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ผู้เชี่ยวชาญเสนอเทคนิคในการจัดการกับข้อกังวลด้านกฎระเบียบในการแก้ไขยีน
Martin Lema ศาสตราจารย์ผูช้ ่ วยจาก National University
of Quilmes ได้เ ผยแพร่ บ ทความ ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดที่ เ ป็ น
หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ผลกระทบนอกเป้ า หมาย และการ
สอดแทรกดีเอ็นเอโดยไม่ได้ต้ งั ใจในการแก้ไขยีน บทความ
นี้ ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Regulatory Science ซึ่ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ สาหรับการเสนอเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่เป็ นรู ปธรรมในประเด็นดังกล่าว
จากข้อมูลของ Lema แสดงให้เห็นว่ามีระบบการกากับดูแลเพิ่มขึ้นจานวนมากทัว่ โลก ที่พิจารณาการยื่น
คาร้องเพื่อการอนุญาตกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการแก้ไขยีนเพื่อการเกษตรที่ใช้เป็ นอาหาร หลายประเทศ
มีความก้าวหน้าในการสร้างเกณฑ์การกากับดูแลและการรวบรวมประสบการณ์ในภาคสนาม แต่ยงั มีความจาเป็ น
สาหรับความร่ วมมือด้านกฎระเบียบ ในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถและการสร้างเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน
ดังนั้นบทความนี้จึงได้กล่าวรวมถึงคาแนะนาในการแก้ไขจีโนมอย่างง่ายจากมุมมองด้านกฎระเบียบ
มี ข ้อเสนอแนวทางเชิ ง ปฏิ บ ัติและมี เหตุ ผ ล ส าหรั บการจัดการกับผลกระทบนอกเป้ าหมายและการ
สอดแทรกดีเอ็นเอโดยไม่ได้ต้ งั ใจ หากนาข้อเสนอมาใช้คาดว่าจะมีแนวทางที่สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถช่วยให้
นักพัฒนาปรับปรุ งความปลอดภัยของการออกแบบและโปรโตคอลการทดลอง ที่อาจนาไปสู่ ตน้ ทุนที่ถูกลงและ
มีความยุง่ ยากในการประเมินตามกฎระเบียบน้อยลง
(ครับ ดูเหมือนว่าการใช้วิธีการแก้ไขยีน จาเป็ นต้องมีการกากับดูแล ซึ่งข้อ เสนอจาก Martin Lema อาจ
นาไปสู่ตน้ ทุนที่ถูกลงและมีความยุง่ ยากในการประเมินตามกฎระเบียบน้อยลง)
อ่านเพิม่ เติมได้จาก https://journals.tdl.org/regsci/index.php/regsci/article/view/136/210
นักวิทยาศาสตร์ จีนค้นพบยีนข้าวทีป่ รับตัวให้ เข้ากับไนโตรเจนในดินต่า
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จากสถาบั น พั น ธุ ศาสตร์ แ ละชี ว วิ ท ยาพั ฒ นาการ (Institute of Genetics and
Developmental Biology) ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS) ได้คน้ พบยีนที่มีบทบาทสาคัญในการช่วย
ให้ตน้ ข้าวปรับตัวเข้ากับไนโตรเจนในดินต่า ปุ๋ ยไนโตรเจนมีส่วนสาคัญในการเพิ่มผลผลิตของพืช แต่ในทาง
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กลับกันก็ก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างรุ นแรงต่อระบบนิ เวศ ด้วยเหตุน้ ี การปรับปรุ งพันธุ์พืชใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ไนโตรเจนสูง (NUE) จึงมีความสาคัญสู งสาหรับทั้งการผลิตทางการเกษตรและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ด้ ว ยการใช้ ป ระชากรข้ า วจากภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ท าการประเมิ น การตอบสนองของ
ลักษณะต่าง ๆ ทางเกษตร ต่อระดับไนโตรเจนในแปลงที่
แตกต่ า งกั น และท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความ
เชื่ อมโยงทั้ งจี โ นม (genome-wide association study GWAS) และสามารถระบุสัญญาณ GWAS ที่มีความสาคัญ
รวมทั้ ง กลไกโดยละเอี ย ดของวิ ธี ก ารท างานของ ยี น
OsTCP19 ในการควบคุมการแตกกอของต้นข้าวก็ถูกระบุ
เช่นกัน
นักวิจยั ยังพบ OsTCP19-H ซึ่งเป็ น allele (ยีนต่างชนิดกันที่เข้าคู่กนั ได้ หรื อ หน่วยกรรมพันธุ์ที่ ต่างชนิด
กัน แต่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง (Locus) ของโครโมโซมที่ เ ป็ นคู่ กัน (Homologous chromosome) และควบคุ ม ลัก ษณะ
พันธุกรรมเดียวกัน) ในลักษณะ NUE สู ง ที่มีอยู่ในต้นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่มีไนโตรเจนต่า แต่ได้สูญหายไปใน
ต้นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่อุดมด้วยไนโตรเจน นอกจากนี้ยงั พบ OsTCP19-H มีอยูอ่ ย่างแพร่ หลายมากในข้าวป่ า ซึ่ง
ปลูก ในดิ นธรรมชาติ โดยไม่ ต้องใส่ ปุ๋ ย และสรุ ปว่าการผสมข้ามเพื่ อถ่ายทอดยีน OsTCP19-H ในพันธุ์ ปลูก
สามารถปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้ไนโตรเจนได้ร้อยละ 20 - 30 ภายใต้สภาวะที่มีปริ มาณไนโตรเจนต่า.
(ครับ มีความพยายามอย่างมากที่จะหาพันธุ์พืชที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ในดินที่มีปริ มาณไนโตรเจนต่า
ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริ มาณการใส่ปุ๋ย)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202101/t20210107_261454.shtml
Defra มองหาการสนับสนุนการแก้ ไขยีน โดยการเปิ ดรับคาปรึกษา
เลขาธิ ก าร นาย George Eustice ได้ก ล่ า วสุ น ทรพจน์ ใ นการ
ประชุ ม Oxford Farming Conference เมื่ อ วัน ที่ 7 มกราคม ที่
เน้นเรื่ องวิทยาศาสตร์ ว่า กรมสิ่ งแวดล้อมอาหารและกิ จการ
ชนบทของสหราชอาณาจักร (United Kingdom's Department
for Environment, Food and Rural Affairs - Defra) ก า ลั ง
วางแผนที่จะดาเนิ นการรับคาปรึ กษาเกี่ยวกับการแก้ไขยีน ซึ่ง
สามารถปลดล็อกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชที่ตา้ นทานแมลงศัตรู โรคหรื อทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง และเพื่อ
ผลิตอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
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ในสุ นทรพจน์ของ นาย George Eustice กล่าวว่า เทคนิ คต่าง ๆ เช่น การแก้ไขยีนเป็ นวิวฒั นาการตาม
ธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นวิธีการดั้งเดิมในการปรับปรุ งพันธุ์พืช เขากล่าวว่าการแก้ไขยีนทาให้เรามีพลังในการพัฒนา
พันธุ์พืชที่ มีลกั ษณะเฉพาะได้เร็ วกว่าการปรั บปรุ งพันธุ์แบบเดิ ม ๆ และนี่ เป็ นการเปิ ดโอกาสครั้ งใหญ่ในการ
เปลี่ ย นแนวทางในการพัฒนา และยอมรั บ การท าเกษตรกรรมอย่า งยัง่ ยืน เลขานุ ก ารยัง กล่ า วอี ก ว่า สหราช
อาณาจักรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับคาตัดสิ นของศาลยุติธรรมยุโรป ว่า การแก้ไขยีนควรได้รับการ
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการดัดแปลงพันธุกรรม อย่างไม่มีเหตุผลและมีขอ้ บกพร่ อง "ตอนนี้ เราออกจากสหภาพยุโรป
แล้ว เรามีอิสระในการตัดสิ นใจเชิงนโยบายที่สอดคล้องกันบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และหลักฐาน และเริ่ ม
ตั้งแต่วนั นี้ ด้วยการรับคาปรึ กษาใหม่เกี่ยวกับการเสนอให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไข
ยีนเกิดขึ้นเพื่อให้เราบรรลุกรอบการกากับดูแลที่เรี ยบง่ายและน่าเชื่อถือบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้
ความสาคัญในการควบคุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ"
ในข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ ที่ แ ยกออกมาต่ า งหาก Rothamsted Research และ British Society of Plant
Breeders (BSPB) ยินดี ใ ห้ค าปรึ ก ษากับ Defra เกี่ ย วกับการแก้ไขยีน ศาสตราจารย์ Angela Karp ผูอ้ านวยการ
Rothamsted Research กล่าวว่า การให้คาปรึ กษา หมายถึง ในไม่ชา้ ความก้าวหน้าล่าสุ ดในเทคโนโลยีการแก้ไข
ยีนจะมีส่วนช่วยภาคเกษตรกรรมที่ ยงั่ ยืนและมี ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น Samantha Brooke ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
BSPB กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสาหรับเทคโนโลยีแก้ไขยีน จะส่ งเสริ มการลงทุนด้านการวิจยั และ
โอกาสใหม่ ๆ สาหรับความร่ วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ สหราช
อาณาจักรเปิ ดกว้างสาหรับธุรกิจและกระตือรื อร้นที่จะสนับสนุนนโยบายที่ใช้นวัตกรรมมากขึ้น
อ่านรายละเอียดสุ นทรพจน์ของเลขานุ การ Eustice ในเว็บไซต์ของ Oxford Farming Conference และ
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านข่าวประชาสัมพันธ์จาก Rothamsted และ BSPB
(ครับ เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป ก็ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการตามข้อกาหนดของสหภาพ
ยุโรป นัน่ ก็หมายถึงมีโอกาสในการพัฒนาพืชโดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ https://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-welcomes-defra-consultation-geneediting
ความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ จากการใช้ TALENs
Transcription activator-like effector nucleases (TALENs)
ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมในการปรับปรุ งพันธุ์พืช ได้ถูกนามาใช้
เพื่ อ พัฒ นาน้ ามั น ถั่ ว เหลื อ งโอเลอิ ก คุ ณ ภาพสู ง ข้า วที่
ต้านทานโรคใบไหม้จากแบคที เ รี ย และมันฝรั่ ง ทอดที่ มี
acrylamide ต่ า (สารพิ ษ ที่ ก่ อตัวขึ้ น ในอาหารพวกธัญพืช
มันฝรั่ง อาหารที่มีแป้ งสู งและกาแฟ ที่ผ่านการแปรรู ปโดย
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ใช้ความร้อนที่สูงกว่า 120 องศาเซลเซียส หรื อใช้เวลาในการอบ ทอด ย่าง ปิ่ ง เป็ นเวลานาน ๆ)
Transcription activator-like effectors (TALEs) เป็ นโปรตีนที่สร้างและใช้โดยแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดโรค
พืชเพื่อควบคุมยีนของพืชในระหว่างการติดเชื้อ TALENs คือ การรวมกันของโปรตีนที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน
หนึ่ ง คื อ TALE ที่ ก าหนดเป้ า หมายโปรตี นไปยังล าดับดี เอ็นเอที่ เฉพาะเจาะจง และส่ วนที่ ส องคือนิ วคลี เอส
(nuclease - N) ที่ตดั ดีเอ็นเอ
สายพันธุ์ถวั่ เหลืองที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในระดับต่า ได้รับการพัฒนาโดยใช้ TALEN เพื่อทาให้เกิด
การกลายพันธุ์ของยีนfatty acid desaturase 2 (เป็ นยีนที่ผลิตเอ็นไซม์ที่สาคัญในกระบวนการผลิตกรดไขมันไม่
อิ่มตัวสู งแบบเชิงซ้อน) 2 ชนิด (FAD2-1A และ FAD2-1B) ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ fatty acid desaturase
3A (FAD3A) ที่นาไปสู่ ระดับกรดโอเลอิกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 และระดับกรดไลโนเลอิกต่ากว่า ร้อยละ 4
ถัว่ เหลืองที่ได้รับการแก้ไขยีนจะผลิตน้ ามันถัว่ เหลืองที่มีกรดโอเลอิกคุณภาพสู ง ซึ่ งจาหน่ายในชื่อ Calyno by
Calyxt และเริ่ มวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริ กาในปี 2562 ทาให้ผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ชิ้นแรก
จากพืชที่มาจากการแก้ไขยีน
(ครับ เป็ นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาถัว่ เลืองที่มีกรดโอเลอิกคุณภาพสู ง แน่นอนเทคโนโลยีเดิม ๆ
คงไม่สามารถทาได้)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 13, 2021
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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