สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประโยชน์ ที่ได้ จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมในการต่ อสู้ กบั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึ ก ษาในอดี ต ได้ ช้ ี ให้ เ ห็ น ว่ า พื ช ดัด แปลง
พันธุ กรรมมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในระดับหนึ่ง แต่
การประเมินครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่า พืชดัดแปลง
พัน ธุ ก รรมอาจมี ส่ ว นร่ ว มมากกว่า ที่ ร ายงานไว้
ก่อนหน้านี้
นักวิจยั ที่ อยู่เบื้ องหลังการศึกษานี้ เน้นย้ า
ว่า การศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้รวมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (greenhouse gas - GHG) ที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มผลผลิตของพืชดัดแปลงพันธุกรรม และการวิเคราะห์ครั้งใหม่น้ ี ได้รวมต้นทุนค่าเสี ยโอกาสคาร์ บอน
(carbon opportunity cost - COC) สาหรับการใช้ที่ดินเป็ นอีกหนึ่งปัจจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตได้
ลดความจาเป็ นในการเคลียร์ พ้ืนที่ใหม่สาหรับการผลิตทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นการป้ องกันการปลดปล่อย CO2
เพิ่มเติม
นักวิจยั ได้ใช้วิธีการที่พฒั นาโดย Searchinger และคณะ ในปี 2561 เพื่อทาการประเมินเกี่ยวกับประโยชน์
ด้านสภาพภูมิอากาศที่ทาให้ผลผลิตของพืชดัดแปลงพันธุ กรรมเพิ่มขึ้น ในการทดสอบ นักวิจยั ได้มุ่งเน้นไปที่
สหภาพยุโรป (EU) เนื่ องจากสหภาพยุโรปไม่ได้ใช้พืช ดัดแปลงพันธุกรรมอย่างแพร่ หลาย และอยู่ระหว่างการ
ประเมินนโยบายพืชดัดแปลงพันธุ กรรมอี กครั้ ง การให้ความสาคัญกับสหภาพยุโรปช่ วยให้นัก วิจยั สามารถ
เปรี ยบเทียบสถานการณ์สมมติ ในการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับสภาพที่เป็ นอยู่ และการวิเคราะห์จะช่วย
ให้ได้เห็นภาพรวมของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั
ระบุลกั ษณะความต้านทานแมลงศัตรู และลักษณะทนทานสารกาจัดวัชพืชในพืชดัดแปลงพันธุกรรมหลัก 5 ชนิด
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เนื่ องจากลักษณะเหล่านี้ เป็ นที่ทราบกันดีว่าช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
พร้อมกับองค์ประกอบ 2 ส่วนของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ได้แก่ COC ของการใช้ที่ดินและการปล่อยก๊าซจาก
การผลิต (production emissions - PEM ).
ตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์พบว่า การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสามารถลดลงได้ 33 ล้าน
เมตริ กตันเทียบเท่ากับ CO2 ต่อปี (MtCO2e / ปี ) ถ้ามีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสหภาพยุโรป ซึ่งเท่ากับ
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ร้ อ ยละ 7.5 ของการปล่ อ ย GHG ทางการเกษตรของสหภาพยุ โ รปทั้ง หมดในปี 2560 ส าหรั บ พื ช ดัด แปลง
พันธุกรรมหลักทั้ง 5 ชนิดที่ระบุไว้ในการศึกษานี้ มีค่า COC มากกว่าร้อยละ 84 ของศักยภาพที่จะหลีกเลี่ยงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้ง หมดเมื่ อเที ย บกับ ค่า PEM สิ่ งนี้ เน้นถึ งความส าคัญของ COC เมื่อประเมิ น ผล
กระทบจากสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากนั้นนักวิจยั ตั้งสมมติฐาน
ว่า เมื่อการวิจยั ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชดาเนินต่อไป จะมีลกั ษณะที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งแต่ละลักษณะจะ
มีผลกระทบต่อผลผลิตที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านยีน ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความหลากหลายของ
ลักษณะที่พึงปรารถนา ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นในพืชจานวนมาก อาจนาไปสู่ การลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกได้มากขึ้น นักวิจยั สรุ ปว่า การประมาณการที่ 33 MtCO2e / ปี อาจเป็ นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของประโยชน์
ที่เป็ นไปได้ของโลกในอนาคตของพืชดัดแปลงพันธุกรรม สาหรับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ครับ พอจะกล่าวโดยสุ รปได้วา่ พืชดัดแปลงพันธุกรรมช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.10.430488v1
ทีมวิจัยนานาชาติเป็ นทีมแรกที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาลักษณะร่ วม (Stack Traits)
ที่ประกอบด้วยความต้านทานต่อไวรัส บวกกับธาตุเหล็กและสังกะสีในพืชที่ไม่ใช่ ธัญพืช
ทีมนักวิจยั นานาชาติประสบความสาเร็ จในการพัฒนาพันธุ์มนั
สาปะหลัง เพื่อให้มีความต้านทานในระดับสู งต่อโรคใบด่าง
มันสาปะหลัง (cassava mosaic disease - CMD) และโรคแผล
ขีดสี น้ าตาลของมันสาปะหลัง (cassava brown streak disease CBSD) ตลอดจนมีธาตุเหล็กและสังกะสี ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ ง
เป็ นครั้งแรกที่ความต้านทานต่อโรคและธาตุอาหารหลายชนิด
ถู ก พัฒ นาขึ้ น เป็ นลัก ษณะร่ ว ม (Stack Traits) ในพื ช ที่ ไ ม่ ใ ช่
ธัญพืช
งานวิจยั นี้มาจากงานวิจยั ปี 2562 ที่แสดงให้เห็นว่าการเพิม่ ปริ มาณธาตุอาหารในหัวมันสาปะหลังมีความ
เป็ นไปได้ ที่ นาโดย Dr. Narayanan Narayanan นัก วิทยาศาสตร์ ก ารวิจัย อาวุโส และ Dr.Nigel Taylor สมาชิ ก
สมทบ และ Dorothy J. King นักวิจยั เกียรติคุณ (Distinguished Investigator) จาก Donald Danforth Plant Science
Center และผู ้ท างานร่ ว มกัน ในประเทศไนจี เ รี ย ที่ น าโดย Dr. Ihuoma Okwuonu จาก National Root Crops
Research Institute ใน Umudike และกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริ กา
เทคโนโลยีที่ยบั ยังการแสดงออกของยีน (RNAi-mediated technology) ถูกนามาใช้เพื่อทาให้เกิดความ
ต้านทานต่อ CBSD ในแอฟริ กาตะวันออก 2 พันธุ์และอีก 2 พันธุ์ที่เกษตรกรชาวไนจีเรี ยนิยมใช้ ร่ วมกับการถ่าย
ฝากยีน AtIRT1 (ผูน้ าส่ งธาตุเหล็กที่สาคัญ) และยีน AtFER1 (ferritin - โปรตีนในเซลล์ทวั่ ไปที่สะสมธาตุเหล็ก
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และปล่อยออกมาอย่างเป็ นระบบ) เพื่อให้ได้ปริ มาณธาตุเหล็กและสังกะสี ในระดับที่มีนยั สาคัญทางโภชนาการ
ในหัวมันสาปะหลัง (145 และ 40 µg / g น้ าหนักแห้งตามลาดับ)
ทีมวิจยั ยังทดสอบมันสาปะหลังเพื่อยืนยันว่า ระดับธาตุอาหารดังกล่าว ยังคงมีอยู่ในระหว่างการแปรรู ป
อาหารและการปรุ งอาหาร ซึ่งพบว่าธาตุเหล็กและสังกะสี ในปริ มาณสู ง ยังคงมีอยู่หลังจากนามาปรุ งเป็ นอาหาร
และยังคงมีให้ดูดซึมในลาไส้หลังจากการย่อย มันสาปะหลัง ที่มีธาตุอาหาร สามารถให้ธาตุเหล็กได้ร้อยละ 40 50 ของความต้องการสารอาหารที่ควรได้รับประจาวัน (Estimated Average Requirements - EAR) และร้อยละ 60
- 70 ของ EAR สาหรับธาตุสังกะสี ที่เด็กและสตรี ในแอฟริ กาตะวันตกควรได้รับประจาวัน
(ครับ ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาให้เราสามารถพัฒนาพันธุ์พืชให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงได้)
อ่ า นเพิ่ ม เติ มได้ ที่ https://www.danforthcenter.org/news/international-team-first-successfully-stackvirus-resistance-plus-iron-zinc-biofortification-non-cereal-crop/
จากข้ อมูล 15 ปี ไม่พบว่า คาโนล่าและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
ส่ งผลกระทบต่ อความหลากหลายทางชีวภาพในญี่ปุ่น
กระทรวงเกษตร ป่ าไม้แ ละประมงของญี่ ปุ่ น (Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries - MAFF) ได้ทาการสารวจ
ประจาปี ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบผลกระทบใด ๆ
ที่มีต่อความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศจากคาโนล่า
และถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม ข้อมูลล่าสุ ดแสดงให้เห็นว่า
พื ช ดัดแปลงพันธุ ก รรมทั้ง 2 ชนิ ด ไม่น่าจะส่ งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การสารวจเริ่ มต้นในปี 2549 และดาเนินการต่อเนื่ องทุกปี ครอบคลุมรัศมีประมาณ 5 กม. จากพื้นที่ปลูก
พืชดัดแปลงพันธุ กรรม พืชที่เป็ นทั้งพืชดัดแปลงพันธุ กรรม และพืชที่ไม่ใช่พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และนาใบพืชมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจหายีน ที่ทนทานสารกาจัดวัชพืชและยีน ที่
ต้านทานสารป้องกันกาจัดศัตรู พืช ข้อมูลล่าสุ ดจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการผสมข้ามระหว่าง ถัว่ เหลือง
ดัดแปลงพันธุ กรรมกับถัว่ เหลื องป่ า หรื อระหว่า งถั่วเหลื องดัดแปลงพันธุ กรรมที่ มีลกั ษณะต้านทานต่างกัน
สาหรับคาโนล่า รัฐบาลญี่ปุ่นสังเกตเห็นว่า คาโนล่าดัดแปลงพันธุกรรมมีการแพร่ กระจายยีนที่ถ่ายฝาก ไปยังคา
โนล่าดัดแปลงพันธุ กรรมพันธุ์อื่นที่มียีนที่แตกต่างกัน หรื อพันธุ์คาโนล่าที่ไม่ได้ดดั แปลงพันธุ กรรม ที่มีความ
ใกล้ชิด ในอัตราประมาณร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในช่วงปกติของอัตราการผสมข้ามที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนยั สาคัญ MAFF ยังเน้น
ย้าว่า ผลการสารวจที่รวบรวมตั้งแต่ปี 2549 - 2561 ไม่ได้แสดงผลกระทบใด ๆ ที่ยนี ถ่ายฝากมีการแพร่ กระจายใน
คาโนล่า
3

กระทรวงจะดาเนินการศึกษาต่อไป เกี่ยวกับผลกระทบของพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการมีอยู่ของลูกผสมข้ามพันธุ์ใด ๆ และติดตามความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบ
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในญี่ปุ่นต่อไป
(ครับ เป็ นหลักฐานที่ใช้ยืนยันได้ว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ได้มีผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพราะไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายของยีนถ่ายฝาก หรื อมีการเคลื่อนย้ายแต่ก็ เกิดขึ้นภายในช่วงปกติของอัตรา
การผสมข้ามตามธรรมชาติ ซึ่งถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนยั สาคัญ)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/02/15/Japan-GM-food-safetyupdate-Transgenic-soy-rapeseed-have-no-impact-on-biodiversity-even-after-15-years-government-study
นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบความสามารถในการตรวจจับสารอาหารของพืช
เพื่อตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นักวิทยาศาสตร์จาก Carnegie Institute of Science ได้คน้ พบ
วิ ธี ก า ร ที่ พื ช ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต า ม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ที ม นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ค้น พบโปรตี น ที่ มี ล าดับ
เหมือนกันเป็ นบางส่ วน (evolutionarily conserved protein)
ซึ่ งมี บ ทบาทพิ เ ศษในการควบคุ ม การตอบสนองต่ อ
ความเครี ยดและการเปลี่ ย นแปลงของกระบวนการ
พัฒนาการที่สาคัญ เช่น การงอกของเมล็ดและการออกดอก จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยน
น้ าตาลของโปรตี นนี้ ซึ่ งให้สารอาหารแก่ พืชเพื่อปรั บการปรั บตัวให้เข้ากับความเครี ยดจากสิ่ งแวดล้อม และ
ควบคุมการงอกของเมล็ดและเวลาออกดอก
การศึกษาพบว่า พืชตัดสิ นใจในระดับเซลล์ (cellular decisions) โดยการบูรณาการข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
และข้อมูลภายใน เพื่อปรับปรุ งความยืดหยุน่ และประสิ ทธิภาพการผลิตในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การค้นพบ
นี้ไม่เพียงนาไปสู่ การปรับปรุ งการเกษตรเท่านั้น แต่ยงั ช่วยปรับปรุ งระบบนิเวศอีกด้วย
(ครับ เป็ นการศึกษาในระดับพื้นฐาน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาต่อไปในอนาคต)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
https://www.nature.com/articles/s41467-021-209297.epdf?sharing_token=dGyir9sYCe1LmQEvTHTzJNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NfocUseMERaZo8xk9MJWbOEkqBs8Rt6zLo8AGgHrN8OiEAZFLV2zMlbZ123Ao7HCxkG8JPboeKNI00BT1FYgD9jNTxOqvLN2tx6e25_IjOsDhfJ2G2fT1RwQRSrCJ1g%3D

แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 17, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิ รานุ สรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
4

