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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 12 มกราคม 2565 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการยอมรับในเร่ืองความปลอดภัยหลังจากการทดสอบน าร่องในประเทศจีน 
 

ในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ปลูกทดสอบน าร่อง พืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม 2 ชนิด คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จ านวน 4 
พันธ์ุ และถั่วเหลือง จ านวน 3 พันธ์ุ ซ่ึงผลการทดสอบที่
ออกมาแสดงให้เห็นว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวมี
ความปลอดภยั จนได้รับใบรับรองความปลอดภยัส าหรับ
การผลิตและการใชง้าน 

นอก จ า ก น้ี  Qian Qian ผู ้ อ  า น ว ย ก า ร  Chinese 
Academy of Agricultural ของสถาบันวิทยาศาสตร์พืช (Institute of Crop Sciences) ย ังกล่าวว่า "ลักษณะที่
ตา้นทานศตัรูพืชและทนทานสารก าจดัวชัพืชและความแห้งแลง้ เป็นลกัษณะที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ทั้งขา้วโพดและถัว่เหลือง” และผลจากโครงการน าร่องน้ีแสดงให้เห็นว่า การ
พ่นสารก าจดัวชัพืชเพียงครั้ งเดียว ช่วยให้ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมสามารถควบคุมวชัพืชได้มากกว่าร้อยละ 
95 และขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมที่มีความตา้นทานต่อหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด จะมีความตา้นทานต่อ
หนอนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 85 ถึง 95 โดยไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง 

(ครับ อีกไม่นานประเทศไทยคงตอ้งส่ังซ้ือทั้งขา้วโพดและถัว่เหลืองจากประเทศจีน ทั้ง ๆ ท่ีประเทศไทย
เองก็มีศกัยภาพในการปลูก) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://global.chinadaily.com.cn/a/202201/12/WS61de3494a310cdd39bc80870.html 
ปลาที่ได้รับการแก้ไขยีนด้วย CRISPR มีวางขายในตลาดญี่ปุ่ น 

 

มีปลาท่ีแกไ้ขยีนดว้ย CRISPR จ านวน 2 ชนิด ไดร้ับอนุญาต
ให้จ าหน่ายได้ในญี่ปุ่ น ท าให้ญี่ปุ่ นในปัจจุบันมีอาหารที่
ผ่านการแก้ไขยีนด้วย CRISPR ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
จ านวน 3 รายการ 

ปลาทั้ง 2 ชนิดน้ี ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัปลา
แห่งภูมิภาค (Regional Fish Institute) ร่วมกับมหาวิทยาลยั
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เกียวโต (Kyoto University) และมหาวิทยาลยัคินได (Kindai University) ปลาชนิดแรก คือ ปลาปักเป้าเสือ (tiger 
puffer fish) ที่แกไ้ขยีนดว้ย CRISPR เพื่อท าให้ยีนตวัจบัโปรตีนเลปติน (leptin receptor gene) (โปรตีนที่ท าหนา้ที่
ควบคุมความอยากอาหาร) หยุดท างาน ส่งผลให้ความอยากอาหารของปลาเพ่ิมขึ้นและน ้ าหนักเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่วนปลาชนิดที่สอง คือ ปลาทรายแดง (sea bream fish) ที่แกไ้ขยีนดว้ย CRISPR เพื่อปิดการท างานของ
โปรตีน myostatin (โปรตีนท่ีควบคุมการเติบโตของกลา้มเน้ือไม่ให้โตเกินไป) ท าให้มีขนาดตวัโตกว่าปลาทราย
แดงทัว่ไป เมื่อใช้ปริมาณอาหารเท่ากัน ด้วยการแก้ไขยีนของปลาทั้ง 2 ลกัษณะน้ี คาดว่าจะช่วยลดตน้ทุนการ
เล้ียงปลาได ้

(ครับ น่าจะเป็นข่าวดีส าหรับคนญี่ปุ่นท่ีชอบทานปลา ซ่ึงน่าจะซ้ือปลาไดใ้นราคาท่ีถูกลง) 
อ่านเพ่ืมเติมไดท้ี่ https://www.nature.com/articles/s41587-021-01197-8 
 

หน่วยงาน OGTR ของออสเตรเลยีได้รับค าร้องเพือ่ทดสอบข้าวฟ่างจีเอ็มโอภาคสนาม 
 

ส านักงานควบคุมเทคโนโลยียีนแห่งออสเตรเลีย (Australian 
Office of the Gene Technology Regulator - OGTR) ได้รับค า
ร้อง (DIR 189) จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of 
Queensland) เพื่อขออนุญาตท าการทดสอบภาคสนามส าหรับ
ขา้วฟ่างดัดแปลงพนัธุกรรม ที่มีลกัษณะการติดเมล็ดโดยไม่
อาศยัเพศ (ไม่มีการผสมพนัธ์ุ) 

การทดสอบน้ี จะขอด าเนินการระหว่างเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2565 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ใน 1 สถานที่ และใช้พ้ืนท่ีประมาณ 1 เฮกตาร์ หรือ 6.25 ไร่ ต่อฤดู สถานที่
ทดสอบตั้งอยู่ท่ีวิทยาเขต Gatton ของมหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ (University of Queensland's Gatton Campus) ใน 
Lockyer Valley LGA ในรัฐควีนส์แลนด์ การทดสอบจะอยู่ภายใตม้าตรการควบคุมท่ีจ ากดัการแพร่กระจายและ
ความคงอยู่ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและสารพันธุกรรมที่น ามาใช้ ข้าวฟ่างดัดแปลงพันธุกรรมจะไม่ถูก
น ามาใชเ้ป็นอาหารมนุษยห์รืออาหารสัตว ์

หน่วยงาน OGTR ก าลงัเตรียมการประเมินความเส่ียงและแผนการจดัการความเส่ียง (Risk Assessment 
and Risk Management Plan - RARMP) ส าหรับค าร้องขอที่ยื่นมา และคาดว่าจะถูกเผยแพร่เพื่อขอความคิดเห็น
และค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงาน และผูม้ีอ านาจต่างๆ ในตน้เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยจะใชเ้วลาอย่าง
นอ้ย 30 วนัในการรับขอ้คิดเห็นและค าแนะน า 

(ครับ การท าให้เกิดเมล็ดโดยไม่ตอ้งมีการผสมพนัธ์ุ จะช่วยให้เกิดการคงตวัทางพนัธุกรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพ่ือให้ประสบความส าเร็จไดเ้ร็วขึ้น) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.ogtr.gov.au/gmo-dealings/dealings-involving-intentional-release/dir-189 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41587-021-01197-8
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หน่วยงาน VIB จะท าการทดสอบภาคสนามข้าวโพดแก้ไขจีโนม 
 

หน่วยงาน VIB ร่วมกบัสถาบนัวิจยัการเกษตร การประมง และ
อาหารแห่งแฟลนเดอร์ส (Flanders Research Institute for 
Agriculture, Fisheries and Food - ILVO) ได้ยื่นค าร้องเพื่อขอ
ด าเนินการทดสอบข้าวโพดแก้ไขจีโนมจ านวน 3 แปลง 
หลังจากการทดสอบในสภาพโรงเรือนที่แสดงให้เห็นว่า 
ขา้วโพดแก้ไขจีโนมมีความทนทานต่อความเครียดที่เกิดจาก
สภาพอากาศ  

การใชเ้ทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ท าให้นกัวิทยาศาสตร์ที่ศูนยชี์ววิทยาระบบพืช VIB-UGent (VIB-UGent 
Center for Plant Systems Biology) สามารถเขา้ใจกระบวนการระดบัโมเลกุลที่ขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตและการ
พฒันาของขา้วโพด โดยกลุ่มวิจยัของ Prof. Hilde Nelissen มีเป้าหมาย เพื่อพฒันาขา้วโพดให้ทนทานความแห้ง
แลง้เป็นเวลานาน ทีมวิจยัพบว่าการหยุดท างานของส่วนประกอบโครงสร้างท่ีช่วยห่อดีเอ็นเอ จะท าให้ดีเอ็นเอมี
การอดัแน่นน้อยลงและท างานได้ดีขึ้น ด้วยเหตุน้ี ตน้ขา้วโพดจึงมีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้นในโรงเรือนเมื่อตอ้ง
เผชิญกบัภยัแลง้ ส าหรับการทดสอบภาคสนามแปลงท่ี 1 จะให้ความกระจ่างว่าการแกไ้ขพนัธุกรรมน้ีมีประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตภายใตส้ภาพอากาศที่แตกต่างกนัหรือไม่ 

ช่วงความร้อนที่มีอยู่เป็นเวลานาน จะเพ่ิมการสัมผสักบัรังสียูวีและโลหะที่ก่อมลพิษท าให้ดีเอ็นเอของพืช
ได้รับความเสียหาย การทดสอบภาคสนามแปลงท่ี 2 น าโดยทีมงานของ Prof. Lieven De Veylder จะทดสอบว่า
การขาดตวัควบคุมเชิงลบ (negative regulator เป็นองค์ประกอบในการควบคุมที่ขดัขวางการผูกมดัของ RNA 
polymerase กับจุดท่ีเร่ิมถอดระหัส ดังนั้นจึงท าให้การถอดระหัสหยุดชะงกั) ของวฏัจกัรเซลล์ท าให้ตน้ขา้วโพด
ทนทานต่อความเสียหายของดีเอ็นเอที่ไดร้ับความเครียดจากส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นหรือไม่ และ Prof. Wout Boerjan 
จะเป็นผู ้น าในการทดสอบภาคสนามแปลงที่ 3 ซ่ึงจะตรวจสอบว่าข้าวโพดที่มีปริมาณลิกนินต ่าจะมีการ
แสดงออกที่ดีในสภาพแปลงปลูกหรือไม่ และการที่มีลิดนินต ่านั้นจะไดร้ับผลกระทบดา้นลบจากความเร็วลมท่ี
รุนแรงหรือไม ่

(ครับ งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นว่า ไดมี้การน าเทคโนโลยีการแกไ้ขยีนมาปรับใช้อย่างกวา้งขวาง 
และผลงานวิจยัน้ีน่าจะส่งผลให้มีพนัธ์ุขา้วโพดท่ีทนทานความแห้งแลง้ไดย้าวนานขึ้น) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://vib.be/news/applications-submitted-new-field-trials-genome-edited-maize 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 12, 2022 
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