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ผลสารวจเกษตรกรเวียดนามพบว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
ให้ ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

การส ารวจเกษตรกรในเวีย ดนามในปี 2561 - 2562
พบว่าการปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสาคัญ ช่วยเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรและช่วยลดการใช้สารป้ องกันกาจัด แมลง
ศัตรู การค้นพบนี้ สนับสนุนการศึกษาที่เสร็ จสมบูรณ์
และตีพิมพ์จานวนนับไม่ถว้ น เกี่ยวกับประโยชน์ของ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม
การสารวจดาเนินการผ่านการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวในกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดจานวน 735 รายใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของเวียดนามระหว่างปี 2561 - 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สิ่ งแวดล้อมในระดับฟาร์ม (แปลงปลูก) จากการใช้ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ตา้ นทานแมลงศัตรู และทนทาน
สารกาจัดวัชพืช .
ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบว่า พันธุ์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุกรรมให้ผลผลิต
มากกว่าพันธุ์ขา้ วโพดทัว่ ไปถึงร้อยละ 30.4 และยังช่วยให้ตน้ ทุนการผลิตก็ลดลงด้วย ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 26.47 - 31.30
เหรี ยญสหรัฐต่อเฮกตาร์ หรื อ 4.23 – 5.01 เหรี ยญสหรัฐต่อไร่ การสารวจยังเปิ ดเผยด้วยว่าสาหรับทุก ๆ 1.00
เหรี ยญสหรัฐที่เกษตรกรใช้จ่ายไปกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุ กรรมเมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด
ทัว่ ไป เกษตรกรจะได้รับรายได้พิเศษ 6.84 - 12.55 เหรี ยญสหรัฐ
สาหรับผลประโยชน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม ผลการสารวจชี้ให้เห็นถึงการใช้สารป้องกันกาจัดแมลงศัตรู และ
สารกาจัดวัชพืชที่ลดลงเมื่อปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ปริ มาณเฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ในการกาจัดวัชพืชที่
ใช้กบั พื้นที่ปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ใช้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดพันธุ์
ทัว่ ไป การใช้ตวั บ่งชี้ความฉลาดทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Quotient - EIQ) พบว่า ผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกาจัดวัชพืชในข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับ
ค่าที่ใช้กบั ข้าวโพดพันธุ์ทวั่ ไป สุ ดท้ายปริ มาณสารป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู โดยเฉลี่ย ที่ใช้กบั ข้าวโพดดัดแปลง
พันธุ กรรมลดลงร้อยละ 78 และเมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ตวั บ่งชี้ EIQ จะพบว่ามีค่าลดลง
ร้อยละ 77
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(ครับ นี่ เป็ นหลักฐานล่าสุ ดของประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากการปลูกข้า วโพด
ดัดแปลงพันธุกรรม เมื่อไหร่ เกษตรกรไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์เช่นนี้บา้ ง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2020.1816800
การเก็บเกีย่ วข้ าวโพดลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมช่ วยเพิม่ ความมั่นใจในผลผลิตข้าวโพดของคิวบา
เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมที่พฒั นาโดย
Centro de IngenieríaGenética y Biotecnología (CIGB) ของ
คิวบา ได้รับการบันทึกว่ามีการแสดงออกที่ดีในระหว่างการ
เก็บเกี่ยวในคิวบาตอนกลาง จากปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได้ มีความเป็ นไปได้ที่ประเทศจะลดการนาเข้าข้าวโพดเพื่อ
ใช้เป็ นอาหารสัตว์ในอนาคต
ข้ า วโพดดั ด แปลงพัน ธุ ก รรมที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว โดย
สหกรณ์ Juan Darias de Yaguajay จากจังหวัด Sancti Spiritus มีจานวนระหว่าง 4.6 - 6 ตันต่อเฮกตาร์ หรื อ 0.74
– 0.96 ตันต่อไร่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นอีกจากพื้นที่เดิม 384 เฮกตาร์ หรื อ 2,400 ไร่ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้ งหน้า
Leonel Diaz Camero ผูแ้ ทนประจาจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมกล่าวว่า ผลผลิต
อาจสู ง ถึ ง 9 ตันต่อเฮกตาร์ หรื อ 1.44 ตันต่อไร่ ในสภาวะที่ เหมาะสมกับ เทคโนโลยีเครื่ องจัก รกลที่แนะนา
นอกจากนี้ เขายังอ้างถึงการเก็บเกี่ยวว่า เป็ นประสบการณ์เชิงบวกที่กระทรวงเตรี ยมที่จะจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรสาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมในปี หน้า
Sancti Spiritus เป็ นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐบาลคิวบาระบุ สาหรับโครงการเพื่อส่ งเสริ มความมัน่ คงด้านอาหาร
และการศึ ก ษาด้า นโภชนาการ พื้ น ที่ ที่ ป ลู ก ข้า วโพดดัด แปลงพัน ธุ ก รรมได้รั บ การตรวจสอบติ ด ตามอย่าง
สม่าเสมอโดย CIGB สาหรับการเก็บเกี่ยวครั้ งนี้ พวกเขาจาแนกให้เห็นว่าร้อยละ 96.8 ของพื้นที่ ปลูกข้าวโพด
ลูกผสมดัดแปลงพันธุ กรรมอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 2.1 อยู่ในระดับ ปกติ และอยู่ในระดับ ไม่ดีร้อยละ 1 โดยใช้
เกณฑ์การกาจัดวัชพืช การปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ถูกต้อง การขาดสารอาหารและ การเกิดเชื้อราและโรคทั้งหมด
ในการพิจารณา Pillar Telez Rodriguez จากโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดระบุว่าเทคโนโลยีลูกผสมช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าวโพดซึ่ งนาไปสู่ ผลผลิตที่ดีข้ ึน ข้าวโพดลูกผสมเป็ นพืชที่แข็งแรง สุ ขภาพดีและทนทานกว่าเมื่อเทียบ
กับข้าวโพดทัว่ ไป และเมื่อได้รับการปรับปรุ งด้วยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมจะมีประสิ ทธิผลมากขึ้นและจัดการ
ได้ง่ายในพื้นที่กว้างใหญ่
(ครับ เป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่างของประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมในประเทศ
คิวบา)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.cigb.edu.cu/cosecha-de-maiz-hibrido-transgenico-en-sancti-spiritusconfirma-potencialidades-para-la-alimentacion-animal-en-cuba/
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นักวิจัยได้ดัดแปลงสารประกอบคล้ายยาที่ปิดกลไกการเพิ่มจานวนเชื้อ SARS-CoV-2
นั ก วิ จั ย จาก Scripps Research ที่ น าโดย Dr. Matthew
Disney ไ ด้ ส ร้ า ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ ค ล้ า ย ย า ( drug-like
compound) ในการศึ ก ษาเซลล์ข องมนุ ษ ย์ ซ่ ึ งจะจับ และ
ทาลายสิ่ งที่ เรี ยกว่า "frameshifting element (ส่ วนที่ กลาย
พัน ธุ์ แ บบเฟรมชิ พ ท)" ของ coronavirus ที่ ร ะบาดอย่ า ง
หนัก เพื่ อ หยุ ด การแพร่ พ นั ธุ์ ข องไวรั ส ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์
คล้า ยคลัต ช์ (clutch-like device) ที่ ไ วรั ส ต้อ งใช้ ใ นการ
สร้างสาเนาใหม่ของตัวเองหลังจากเข้าทาลายเซลล์
ด้วยความร่ วมมือกับ Assistant Professor Walter Moss จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา (Iowa State University)
คณะวิจยั ได้วิเคราะห์และคาดการณ์โครงสร้างของโมเลกุลที่เข้ารหัสโดยจีโนมของไวรัสเพื่อค้นหาช่องโหว่ โดยมุ่งเน้น
ไปที่องค์ประกอบ Frameshifting ของไวรัส ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะมีส่วนที่มีรูปทรงกิ๊บ (hairpin-shaped) ที่มนั่ คง ซึ่ งทา
หน้าที่เหมือนจอยสติ๊ก (joystick) เพื่อควบคุมการสร้างโปรตีน คณะวิจยั คาดการณ์วา่ การผูกติดจอยสติ๊กกับสารประกอบ
คล้ายยาจะปิ ดการใช้งานความสามารถในการควบคุม frameshifting ไวรั สต้องการโปรตี นทั้งหมดเพื่อสร้ างสาเนาที่
สมบูรณ์ ดังนั้นในทางทฤษฎี การรบกวนชิฟเตอร์ (shifter) และการบิดเบือนโปรตีน แม้แต่ตวั ใดตัวหนึ่ งควรหยุดไวรัส
ได้ท้ งั หมด
Disney กล่าวว่า จากฐานข้อมูลของ Dr. Disney เกี่ยวกับหน่วยงานทางเคมีที่ผกู ติด RNA เขาพบสารประกอบ 26
ชนิ ด การทดสอบเพิ่มเติมกับรู ปแบบต่าง ๆ ของโครงสร้าง Frameshifting เผยให้เห็น 3 ชนิ ดที่ผูกติดได้เป็ นอย่างดี การ
ทดสอบที่ทาในเซลล์ของมนุษย์ดว้ ยองค์ประกอบ frameshifting ของ COVID-19 พบว่า สารประกอบ C5 มีผลที่เด่นชัด
ที่ สุด ในลักษณะที่ ข้ ึนกับขนาดยา และไม่ได้ผูกติ ด RNA โดยไม่ได้ต้ งั ใจ ที มงานได้พฒ
ั นาสารประกอบ C5 เพื่อนา
สั ญ ญาณการแก้ ไ ข RNA ที่ ท าให้ เ ซลล์ ท าลาย RNA ของไวรั ส โดยเฉพาะ ด้ ว ยการเพิ่ ม โปรแกรมแก้ ไ ข RNA
"สารประกอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อกาจัดไวรัสโดยทัว่ ไป"
(ครับ งานวิจยั เช่นนี้ยงั มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อสู ้กบั โรคระบาดโควิด 19)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200930-disney-breakingcovid19-clutch.html

นักวิจัยพัฒนาดอกพิทูเนียสี ชมพูอมม่ วงอ่อน (Pale Purplish-Pink) โดยใช้ วิธี CRISPR-Cas9
นักวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University)
ได้พฒั นาดอกพิทูเนียสี ชมพูอมม่วงอ่อนโดยใช้ CRISP-Cas9 ซึ่ง
ผลการวิจยั นี้ได้รับการเผยแพร่ ใน Plant Cell Reports
ทีมวิจยั ได้ทาให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่ในพิทูเนียเพื่อ
เปลี่ยนสี ดอก พันธุ์พิทูเนี ยที่ปลูก ในเชิ งพาณิ ชย์ พันธุ์ 'Madness
Midnight' เป็ นพันธุ์ที่ทราบกันดีว่ามียีนการเข้ารหัส F3H จานวน
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2 ยีน ดังนั้นพวกเขาจึงออกแบบ guide RNA ที่กาหนดเป้ าหมาย F3H ทั้ง 2 ยีนพร้อมกัน ส่ งผลให้ได้ตน้ พืช 67
ต้นที่พฒั นาจากโปรโตพลาสต์ที่เปลี่ยนถ่าย Cas9-RNP จากนั้นคัดเหลือได้สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ 7 สายพันธุ์ โดย
มีการกลายพันธุ์ในยีน F3HA หรื อ F3HB และ 1 สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่มีการกลายพันธุ์ในทั้ง 2
ยีนโดยไม่มีเครื่ องหมายที่ใช้ในการคัดเลือกใด ๆ มีเพียง f3ha และ f3hb เท่านั้นที่มีสีของดอกสี ชมพูอมม่วงอ่อน
ที่ถูกดัดแปลงอย่างชัดเจน ในขณะที่สายพันธุ์อื่น ๆ มีดอกสี ม่วง ที่คล้ายกับพิทูเนียป่ า
(ครับ อีกหนึ่งศักยภาพของวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขยีน เพื่อให้ได้สีของดอกที่แตกต่างจากปกติ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-020-02593-1
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 7, 2020
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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