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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 26 มกราคม 2565 

สหราชอาณาจักรประกาศกฎการดูแลการแก้ไขยีนทีเ่รียบง่ายเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
 

กรมส่ิงแวดลอ้ม อาหารและกิจการชนบท (Department of 
Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA) ประกาศ
ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจกัร 
เพื่อลดระเบียบที่ไม่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขยีน โดยมี
เป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงพืชทีม่ีความยืดหยุ่น 
มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้ผลผลิตมากขึ้น นอกจากน้ี
ยงับอกเป็นนัยว่านักวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจกัรจะ
สามารถท าการวิจยัและพฒันาพืช โดยใช้เทคโนโลยีทาง

พนัธุกรรมไดอ้ย่างไม่ติดขดั 
Jo Churchill รัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรมเกษตรและการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศ  กล่าวว่า 

"เทคโนโลยีใหม่ทางพนัธุกรรมสามารถช่วยจดัการกบัความทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุคปัจจุบนั ที่เกี่ยวกบัความ
มัน่คงด้านอาหาร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งยงัมี
อิสระและโอกาสในการส่งเสริมนวตักรรม ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม และช่วยให้ปลูกพืชท่ีมีความแข็งแรงขึ้น ตอ้ง
ขอบคุณกลุ่มผูท้ าการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยในการก าหนดแนวทาง และ หวงัว่าจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีเราสามารถ
ท าได ้

กฎหมายใหมท่ี่ก าลงัออกมาไม่ได้หมายความว่า มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการวิจยัจะลดลง DEFRA 
ยงัคาดหวงัดว้ยว่ากฎหมายใหม่น้ีจะปูทางให้สหราชอาณาจกัรตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นมหาอ านาจดา้นวิทยาศาสตร์
ระดบัโลกภายในปี 2573 และก าหนดต าแหน่งตวัเองให้เป็นผูน้ าระดบัโลกในดา้นการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพ
อากาศอย่างยัง่ยืน 

(ครับ อะไรคือเป้าหมายของประเทศไทยดา้นการเกษตร) 
อ่านเพ่ิมเติมท่ี https://www.gov.uk/government/news/new-powers-granted-to-research-gene-editing-in-

plants 
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จีนร่างกฎเกณฑ์ใหม่ส าหรับพืชแก้ไขยนี 
 

จีนออกกฎใหม่เกี่ยวกับการทดสอบภาคสนามพืชแก้ไขยีน ท่ี
น าไปสู่การพฒันาพืชเพ่ือความมัน่คงทางอาหารท่ีเร็วข้ึน 

กระทรวง เกษตรและกิจการชนบท  (Ministry of 
Agriculture and Rural Affairs) ได้เผยแพร่การประกาศกฎใหม่
น้ี เ ม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ซ่ึง เ ป็นส่วนหน่ึงของ
เป้าหมายประเทศในการยกเคร่ืองอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
ปักกิ่งยงัผ่านกฎใหม่ในการอนุญาตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และ
คาดว่าจะส่งเสริมพืชแกไ้ขยีนในเร็ว ๆ น้ี 

กฎใหม่ในการแกไ้ขยีนฉบบัร่างระบุว่า เม่ือพืชแกไ้ขยีนเสร็จส้ินการทดสอบเบ้ืองตน้ (pilot trial) แลว้ ก็สามารถ
ขอใบรับรองการผลิตได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าการทดสอบภาคสนามท่ีใชเ้วลานานส าหรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

Rabobank กล่าวในรายงานล่าสุดว่า “ด้วยการลงทุนท่ีแข็งแกร่งของรัฐบาลจีนในการแกไ้ขจีโนม เราคาดว่าจะมี
นโยบายท่ีค่อนขา้งเปิดกวา้งจะออกมาในปีต่อๆ ไป” 

(ครับ ในขณะท่ีหลายประเทศท่ีสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ไดแ้กไ้ขกฎระเบียบ
เพ่ือผ่อนคลายการก ากบัดูแลพืชดดัแปลงพนัธุกรรมและพืชแกไ้ขยีน แต่ประเทศท่ีห้ามใช ้กลบัมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวด)  

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.channelnewsasia.com/business/china-allow-gene-edited-crops-push-food-
security-2457786 
 

ส่ิงแวดล้อมและจีโนมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในการพฒันาพืช 
 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของขา้วฟ่างในเขตไอโอวา (Iowa) 
นกัวิจยัของ Iowa State University ไดค้น้พบว่าจีโนมมีปฏิสัมพนัธ์
กับสภาพแวดล้อมระหว่างการพฒันาพืช ในการก าหนดความสูง
ขั้นสุดทา้ยในขา้วฟ่าง  

นกัวิทยาศาสตร์ท่ี Iowa State University ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือดูกลไกท่ีก าหนดว่าพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีการโต้ตอบกันอย่างไรในระหว่างขั้นตอนของ
การพฒันาท่ีส าคญัของพืช 

การศึกษาน้ีไดตี้พิมพ์ในวารสาร New Phytologist ซ่ึงเน้นให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลต่อความ
สูงของตน้ขา้วฟ่าง รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกบั phenotypic plasticity (ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกต่อส่ิง
เร้าจากส่ิงแวดล้อม) หรือลักษณะท่ีก าหนดจะแตกต่างกันอย่างไรท่ีเป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อม การศึกษาน้ีได้
ตรวจสอบอตัราการเจริญเติบโตของขา้วฟ่างระหว่าง 40 ถึง 53 วนัหลงัปลูก ซ่ึงเป็นขั้นตอนวิกฤติของการพฒันาในพืช 
การตรวจสอบการเจริญเติบโตในช่วงเวลาดงักล่าวท าให้นกัวิจยัสามารถตรวจสอบกลไกท่ีควบคุม phenotypic plasticity 
ของขา้วฟ่างไดอ้ย่างรายละเอียดมากข้ึน 
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นกัวิจยัพบว่าการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิในเวลากลางวนั ท าให้ท าให้ความสูงของตน้ขา้วฟ่างลดลง และมีแนวโน้มท่ี
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการพฒันาในระยะวิกฤตินั้น ประมาณ 40 ถึง 53 วนัหลงัจากปลูก Qi Mu นักวิจยั
หลงัปริญญาเอกด้านพืชไร่กล่าวว่า "เราพบว่ายีนเหล่าน้ีมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงเร้าจากส่ิงแวดล้อมและควบคุมอตัราการ
เจริญเติบโตสูงสุด ตลอดจนเวลาท่ีจะไปถึงอตัราการเติบโตสูงสุด"  

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.news.iastate.edu/news/2022/01/24/sorghumplasticity 
 

ลดการเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลและระดับ Acrylamide ในมนัฝร่ังด้วยเทคนิค CRISPR 
 

นกัวิจยัในออสเตรเลียประสบความส าเร็จในการพฒันาพนัธุม์นั
ฝรั่งแกไ้ขพนัธุกรรม เพ่ือลดสารให้ความหวานท่ีเกิดจากความ
เย็น และลดการเกิดอะคริลาไมด์ในผลิตภณัฑ์มนัฝรั่งทอด ซ่ึง
เป็นทางเลือกท่ีเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของมนุษย  ์

รูปแบบท่ีนิยมในการแปรรูปมันฝรั่ง คือ มันฝรั่งแผ่น
ทอดกรอบและมันฝรั่งแท่งทอด (French flies) อย่างไรก็ตาม 
หลงัจาท่ีน ามาทอด มนัฝรั่งจะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล เน่ืองจากมี
น ้าตาลเฮกโซส์ (hexose sugars) สะสมอยู่ การเกิดสีน ้าตาลน้ีเอง

อาจไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และส่งผลให้มนัฝรั่งทอดกลายเป็นเศษอาหาร ในทางกลบักัน การเกิดอะคริลาไมด์ 
(acrylamide) ในมนัฝรั่งทอดยงัก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพต่อผูบ้ริโภค เน่ืองจากอะคริลาไมด์อาจเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท/สารก่อมะเร็ง ผู ้วิจัยจึงใช้เทคนิคการแก้ไขยีน (gene editing) เพ่ือลดการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
vacuolar invertase และ asparagine synthetase 1 ซ่ึงจะส่งผลให้สารความหวานท่ีเกิดจากความเยน็ และการเกิดอะคริลา
ไมด์ในผลิตภณัฑ์มนัฝรั่งทอดลดลง 

โดยการใช ้Agrobacterium tumefaciens หรือการใชเ้คร่ืองยิงอนุภาค (particle bombardment) เพ่ือน าส่ง Cas9 และ 
gRNAs ในรูปของสารเชิงซ้อนของไรโบนิวคลีโอ (ribonucleoprotein complex) ท าให้เกิดการแกไ้ขพนัธุกรรมไดถ้ึง 20 
กรณี (events) และไม่เกิดการแกไ้ขพนัธุกรรม 1 กรณี จากนั้นท าการคดัเลือกเพียง 10 กรณี เพ่ือน ามาวิเคราะห์ทางชีวเคมี 
ซ่ึงพบว่าน ้าตาลเฮกโซสในหัวมนัและระดบัอะคริลาไมด์ในมนัฝรั่งทอดลดลงอย่างมีนยัส าคญั ผลการวิจยัน้ีจึงช้ีให้เห็น
ว่ามนัฝรั่งแกไ้ขพนัธุกรรมมีศกัยภาพท่ีจะช่วยลดทั้งปริมาณเศษอาหารและลดความเส่ียงต่อสุขภาพ เม่ือแปรรูปเป็นมนั
ฝรั่งแผ่นทอดกรอบและมนัฝรั่งแท่งทอด 

(ครับ ในกรณีน้ีน่าจะเป็นการใชเ้ทคนิคการแกไ้ขยีนในรูปแบบ SDN 2 หรือการแกย้ีนในช่วงสั้น ๆ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/63604/ 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 26, 2022 
สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร 
กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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