เท่า 

ผลการวิจัยยืนยันว่า  TALEN มีประสิทธิภาพมากขึ้ น  ในการก าหนดจุดเป้าหมายเฉพาะใน 
heterochromatin และ TALEN สามารถใชเ้พื่อต่อสู้กบัโรค ปรับปรุงลกัษณะของพืช รวมถึงการใชง้านอ่ืน ๆ 

(ครับ เทคโนโลยมีีการพฒันาและมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ยอ้ยกลบัมามองประเทศไทย คงตามโลก
เขาไม่ทนัแลว้) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41467-020-20672-5 
 

นักวิจัยก าลงัท างานเกีย่วกบัการท าให้ข้าวสาลแีละถั่วลสิงมีสารก่อภูมิแพ้น้อยลง 
 

ขา้วสาลีและถัว่ลิสงเป็นหน่ึงในอาหาร "8 อย่าง" ท่ีระบุโดย
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (United States Department 
of Agriculture) ว่า เป็นสาเหตุของอาการแพท่ี้เกิดจากอาหาร
ม าก ถึ ง ร้ อ ยล ะ  90 Sachin Rustgi นัก วิ จั ย จ า ก  Clemson 
University และ เ ป็นสมาชิกของ  Crop Science Society of 
America (CSSA) และเพื่อนร่วมงานก าลงัใช้วิธีการปรับปรุง
พนัธุ์พืชและพนัธุวิศวกรรม เพื่อพฒันาพนัธุ์ขา้วสาลีและถัว่

ลิสงท่ีมีสารก่อใหเ้กิดภูมิแพน้อ้ยลง 
ส าหรับข้าวสาลี ทีมงานของ Rustgi มุ่งเน้นไปท่ีกลูเตน (gluten) ซ่ึงเป็นกลุ่มของโปรตีนท่ีสามารถ

ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิคุม้กนัส าหรับผูท่ี้เป็นโรค Celiac (โรคท่ีเกิดจากการอกัเสบท่ีล าไส้เลก็ ท าใหไ้ม่สามารถดูด
ซึมไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ ผลจากการขาดสารอาหารท่ีล าไส้เล็ก ท าให้
ล าไส้เล็กไม่สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้เกินโรคอ่ืน ๆ ตามมา) ยีนกลูเตนมีกระจายอยู่
ทัว่ไปในดีเอ็นเอของเซลล์ และเป็นการยากท่ีจะพฒันาพนัธุ์ขา้วสาลี ท่ีมีระดบักลูเตนต ่า ส าหรับถัว่ลิสง ทีมงาน
ก าลงัด าเนินการเก่ียวกบัโปรตีนท่ีก่อให้เกิดอาการแพ ้เช่นเดียวกบัยนีกลูเตนในขา้วสาลี ยีนท่ีก่อให้เกิดภูมิแพใ้น
ถัว่ลิสงจะแพร่กระจายไปทัว่ดีเอน็เอของถัว่ลิสงเช่นกนั 

Rustgi และทีมงาน ก าลงัทดสอบขา้วสาลีและถัว่ลิสงหลาย ๆ พนัธุ์ เพื่อคน้หาส่ิงท่ีก่อให้เกิดภูมิแพน้อ้ย
กวา่ท่ีมีอยูเ่ดิม ดว้ยวิธีพนัธุวิศวกรรม นกัวิจยัท างานเพื่อลดโปรตีนท่ีก่อใหเ้กิดภูมิแพใ้นพืชทั้งสองชนิด และยงัใช ้

https://www.nature.com/articles/s41467-020-20672-5
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CRISPR (วิธีแกไ้ขยีน) เพื่อก าหนดเป้าหมายยีนกลูเตนในขา้วสาลี Rustgi กล่าวว่า "การท าลายยีนของกลูเตนใน
ขา้วสาลี อาจท าใหข้า้วสาลีมีระดบักลูเตนต ่าลงและวิธีการท่ีคลา้ยกนัน้ี จะใชไ้ดผ้ลกบัถัว่ลิสงเช่นกนั" 

(ครับ เป็นการใชศ้กัยภาพของเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ พนัธุวิศวกรรม และ CRISPR ในการแกปั้ญหา
สารก่อภูมิแพใ้นอาหารท่ีมาจากขา้วสาลีและถัว่ลิสง อีกไม่นานเกินรอครับ ท่ีจะมีพนัธุ์ขา้วสาลีท่ีมีกลูเตนต ่า และ
พนัธุ์ถัว่ลิสงท่ีมีโปรตีนท่ีก่อใหเ้กิดอาการแพต้ ่า) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.crops.org/news/science-news/making-wheat-and-peanuts-less-
allergenic/ 
 

คาโนลาทีพ่ฒันาโดยวิธีแก้ไขยีนแสดงความต้านทานราขาว 
 

จากการทดลองภาคสนามแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จใน
การใช้การแก้ไขยีนเพื่อให้เกิดความต้านทานต่อราขาว  
(White Mold) ในคาโนลา ราขาวหรือท่ีเรียกว่า sclerotinia 
เป็นเช้ือราก่อโรค ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อตน้คาโนลาใน
แปลงปลูก คิดเป็นร้อยละ 14 - 30 ทุกปี และสามารถลด
ผลผลิตได้ถึงร้อยละ 50 ดังนั้ นนักวิจัยของ Cibus จึงใช้ 
Rapid Trait Development System (RTDS) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ

การแกไ้ขยนี โดยไม่รวมยนีแปลกปลอมเขา้ไวใ้นพืช จึงยงัคงสถานะท่ีไม่ใช่ พืชดดัแปลงพนธุกรรม 
Peter Beetham ประธานและซีอีโอของ Cibus กล่าวว่า "โดยพื้นฐานแล้ว ส่ิงท่ีเราท า คือ เราท าการ

เปล่ียนแปลงตวัสะกด (รหสัพนัธุกรรม) ในยนี ซ่ึงการท าเช่นนั้น เป็นการเลียนแบบกระบวนการทางธรรมชาติใน
เซลลข์องพืช แลว้น าเซลลเ์หล่านั้นมาพฒันาให้เป็นตน้พืช จากนั้นเราน าไปเพาะเล้ียงท่ีเรือนกระจก และน าเขา้สู่
โครงการปรับปรุงพนัธุ์พืชตามปกติ” 

การต่อสู้กับ เ ช้ือราขาวด้วยวิ ธีการดังกล่ าว  มีข้อ ดีหลายประการ ได้แ ก่  ลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ดว้ยการใช้สารป้องกนัก าจดัเช้ือราน้อยล งเกษตรกรจึงใชเ้ช้ือเพลิงน้อยลง ความตา้นทาน
ต่อโรคยงัช่วยใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีดีขึ้น และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

(ครับ เม่ือไหร่รัฐบาลจะก าหนดให้การพฒันาพนัธุ์พืชดว้ยวิธีพนัธุวิศวกรรมและวิธีแกไ้ขยีนเป็นวาระ
แห่งชาติ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.cibus.com/press-release.php?date=011221 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 3, 2021 
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