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นักวิจัยเสนอกรอบการจ าแนกส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและส่ิงมีชีวิตท่ีแก้ไขจีโนม  
 

ผูเ้ชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยัฮอกไกโด (Hokkaido 
University) ประเทศญี่ปุ่นได้น าเสนอกรอบการ
จ าแนกท่ีสามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างของ
ส่ิ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพัน ธุก รรม  ( genetically 
modified organisms - GMOs) ออกจากส่ิงมีชีวิตท่ี
แก้ไขจีโนม/ยีน (genome-edited organisms) โดย
ค านึงถึงทั้ งด้านเทคนิค จริยธรรมและสังคม การ

น าเสนอนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Trends in Biotechnology 
ส่ิงมีชีวิตท่ีใช้เทคนิคการแก้ไขจีโนม อาจมีดีเอ็นเอ (DNA) หรือสายพนัธุกรรมแปลกปลอมหรือไม่มีเลยก็

ได้ ดังนั้นในกรอบการจ าแนกท่ีเสนอ หากไม่มี DNA แปลกปลอมเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ท่ีได้จะถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ GMO ในกรณีท่ีตัวท าปฏิกิริยาหรืออาหารเพาะเลี้ยงอาจมี DNA แปลกปลอม ผลลัพธ์ท่ีได้
จะต้องได้รับการทดสอบหา DNA แปลกปลอมท่ีมีอยู่ ต าแหน่งในจีโนมท่ีมีแนวโน้มว่าจะมี DNA แปลกปลอม
รวมอยู่ ต าแหน่งเหล่านั้นจะได้รับการวิเคราะห์ ผ่านการตรวจหลายอย่าง รวมถึงการหาล าดับ DNA เป้าหมาย 
การหาล าดับจีโนมทั้งหมด และ genomic Southern blots (เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบจีโนม) หากยืนยนัการมี
อยู่ของ DNA แปลกปลอม ให้ถือว่าผลิตภณัฑ์นั้นเป็น GMO 

การมีกรอบการจ าแนกท่ีชัดเจนจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีมีกฎระเบียบด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ 

(ครับ นั่นเป็นขอ้เสนอในการจ าแนกส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมออกจากส่ิงมีชีวิตแก้ไขยีน ประเด็นหลกั 
คือ ถา้ไม่มีดีเอ็นเอแปลกปลอมให้ถือว่าไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(21)00260-
2?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news 
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นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ก้าวเข้าใกล้พืชท่ีตรึงไนโตรเจนได้เอง  
 

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบนัวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตร
แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida Institute of 
Food and Agricultural Sciences - UF/IFAS) ได้เข้าใกล้ไปอีก
ขั้นหนึ่งของการพัฒนาพืชให้มีความสามารถในการควบคุม
และใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 

ไนโตรเจนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพืช แต่พืชสามารถดูด
ซับไนโตรเจนได้เฉพาะในรูปแบบทางเคมีบางชนิดเท่านั้น 

รูปแบบเหล่านี้ บางรูปแบบพบได้ตามธรรมชาติในดิน แต่มีในปริมาณท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีไม่เพียงพอ 
ไนโตรเจนมีอยู่มากในอากาศ แต่อยู่ในรูปแบบท่ีพืชใช้ไม่ได้ และแบคทีเรียบางชนิดท่ีอาศยัอยู่ในดินจะเปลี่ยน
ไนโตรเจนในบรรยากาศ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ เรียกกระบวนการนั้นว่าการตรึงไนโตรเจน 
พืชตระกูลถัว่บางชนิดได้พฒันาปมท่ีรากเพื่อเป็นท่ีอยู่ของแบคทีเรียเหล่านี้  และปมรากเหล่านี้ช่วยให้พืชดูดซับ
ไนโตรเจนท่ีถูกตรึงด้วยแบคทีเรีย ในทางกลบักัน แบคทีเรียก็จะได้รับน ้าตาลจากพืช 

เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการ เม่ือพืชตระกูลถัว่สัมผัสกับจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ทีมวิจัยได้ใช้
เทคนิคท่ีท าให้เกิดการเรืองแสงในท่ีท่ีมีไซโตไคนิน (cytokinin) เทคนิคนี้ท าให้ทีมวิจัยติดตามฮอร์โมนได้ทุกการ
เคลื่อนไหว และพบว่ากิจกรรมของไซโตไคนินเกิดขึ้นในสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก ไซโตไคนินจะถูกสร้าง
ขึ้นท่ีชั้นนอกของรากและเคลื่อนเข้าด้านใน ในขั้นท่ีสอง ส่วนในของรากนั้นจะถูกดันออกด้านนอกเหมือน
ลูกโป่ง ก่อตวัเป็นปม 

นักวิจัยยงัพบอีกว่ากิจกรรมไซโตไคนินในขั้นท่ีสองนั้น ถูกควบคุมโดยยีนท่ีเรียกว่า IPT3 ซึ่งได้รับการ
ยืนยันจากการใช้เทคนิคการเรืองแสงและการสังเกตพืชโดยไม่มียีน IPT3 จะไม่มีการก่อตัวของปม ซึ่ งบอก
นักวิจัยว่ายีนนี้ มีบทบาทส าคญัในกระบวนการตรึงไนโตรเจน 

(ครับ อีกไม่นานเราคงลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ เม่ือพืชสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้เอง)  
อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี  https://blogs.ifas.ufl.edu/news/2022/01/27/uf-ifas-scientists-take-next-steps-toward-

crops-that-make-their-own-nitrogen/ 
 

อาร์เจนตินาปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลการประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม  
 

การแก้ไขกรอบการก ากับดูแลของประเทศอาร์เจนตินา อยู่บนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ท่ีเป็นปัจจุบนั ตลอดจนประสบการณ์และบทเรียนของประเทศท่ีมีมามากกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่ี
จะระบุว่าไม่มีความเส่ียงใหม่หรือมีความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้นของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ท่ีเคยประเมินไวก้่อนหน้านี้  
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กระบวนการประเมินความเ ส่ีย งด้านส่ิงแ วดล้อม 
( environmental risk assessment -  ERA) ได้ ถู กน า ม า
ทบทวนในช่วงปี 2563 และ 2564 และมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการประเมิน ดังนี้ : 
• การประเมินพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะร่วม 
(stacked GM crops) จะเน้นท่ีความเป็นไปได้ของการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะท่ีแปลกใหม่และยีน โดย

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเกิด epistasis (การข่มขา้มคู่ หมายถึง ปรากฎการณ์ท่ีการแสดงออก
ของยีนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของยีนปรับแต่ง (modifier gene) อีกยีนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง) 
ระหว่างยีนท่ีน าเขา้มาหรือปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการแสดงออกใน metabolic pathways (ชุดของปฏิกิริยาท่ี
ใช้เอนไซม์ มีล าดับต่อเนื่องกันไปเพื่อใช้สร้างสารต่าง ๆ  สารตั้ งต้น สารตัวกลาง และผลิตภัณฑ์) ท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

• กระบวนการประเมินนั้น จะพิจารณาข้อมูลและข้อสรุปจากการทดสอบภาคสนามท่ีจ ากัด (confined 
field trials) ท่ีเขม้ขน้มากขึ้น โดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าขอ้สรุปเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์ในหลาย
สภาพแวดล้อมและสามารถอ้างอิงพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ได้ โดยไม่ค านึงถึงสภาพอากาศทาง
การเกษตรและสภาพทางนิเวศวิทยาเกษตร 

• ผู ้ส่งค าร้องมีตัวเลือกในการรายงานว่าการแสดงออกของพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นเร่ืองของ
ความคุน้เคย (familiarity) หรือมีประวตัิการใช้อย่างปลอดภยั (safe use) ซึ่ งจุดประสงค์ของการแก้ไขใน
ประเด็นนี้  เพื่อหลีกเลี่ยงความซ ้าซ้อนของขอ้มูลท่ีมีอยู่ในค าร้องต่าง ๆ ของการประเมิน 

• ผู ้ส่งค าร้องมีทางเลือกในการอธิบายผลกระทบท่ีไม่ได้ตั้งใจของต าแหน่งท่ีสอดแทรก ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในระบบนิ เวศเกษตร ตามส่ิงท่ีสังเกตได้ในการศึกษาก าร
แสดงออกทางเกษตร (agro-phenotypic studies) 

• สุดท้ายนี้ได้มีการปรับปรุงแผนการจัดการความต้านทานของแมลงศัตรู เพื่อประโยชน์ของผูส่้งค าร้อง
และระบบการก ากับดูแลโดยรวม 

ระบบการก ากับดูแลของอาร์เจนตินาเป็นแบบเชิงรุก พลวัต และอิงวิทยาศาสตร์เพื่อรักษามาตรฐานความ
ปลอดภยัทางชีวภาพในระดับสูง กระบวนการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องช่วยให้หน่วยงานก ากับดูแลของ
อาร์เจนตินาสามารถจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะท่ีมีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ครับ กฎระเบียบเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ก าหนดขึ้ น เ ม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไปย่อมต้องมีก ารปรับปรุงให้ทันกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.834589/full 
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นักวิทยาศาสตร์พัฒนาพันธ์ุคาโนลาต้นเต้ียเพื่อลดการหักล้ม  
 

นักวิจัยจาก  University of Calgary ใช้เทคโนโลยี
การแก้ไขยีน (gene editing technology) เพื่อพฒันา
พันธ์ุคาโนลาต้นเตี้ยและแตกแขนงสูง โดยมีฝัก
มากกว่าและเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้น การปรับปรุงนี้
เป็นไปตามความต้องการของผูป้ลูกคาโนลา 

คาโนลาพัน ธ์ุใหม่นี้ จะมีต้น ท่ีเตี้ ย ก ว่ า
ค่าเฉลี่ยของต้นคาโนลาพนัธ์ุปกติ ร้อยละ 34  การ

ลดความสูงของต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการหักล้ม และเป็นเร่ืองยากในการควบคุมความสูงของต้นคาโนลา 
ดังนั้นจึงท าให้เห็นการหักล้มของต้นคาโนลาจ านวนมาก นักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 และก าหนด
เป้าหมายท่ีฮอร์โมน strigolactone ซึ่ งมีหน้าท่ีในการระงับการแตกแขนงในพืช พวกเขาใช้กรรไกรโมเลกุล 
(molecular scissors) เพื่อปิดตวัรับรู้ฮอร์โมน strigolactone 

คาโนลาท่ีแก้ไขยีน ไม่ได้มีไว้ส าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ เพียงแต่ใช้เป็นข้อพิสูจน์ของแนวคิดในการ
ทดสอบเชื้อพนัธุกรรมของบริษทัเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อตรวจสอบว่าจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

(ครับ เป็นเพียงต้องการพิสูจน์ว่า การลดความสูง โดยการเพิ่มปริมาณกิ่งแขนง จะเพิ่มผลผลิตของคาโนลา
หรือไม่ ซึ่ งนักวิจัยสามารถท าให้ต้นคาโนลาเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยของต้นปกติลงได้ร้อยละ 34 โดยใช้เทคโนโลยีการ
แก้ไขยีน) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/researchers-use-gene-editing-
to-create-breakthrough-canola-variety/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  February 2, 2022 
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