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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                    วันท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

ประโยชน์ท่ีได้จากพืชดัดแปลงพนัธุกรรมในการต่อสู้กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

การศึกษาในอดีตได้ช้ีให้เห็นว่า  พืชดัดแปลง
พนัธุกรรมมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดใ้นระดบัหน่ึง แต่
การประเมินคร้ังใหม่แสดงให้เห็นว่า พืชดดัแปลง
พันธุกรรมอาจมีส่วนร่วมมากกว่าท่ีรายงานไว้
ก่อนหนา้น้ี 

นักวิจยัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการศึกษาน้ีเน้นย  ้า
ว่า การศึกษาก่อนหนา้น้ี ไม่ไดร้วมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas - GHG) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเพิ่มผลผลิตของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และการวิเคราะห์คร้ังใหม่น้ีไดร้วมตน้ทุนค่าเสียโอกาสคาร์บอน 
(carbon opportunity cost - COC) ส าหรับการใชท่ี้ดินเป็นอีกหน่ึงปัจจยั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตได้
ลดความจ าเป็นในการเคลียร์พื้นท่ีใหม่ส าหรับการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นการป้องกนัการปลดปล่อย CO2 
เพิ่มเติม  

นกัวิจยัไดใ้ชว้ิธีการท่ีพฒันาโดย Searchinger และคณะ ในปี 2561 เพื่อท าการประเมินเก่ียวกบัประโยชน์
ดา้นสภาพภูมิอากาศท่ีท าให้ผลผลิตของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มขึ้น ในการทดสอบ นักวิจยัไดมุ้่งเน้นไปท่ี
สหภาพยุโรป (EU) เน่ืองจากสหภาพยุโรปไม่ไดใ้ช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรมอย่างแพร่หลาย และอยู่ระหว่างการ
ประเมินนโยบายพืชดัดแปลงพนัธุกรรมอีกคร้ัง การให้ความส าคญักับสหภาพยุโรปช่วยให้นักวิจยัสามารถ
เปรียบเทียบสถานการณ์สมมติ ในการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมกบัสภาพท่ีเป็นอยู่ และการวิเคราะห์จะช่วย
ให้ไดเ้ห็นภาพรวมของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายไดค้รอบคลุมมากขึ้น นอกจากน้ียงั
ระบุลกัษณะความตา้นทานแมลงศตัรูและลกัษณะทนทานสารก าจดัวชัพืชในพืชดดัแปลงพนัธุกรรมหลกั 5 ชนิด
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เน่ืองจากลกัษณะเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่าช่วยเพิ่มผลผลิตพืชไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมกบัองคป์ระกอบ 2 ส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ COC ของการใชท่ี้ดินและการปล่อยก๊าซจาก
การผลิต (production emissions - PEM ). 

ตวัเลขท่ีเกิดขึ้นหลงัจากการวิเคราะห์พบว่า การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถลดลงได ้33 ลา้น
เมตริกตนัเทียบเท่ากบั CO2 ต่อปี (MtCO2e / ปี) ถา้มีการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในสหภาพยโุรป ซ่ึงเท่ากบั
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ร้อยละ 7.5 ของการปล่อย GHG ทางการเกษตรของสหภาพยุโรปทั้ งหมดในปี 2560 ส าหรับพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมหลกัทั้ง 5 ชนิดท่ีระบุไวใ้นการศึกษาน้ี มีค่า COC มากกว่าร้อยละ 84 ของศกัยภาพท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเม่ือเทียบกับค่า PEM ส่ิงน้ีเน้นถึงความส าคัญของ COC เม่ือประเมินผล
กระทบจากสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตทางการเกษตรและการเปล่ียนแปลงนโยบาย จากนั้นนกัวิจยัตั้งสมมติฐาน
วา่ เม่ือการวิจยัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพของพืชด าเนินต่อไป จะมีลกัษณะท่ีหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงแต่ละลกัษณะจะ
มีผลกระทบต่อผลผลิตท่ีแตกต่างกนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านยีน ยงัมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความหลากหลายของ
ลกัษณะท่ีพึงปรารถนา ดงันั้นการเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้นในพืชจ านวนมาก อาจน าไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไดม้ากขึ้น นกัวิจยัสรุปวา่ การประมาณการท่ี 33 MtCO2e / ปี อาจเป็นเพียงส่วนเลก็ ๆ ของประโยชน์
ท่ีเป็นไปไดข้องโลกในอนาคตของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ส าหรับการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ครับ พอจะกล่าวโดยสุรปไดว้า่ พืชดดัแปลงพนัธุกรรมช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้พิ่มขึ้น 
ซ่ึงบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.10.430488v1 
 

ทีมวิจัยนานาชาติเป็นทีมแรกท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาลกัษณะร่วม (Stack Traits)  
ท่ีประกอบด้วยความต้านทานต่อไวรัส บวกกบัธาตุเหลก็และสังกะสีในพืชท่ีไม่ใช่ธัญพืช 

 

ทีมนกัวิจยันานาชาติประสบความส าเร็จในการพฒันาพนัธุ์มนั
ส าปะหลงั เพื่อให้มีความตา้นทานในระดบัสูงต่อโรคใบด่าง
มนัส าปะหลงั (cassava mosaic disease - CMD) และโรคแผล
ขีดสีน ้ าตาลของมนัส าปะหลงั (cassava brown streak disease - 
CBSD) ตลอดจนมีธาตุเหล็กและสังกะสีในระดบัท่ีสูงขึ้น ซ่ึง
เป็นคร้ังแรกท่ีความตา้นทานต่อโรคและธาตุอาหารหลายชนิด 
ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะร่วม (Stack Traits) ในพืชท่ีไม่ใช่

ธญัพืช 

งานวิจยัน้ีมาจากงานวิจยัปี 2562 ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในหวัมนัส าปะหลงัมีความ
เป็นไปได้ ท่ีน าโดย Dr. Narayanan Narayanan นักวิทยาศาสตร์การวิจัยอาวุโส และ Dr.Nigel Taylor สมาชิก
สมทบ และ Dorothy J. King นกัวิจยัเกียรติคุณ (Distinguished Investigator) จาก Donald Danforth Plant Science 
Center และผู ้ท างานร่วมกันในประเทศไนจีเรีย ท่ีน าโดย  Dr. Ihuoma Okwuonu จาก  National Root Crops 
Research Institute ใน Umudike และกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

เทคโนโลยีท่ียบัยงัการแสดงออกของยีน (RNAi-mediated technology) ถูกน ามาใช้เพื่อท าให้เกิดความ
ตา้นทานต่อ CBSD ในแอฟริกาตะวนัออก 2 พนัธุ์และอีก 2 พนัธุ์ท่ีเกษตรกรชาวไนจีเรียนิยมใช้ ร่วมกบัการถ่าย
ฝากยีน AtIRT1 (ผูน้ าส่งธาตุเหล็กท่ีส าคญั) และยีน AtFER1 (ferritin - โปรตีนในเซลล์ทัว่ไปท่ีสะสมธาตุเหล็ก

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.10.430488v1
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และปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบ) เพื่อให้ไดป้ริมาณธาตุเหล็กและสังกะสี ในระดบัท่ีมีนยัส าคญัทางโภชนาการ
ในหวัมนัส าปะหลงั (145 และ 40 µg / g น ้าหนกัแหง้ตามล าดบั) 

ทีมวิจยัยงัทดสอบมนัส าปะหลงัเพื่อยนืยนัวา่ ระดบัธาตุอาหารดงักล่าว ยงัคงมีอยู่ในระหว่างการแปรรูป
อาหารและการปรุงอาหาร ซ่ึงพบว่าธาตุเหล็กและสังกะสีในปริมาณสูงยงัคงมีอยู่หลงัจากน ามาปรุงเป็นอาหาร 
และยงัคงมีให้ดูดซึมในล าไส้หลงัจากการย่อย มนัส าปะหลงัท่ีมีธาตุอาหาร สามารถให้ธาตุเหล็กไดร้้อยละ 40 - 
50 ของความตอ้งการสารอาหารท่ีควรไดรั้บประจ าวนั (Estimated Average Requirements - EAR) และร้อยละ 60 
- 70 ของ EAR ส าหรับธาตุสังกะสี ท่ีเด็กและสตรีในแอฟริกาตะวนัตกควรไดรั้บประจ าวนั 

(ครับ ดว้ยศกัยภาพของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ท าใหเ้ราสามารถพฒันาพนัธุ์พืชใหมี้คุณค่าทางโภชนาการ
สูงได)้ 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.danforthcenter.org/news/international-team-first-successfully-stack-
virus-resistance-plus-iron-zinc-biofortification-non-cereal-crop/ 

 

จากข้อมูล 15 ปี ไม่พบว่า คาโนล่าและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในญ่ีปุ่น 

 

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญ่ีปุ่ น (Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries - MAFF) ไดท้ าการส ารวจ
ประจ าปีในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา เพื่อตรวจสอบผลกระทบใด ๆ 
ท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศจากคาโนล่า
และถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม ขอ้มูลล่าสุดแสดงให้เห็นวา่ 
พืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั้ง 2 ชนิดไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การส ารวจเร่ิมตน้ในปี 2549 และด าเนินการต่อเน่ืองทุกปีครอบคลุมรัศมีประมาณ 5 กม. จากพื้นท่ีปลูก
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม พืชท่ีเป็นทั้งพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และพืชท่ีไม่ใช่พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ไดรั้บการ
ติดตามตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด และน าใบพืชมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจหายีนท่ีทนทานสารก าจดัวชัพืชและยีนท่ี
ตา้นทานสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ขอ้มูลล่าสุดจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการผสมขา้มระหว่าง ถัว่เหลือง
ดัดแปลงพนัธุกรรมกับถัว่เหลืองป่า หรือระหว่างถั่วเหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะต้านทานต่างกัน 
ส าหรับคาโนล่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นสังเกตเห็นว่า คาโนล่าดดัแปลงพนัธุกรรมมีการแพร่กระจายยีนท่ีถ่ายฝาก ไปยงัคา
โนล่าดดัแปลงพนัธุกรรมพนัธุ์อ่ืนท่ีมียีนท่ีแตกต่างกนั หรือพนัธุ์คาโนล่าท่ีไม่ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีมีความ
ใกลชิ้ด ในอตัราประมาณร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม ตวัเลขดังกล่าวยงัอยู่ในช่วงปกติของอตัราการผสมขา้มท่ี
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนยัส าคญั MAFF ยงัเนน้
ย  ้าวา่ ผลการส ารวจท่ีรวบรวมตั้งแต่ปี 2549 - 2561 ไม่ไดแ้สดงผลกระทบใด ๆ ท่ียนีถ่ายฝากมีการแพร่กระจายใน
คาโนล่า 

https://www.danforthcenter.org/news/international-team-first-successfully-stack-virus-resistance-plus-iron-zinc-biofortification-non-cereal-crop/
https://www.danforthcenter.org/news/international-team-first-successfully-stack-virus-resistance-plus-iron-zinc-biofortification-non-cereal-crop/
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กระทรวงจะด าเนินการศึกษาต่อไป เก่ียวกบัผลกระทบของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการมีอยู่ของลูกผสมขา้มพนัธุ์ใด ๆ และติดตามความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัผลกระทบ
ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในญ่ีปุ่ นต่อไป 

(ครับ เป็นหลกัฐานท่ีใช้ยืนยนัไดว้่า พืชดดัแปลงพนัธุกรรมไม่ไดมี้ผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพราะไม่ไดมี้การเคล่ือนยา้ยของยีนถ่ายฝาก หรือมีการเคล่ือนยา้ยแต่ก็ เกิดขึ้นภายในช่วงปกติของอตัรา
การผสมขา้มตามธรรมชาติ ซ่ึงถือวา่ไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งมีนยัส าคญั) 

อ่ า น เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/02/15/Japan-GM-food-safety-
update-Transgenic-soy-rapeseed-have-no-impact-on-biodiversity-even-after-15-years-government-study 
 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความสามารถในการตรวจจับสารอาหารของพืช  
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

นกัวิทยาศาสตร์จาก Carnegie Institute of Science ไดค้น้พบ
วิ ธี ก า ร ท่ี พื ชส าม า รถ เป ล่ี ยนก า รตอบสนอง  ต าม
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโปรตีนท่ีมีล าดับ
เหมือนกนัเป็นบางส่วน (evolutionarily conserved protein) 
ซ่ึ ง มีบทบาทพิ เศษในการควบคุมการตอบสนองต่อ
ความเครียดและการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ

พฒันาการท่ีส าคญั เช่น การงอกของเมลด็และการออกดอก จากนั้นนกัวิทยาศาสตร์ไดป้ระยกุตใ์ชก้ารปรับเปล่ียน
น ้ าตาลของโปรตีนน้ี ซ่ึงให้สารอาหารแก่พืชเพื่อปรับการปรับตวัให้เขา้กบัความเครียดจากส่ิงแวดลอ้ม และ
ควบคุมการงอกของเมลด็และเวลาออกดอก 

การศึกษาพบวา่ พืชตดัสินใจในระดบัเซลล ์(cellular decisions) โดยการบูรณาการขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และขอ้มูลภายใน เพื่อปรับปรุงความยดืหยุน่และประสิทธิภาพการผลิตในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง การคน้พบ
น้ีไม่เพียงน าไปสู่การปรับปรุงการเกษตรเท่านั้น แต่ยงัช่วยปรับปรุงระบบนิเวศอีกดว้ย 

(ครับ เป็นการศึกษาในระดบัพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่การพฒันาต่อไปในอนาคต) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.nature.com/articles/s41467-021-20929-

7.epdf?sharing_token=dGyir9sYCe1LmQEvTHTzJNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NfocUseM-
ERaZo8xk9MJWbOEkqBs8Rt6zLo8AGgHrN8OiEA-
ZFLV2zMlbZ123Ao7HCxkG8JPboeKNI00BT1FYgD9jNTxOqvLN2tx6e25_IjOsDhfJ2G2fT1RwQRSrCJ1g%3D 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 17, 2021 
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