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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันที่ 13 มกราคม 2564 

ผู้เช่ียวชาญเสนอเทคนิคในการจัดการกบัข้อกงัวลด้านกฎระเบียบในการแก้ไขยีน 
 

Martin Lema ศาสตราจารย์ผูช่้วยจาก  National University 
of Quilmes ได้เผยแพร่บทความ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเป็น
หลักฐานเ ก่ียวกับผลกระทบนอกเป้าหมาย  และการ
สอดแทรกดีเอ็นเอโดยไม่ไดต้ั้งใจในการแกไ้ขยีน บทความ
น้ีตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Regulatory Science ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ ส าหรับการเสนอเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลท่ีเป็นรูปธรรมในประเด็นดงักล่าว 

จากขอ้มูลของ Lema แสดงใหเ้ห็นว่ามีระบบการก ากบัดูแลเพิ่มขึ้นจ านวนมากทัว่โลก ท่ีพิจารณาการยื่น
ค าร้องเพื่อการอนุญาตกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิธีการแกไ้ขยีนเพื่อการเกษตรท่ีใชเ้ป็นอาหาร หลายประเทศ
มีความกา้วหนา้ในการสร้างเกณฑก์ารก ากบัดูแลและการรวบรวมประสบการณ์ในภาคสนาม แต่ยงัมีความจ าเป็น
ส าหรับความร่วมมือด้านกฎระเบียบ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้างเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกัน 
ดงันั้นบทความน้ีจึงไดก้ล่าวรวมถึงค าแนะน าในการแกไ้ขจีโนมอยา่งง่ายจากมุมมองดา้นกฎระเบียบ 

มีข้อเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติและมีเหตุผล ส าหรับการจัดการกับผลกระทบนอกเป้าหมายและการ
สอดแทรกดีเอ็นเอโดยไม่ไดต้ั้งใจ หากน าขอ้เสนอมาใช้คาดว่าจะมีแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงสามารถช่วยให้
นกัพฒันาปรับปรุงความปลอดภยัของการออกแบบและโปรโตคอลการทดลอง ท่ีอาจน าไปสู่ตน้ทุนท่ีถูกลงและ
มีความยุง่ยากในการประเมินตามกฎระเบียบนอ้ยลง 

(ครับ ดูเหมือนว่าการใช้วิธีการแกไ้ขยีน จ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแล ซ่ึงขอ้เสนอจาก Martin Lema อาจ
น าไปสู่ตน้ทุนท่ีถูกลงและมีความยุง่ยากในการประเมินตามกฎระเบียบนอ้ยลง) 

อ่านเพิ่มเติมไดจ้าก https://journals.tdl.org/regsci/index.php/regsci/article/view/136/210 
 

นักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบยีนข้าวท่ีปรับตัวให้เข้ากบัไนโตรเจนในดินต ่า 
 

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันพัน ธุศาสตร์แ ละ ชีววิทยาพัฒนาการ  ( Institute of Genetics and 
Developmental Biology) ภายใต ้Chinese Academy of Sciences (CAS) ไดค้น้พบยนีท่ีมีบทบาทส าคญัในการช่วย
ให้ตน้ขา้วปรับตวัเขา้กบัไนโตรเจนในดินต ่า ปุ๋ ยไนโตรเจนมีส่วนส าคญัในการเพิ่มผลผลิตของพืช แต่ในทาง

https://journals.tdl.org/regsci/index.php/regsci/article/view/136/210
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กลบักนัก็ก่อให้เกิดภยัคุกคามอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ ดว้ยเหตุน้ีการปรับปรุงพนัธุ์พืชใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
การใชไ้นโตรเจนสูง (NUE) จึงมีความส าคญัสูงส าหรับทั้งการผลิตทางการเกษตรและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ด้วยการใช้ประชากรข้าวจากภู มิภาคต่าง  ๆ 
นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการประเมินการตอบสนองของ
ลกัษณะต่าง ๆ ทางเกษตร ต่อระดบัไนโตรเจนในแปลงท่ี
แตกต่างกัน และท าการศึกษาเพิ่มเติมเ ก่ียวกับความ
เ ช่ื อมโยงทั้ ง จี โนม  (genome-wide association study - 
GWAS) และสามารถระบุสัญญาณ GWAS ท่ีมีความส าคญั 
รวมทั้ งกลไกโดยละเอียดของวิ ธีการท างานของยีน 
OsTCP19 ในการควบคุมการแตกกอของตน้ขา้วก็ถูกระบุ

เช่นกนั 
นกัวิจยัยงัพบ OsTCP19-H ซ่ึงเป็น allele (ยีนต่างชนิดกนัท่ีเขา้คู่กนัได ้หรือ หน่วยกรรมพนัธุ์ท่ีต่างชนิด

กันแต่อยู่ในต าแหน่ง(Locus) ของโครโมโซมท่ีเป็นคู่กัน (Homologous chromosome) และควบคุมลักษณะ
พนัธุกรรมเดียวกนั) ในลกัษณะ NUE สูง ท่ีมีอยู่ในตน้ขา้วท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีไนโตรเจนต ่า แต่ไดสู้ญหายไปใน
ตน้ขา้วท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีอุดมดว้ยไนโตรเจน นอกจากน้ียงัพบ OsTCP19-H มีอยูอ่ยา่งแพร่หลายมากในขา้วป่า ซ่ึง
ปลูกในดินธรรมชาติโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ ย และสรุปว่าการผสมข้ามเพื่อถ่ายทอดยีน OsTCP19-H ในพนัธุ์ปลูก 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใชไ้นโตรเจนไดร้้อยละ 20 - 30 ภายใตส้ภาวะท่ีมีปริมาณไนโตรเจนต ่า. 

(ครับ มีความพยายามอย่างมากท่ีจะหาพนัธุ์พืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินท่ีมีปริมาณไนโตรเจนต ่า 
ซ่ึงจะสามารถช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ ย) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202101/t20210107_261454.shtml 
 

Defra มองหาการสนับสนุนการแก้ไขยีน โดยการเปิดรับค าปรึกษา 
 

เลขาธิการ นาย George Eustice ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการ
ประชุม Oxford Farming Conference เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม ท่ี
เน้นเร่ืองวิทยาศาสตร์ ว่า กรมส่ิงแวดลอ้มอาหารและกิจการ
ชนบทของสหราชอาณาจกัร (United Kingdom's Department 
for Environment, Food and Rural Affairs -  Defra) ก า ลั ง
วางแผนท่ีจะด าเนินการรับค าปรึกษาเก่ียวกบัการแกไ้ขยีน ซ่ึง
สามารถปลดล็อกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้มและช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชท่ีตา้นทานแมลงศตัรู โรคหรือทนต่อสภาพอากาศท่ีรุนแรง และเพื่อ
ผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น  

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202101/t20210107_261454.shtml
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ในสุนทรพจน์ของ นาย George Eustice กล่าวว่า เทคนิคต่าง ๆ เช่น การแกไ้ขยีนเป็นวิวฒันาการตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมในการปรับปรุงพนัธุ์พืช เขากล่าวว่าการแกไ้ขยีนท าให้เรามีพลงัในการพฒันา
พนัธุ์พืชท่ีมีลกัษณะเฉพาะได้เร็วกว่าการปรับปรุงพนัธุ์แบบเดิม ๆ และน่ีเป็นการเปิดโอกาสคร้ังใหญ่ในการ
เปล่ียนแนวทางในการพฒันา และยอมรับการท าเกษตรกรรมอย่างย ัง่ยืน เลขานุการยงักล่าวอีกว่า สหราช
อาณาจกัรไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากตอ้งยอมรับค าตดัสินของศาลยุติธรรมยุโรป ว่า การแกไ้ขยีนควรไดรั้บการ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการดดัแปลงพนัธุกรรม อย่างไม่มีเหตุผลและมีขอ้บกพร่อง "ตอนน้ีเราออกจากสหภาพยุโรป
แลว้ เรามีอิสระในการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีสอดคลอ้งกนับนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และหลกัฐาน และเร่ิม
ตั้งแต่วนัน้ี ดว้ยการรับค าปรึกษาใหม่เก่ียวกบัการเสนอให้เปล่ียนแปลงกฎหมายองักฤษ ซ่ึงจะช่วยให้การแกไ้ข
ยีนเกิดขึ้นเพื่อให้เราบรรลุกรอบการก ากบัดูแลท่ีเรียบง่ายและน่าเช่ือถือบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้
ความส าคญัในการควบคุมเทคโนโลยใีหม่ ๆ"  

ในข่าวประชาสัมพันธ์ ท่ีแยกออกมาต่างหาก Rothamsted Research และ British Society of Plant 
Breeders (BSPB) ยินดีให้ค  าปรึกษากับ Defra เก่ียวกับการแก้ไขยีน ศาสตราจารย์ Angela Karp ผูอ้  านวยการ 
Rothamsted Research กล่าวว่า การให้ค  าปรึกษา หมายถึง ในไม่ชา้ความกา้วหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีการแก้ไข
ยีนจะมีส่วนช่วยภาคเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืนและมีประสิทธิผลมากขึ้น Samantha Brooke ผูบ้ริหารระดับสูงของ 
BSPB กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบส าหรับเทคโนโลยีแกไ้ขยีน  จะส่งเสริมการลงทุนดา้นการวิจยัและ
โอกาสใหม่ ๆ ส าหรับความร่วมมือด้านการวิจยัและพฒันาระหว่างประเทศ  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขณะน้ีสหราช
อาณาจกัรเปิดกวา้งส าหรับธุรกิจและกระตือรือร้นท่ีจะสนบัสนุนนโยบายท่ีใชน้วตักรรมมากขึ้น 

อ่านรายละเอียดสุนทรพจน์ของเลขานุการ Eustice ในเว็บไซต์ของ Oxford Farming Conference และ
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านข่าวประชาสัมพนัธ์จาก Rothamsted และ BSPB 

(ครับ เม่ือสหราชอาณาจกัรออกจากสหภาพยโุรป ก็ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของสหภาพ
ยโุรป นัน่ก็หมายถึงมีโอกาสในการพฒันาพืชโดยใชเ้ทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-welcomes-defra-consultation-gene-
editing 
 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากการใช้ TALENs 
 

Transcription activator-like effector nucleases (TALENs) 
ซ่ึงเป็นนวตักรรมในการปรับปรุงพนัธุ์พืช ได้ถูกน ามาใช้
เพื่อพัฒนาน ้ ามันถั่ว เหลืองโอเลอิกคุณภาพสูง ข้าวท่ี
ต้านทานโรคใบไหม้จากแบคทีเรีย และมันฝร่ังทอดท่ีมี 
acrylamide ต ่า (สารพิษท่ีก่อตัวขึ้น ในอาหารพวกธัญพืช 
มนัฝร่ัง อาหารท่ีมีแป้งสูงและกาแฟ ท่ีผ่านการแปรรูปโดย

https://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-welcomes-defra-consultation-gene-editing
https://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-welcomes-defra-consultation-gene-editing
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ใชค้วามร้อนท่ีสูงกวา่ 120 องศาเซลเซียส หรือใชเ้วลาในการอบ ทอด ยา่ง ป่ิง เป็นเวลานาน ๆ)  
Transcription activator-like effectors (TALEs) เป็นโปรตีนท่ีสร้างและใช้โดยแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรค

พืชเพื่อควบคุมยนีของพืชในระหวา่งการติดเช้ือ TALENs คือ การรวมกนัของโปรตีนท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วน
หน่ึงคือ TALE ท่ีก าหนดเป้าหมายโปรตีนไปยงัล าดับดีเอ็นเอท่ีเฉพาะเจาะจง  และส่วนท่ีสองคือนิวคลีเอส 
(nuclease - N) ท่ีตดัดีเอน็เอ 

สายพนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีมีไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนในระดบัต ่า ไดรั้บการพฒันาโดยใช ้TALEN เพื่อท าใหเ้กิด
การกลายพนัธุ์ของยีนfatty acid desaturase 2 (เป็นยีนท่ีผลิตเอ็นไซม์ท่ีสาคญัในกระบวนการผลิตกรดไขมนัไม่
อ่ิมตวัสูงแบบเชิงซ้อน) 2 ชนิด (FAD2-1A และ FAD2-1B) ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ fatty acid desaturase 
3A (FAD3A) ท่ีน าไปสู่ระดบักรดโอเลอิกท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 และระดบักรดไลโนเลอิกต ่ากว่าร้อยละ 4 
ถัว่เหลืองท่ีไดรั้บการแกไ้ขยีนจะผลิตน ้ ามนัถัว่เหลืองท่ีมีกรดโอเลอิกคุณภาพสูง ซ่ึงจ าหน่ายในช่ือ Calyno by 
Calyxt และเร่ิมวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2562 ท าใหผ้ลิตภณัฑน้ี์เป็นผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยช้ิ์นแรก
จากพืชท่ีมาจากการแกไ้ขยนี 

(ครับ เป็นการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาถัว่เลืองท่ีมีกรดโอเลอิกคุณภาพสูง แน่นอนเทคโนโลยีเดิม ๆ 
คงไม่สามารถท าได)้ 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 13, 2021 
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