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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 7 กันยายน 2565 

นักวิจัยเสนอแนวทางใหม่ในการก ากบัดแูลพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
 

กลุ่มนกัวิจยัไดเ้สนอบทความผ่านทาง Policy Forum 
(เวทีนโยบาย) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เรียกร้อง
ให้มีแนวทางใหม่ในการก ากับดูแลพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม (genetically engineered (GE) crops) โดย
ให้เหตุผลว่าแนวทางการทดสอบความปลอดภยัใน
ปัจจุบันมีความแตกต่ างกันอย่างมากในแต่ละ
ประเทศ และโดยทั่วไปยังขาดซ่ึง พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความกา้วหนา้ใน

การปรับปรุงพนัธ์ุพืชท าให้มองไม่เห็นเส้นแบ่งระหว่างการปรับปรุงพนัธ์ุแบบเดิมกบัพนัธุวิศวกรรม 
ในบทความยืนยนัว่ากรอบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรที่จะตรวจสอบเฉพาะลกัษณะใหม่ของ

พืชโดยใชว้ิธีการ "-omics" (การศึกษาส่ิงมีชีวิตแบบองคร์วม หรือ การศึกษาส่ิงมีชีวิตแบบทั้งระบบ ตั้งแต่ระดบั 
สารพันธุกรรม ไปจนถึงกระบวนการคดัลอกรหัสสารพันธุกรรม)  แทนที่จะเน้นที่วิธีการและกระบวนการ
เบ้ืองหลังที่ใช้ในการสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรม  Genomics (สหวิทยาการที่มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างของ
วิวฒันาการ การท าแผนที่ และการแกไ้ขจีโนม) สามารถใชใ้นการสแกนพนัธ์ุพืชใหม่ ๆ เพื่อหาการเปล่ียนแปลง
ของดีเอ็นเอที่ไม่คาดคิด ในขณะที่วิธีการ "-โอมิกส์" ส าหรับใช้ทดสอบเพ่ิมเติม เช่น transcriptomics (การ
วิเคราะห์หากลุ่มยืนเป้าหมายท่ีมีการแสดงออกของยีนในเน้ือเยื่อ ในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง) proteomics 
(การศึกษาโปรตีนทุกชนิดที่เป็นผลผลิต ของยีนทั้งหมด) epigenomics (ศึกษาเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงของการ
แสดงออกของยีนที่เกิดจากกระบวนการอ่ืนนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงล าดับดีเอ็นเอ) และ metabolomics 
(การศึกษากระบวนการทางเคมีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสารท่ีพ้ืนผิวโมเลกุลขนาดเล็กตวักลางและผลิตภณัฑจ์ากเผาผลาญ
ของเซลล)์ ในการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในองคป์ระกอบโมเลกุลของพืช ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีสามารถใชเ้หมือนกบัเป็น
ลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบผลิตภณัฑจ์ากพนัธ์ุใหม่ "มีความเทียบเท่าอย่างมาก" กบัผลิตภณัฑท์ี่ผลิตโดยพนัธ์ุที่มีอยู่
แลว้ 

Fred Gould ศาสตราจารย์พิเศษจาก North Carolina State University และเป็นผูเ้ขียนบทความกล่าวว่า 
แนวทางท่ีใช้ในตอนน้ี ซ่ึงแตกต่างกันในแต่ละรัฐบาล ขาดความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ “ขนาดของการ
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และท่ีมาของ DNA มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับผลลัพธ์ของการ
เปล่ียนแปลงนั้น การเปล่ียน DNA คู่เบสหน่ึงคู่ในพืชที่มีคู่เบส 2.5 พนัลา้นคู่ เช่น ขา้วโพด สามารถสร้างความ
แตกต่างไดอ้ย่างมาก” และ Gould ยงักล่าวดว้ยว่าแนวทาง "-omics" หากใช้อย่างเหมาะสมจะไม่เพ่ิมตน้ทุนของ
การก ากบัดูแล เน่ืองจากพนัธ์ุท่ีพฒันาขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีความจ าเป็นในการควบคุม 

(ครับ เป็นขอ้เสนอที่ควรน ามาพิจารณาในการทดสอบความปลอดภยัของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://news.ncsu.edu/2022/09/researchers-propose-new-framework-for-regulating-ge-

crops/ 
 

ยีนจ านวนมากได้ถกูดดัแปลงเพือ่ผลติสารส าคัญของหญ้าฝร่ันอย่างยั่งยืน 
 

หญา้ฝรั่น (saffron) เป็นพืชที่น ายอดเกสร
เพศเมียมาใชเ้ป็นเคร่ืองเทศ (spices) มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ Crocus sativus L. และจดัว่า
เป็นเคร่ืองเทศที่แพงที่สุดในโลก ในการ
ผลิตเคร่ืองเทศดังกล่าว 1 กิโลกรัม ต้อง
ใช้จ านวนดอกมากถึง 150,000–200,000 
ด อ ก  นั ก วิ จั ย จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอบัดุลลาห์ (King Abdullah University of Science and Technology - KAUST) ได้
คน้พบวิธีการที่จะใชพ้ืชสวนทัว่ไปในการผลิต crocins ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิของหญา้ฝรั่น และเป็นสารประกอบ
ที่ส าคญัในอุตสาหกรรมยาและอาหาร 

สีเหลืองทองถึงสีน ้ าตาลแดงของหญา้ฝรั่นมาจาก crocins ซ่ึงเป็นรงควตัถุท่ีละลายน ้าได ้ และไดม้าจากแค
โรทีนอยด์ (carotenoids หรือ รงควตัถุ (pigment) สีเหลือง ส้ม แดง และส้ม-แดง พบทัว่ไปในพืช และส่ิงมีชีวิตท่ี
สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้)  โดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่า  carotenoid cleavage 
dioxygenases (CCDs) Crocins มีศกัยภาพในการรักษาสูง ปกป้องเซลล์ประสาทจากการเส่ือมสภาพ และยงัมี
คุณสมบตัิเป็นยากล่อมประสาท และเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ Crocins ยงัมีความส าคญัในอุตสาหกรรมอาหาร
เช่นเดียวกบัสีผสมอาหารจากธรรมชาติ การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปจะท าดว้ยมือซ่ึงใช้แรงงานมาก นอกจากน้ี 
หญา้ฝรั่นยงัปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากดัของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียเท่านั้น และแนวทางเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ 
ๆ ในการผลิตสารประกอบเหล่าน้ีในปริมาณมากเป็นท่ีตอ้งการอย่างมาก 

นกัวิจยัที่ KAUST ไดจ้ าแนกเอนไซม ์CCD ที่มีประสิทธิภาพสูงในผลของ Gardenia jasminoides (ตน้พุด
ซ้อน เป็นไมพุ่้มสมุนไพร ดอกสีขาวสวย กลีบซ้อนเป็นชั้น กล่ินหอมสดช่ืน) ซ่ึงเป็นไมป้ระดบัท่ีใชใ้นการแพทย์
แผนจีน G. jasminoides จะผลิตสารตั้งต้นของ crocin crocetin dialdehyde ขณะน้ีนักวิจัยได้จัดท าระบบเพื่อ
ตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ CCD ในพืช และพฒันาวิธีการดัดแปลงยีนหลายยีนเพื่อการผลิต crocins ใน

https://news.ncsu.edu/2022/09/researchers-propose-new-framework-for-regulating-ge-crops/
https://news.ncsu.edu/2022/09/researchers-propose-new-framework-for-regulating-ge-crops/
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เน้ือเยื่อพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพอย่างยั่งยืน Xiongie Zheng นักวิจัยกล่าวว่าแนวทางในการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพน้ี ยงัสามารถใชก้บัพืชอ่ืน ๆ เช่น ขา้ว เพ่ือพฒันาอาหารที่อุดมดว้ย crocins  

Salim Al-Babili หัวหนา้ทีมวิจยั กล่าวว่าการศึกษาน้ีไดปู้ทางส าหรับการผลิต crocins และสารประกอบที่
มีมูลค่าสูงอ่ืน ๆ  ที่ได้มาจากแคโรทีนอยด์ (apocarotenoids) เพื่อเป็นยาในเน้ือเยื่อสีเขียวและในอวยัวะพืชที่อุดม
ดว้ยแป้งอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ครับ นับว่าเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ ที่ใช้ศกัยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ในการพฒัฯพืชให้ผลิต
สารส าคญัที่มีมูลค่าสูง) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1272/harnessing-the-power-of-saffron-color-
for-food-and-future-therapeutics 

 

นักวิจัยคิดค้นวิธทีี่ง่ายและถกูในการผลิตฟีโรโมน 
 

ผู ้ เ ช่ี ย วชาญจากมหาวิท ยาลัย ลุนด์  (Lund 
University)  ได้พัฒนาวิ ธีการผลิตฟีโรโมน 
(สารเคมีท่ีหลั่งหรือขบัออกมาแลว้กระตุน้การ
ตอบสนองทางสังคมในชนิดพนัธ์ุเดียวกนั) เทียม
ที่ถูกกว่า ซ่ึงอาจท าให้แมลงสับสนและป้องกัน
ไม่ให้แมลงมองหาคู่ครอง 

การผลิตฟีโรโมนเทียมนั้นซับซ้อนและมี
ราคาแพง อาจมีราคาประมาณ 1,000 ถึง 3,500 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม และค่าใชจ้่ายในการปรับใชเ้พ่ิมเติม 40 ถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัชนิด
ของศตัรูพืช ดังนั้น การลดตน้ทุนในการผลิตฟีโรโมนจะท าให้เกษตรกรเขา้ถึงการควบคุมศตัรูพืชท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลงัพฒันา 

Christer Löfstedt นักนิเวศวิทยาเคมี ร่วมกับนักวิจยัจากหลายประเทศ ได้ร่วมกันดัดแปลงพนัธุกรรมพืช
เพื่อผลิตส่วนประกอบทางเคมีท่ีจ าเป็นส าหรับการสังเคราะห์ฟีโรโมน โดยใช้ Camelina เป็นไมด้อกในตระกูล 
Brassicaceae ที่มีเมล็ดที่อุดมไปด้วยกรดไขมันซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตวตัถุดิบ ด้วยวิธีพันธุ
วิศวกรรม ท าให้นักวิจัยถ่ายฝากยีนจาก navel orangeworm (หนอนชนิดหน่ึงที่ท าลายพืชผล) ท าให้เมล็ด 
Camelina ผลิตกรดไขมนัจ าเป็นซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ของการผลิตฟีโรโมน ทีมวิจยัได้รายงานในวารสาร Nature 
Sustainability ว่ากบัดกัฟีโรโมนที่ไดพ้ฒันาขึ้นนั้นท างานไดด้ีพอ ๆ กบัฟีโรโมนสังเคราะห์ในเชิงพาณิชย ์

(ครับ น่ีคือศกัยภาพหน่ึงของเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.science.org/content/article/researchers-just-made-it-easier-and-cheaper-

confuse-crop-pests 
 

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1272/harnessing-the-power-of-saffron-color-for-food-and-future-therapeutics
https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1272/harnessing-the-power-of-saffron-color-for-food-and-future-therapeutics
https://www.science.org/content/article/researchers-just-made-it-easier-and-cheaper-confuse-crop-pests
https://www.science.org/content/article/researchers-just-made-it-easier-and-cheaper-confuse-crop-pests
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การป้องกันไวรัสตามธรรมชาตขิอง Apple คล้ายกบักลไกของ GM 
 

ตน้ไมด้ัดแปลงพนัธุกรรมเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น
ได้รับการติดตามเพื่อการก ากับดูแลและการ
ต่อตา้นของสาธารณชน แต่การคน้พบล่าสุดของ

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์  
(University of Manchester) มีส่วนส าคัญที่ใช้ใน
การอธิบาย 

ไวรัส  apple rubbery wood (ARWV) ได้
แพร่ระบาดไปยงัตน้แอปเปิลทัว่โลก ในการศึกษา

น้ี นักวิทยาศาสตร์พบว่าอาการของ ARWV เป็นผลมาจากการลดลงของลิกนิน ซ่ึงเป็นวสัดุโครงสร้างหลักที่

รองรับเน้ือเยื่อของพืชส่วนใหญ่ การตรวจสอบเพ่ิมเติมพบว่าเอนไซม ์phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการสังเคราะห์ลิกนินถูกยบัยั้งโดยพืชในระหว่างการติดเช้ือ ARWV ส่งผลให้การสังเคราะห์ลิกนินทาง
ชีวภาพลดลง ท าให้กิ่งกา้นของตน้ไมมี้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและอ านวยความสะดวกในการปล่อยน ้าตาล 

นกัวิทยาศาสตร์ของแมนเชสเตอร์กล่าวว่า กลไกของ ARWV ในการปรับเปล่ียนลิกนินในตน้แอปเป้ิลนั้น
คล้ายกันมากกับวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เปล่ียนแปลงลิกนินในต้นไม้ดัดแปลงพันธุกรรม น่ีเป็นหลักฐานว่า

เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีการควบคุม เช่น การดัดแปลงพนัธุกรรม แสดงความคลา้ยคลึงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ 

(ครับ พอจะแสดงให้เห็นว่า การดดัแปลงพนัธุกรรมดว้ยเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม มีกลไกที่คลา้ยคลึงกบั
กลไกท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ) 

อ่านเ พ่ิม เติมได้ ท่ี  https://www.manchester.ac.uk/discover/news/apple-trees-natural-response-to-virus-
mirrors-gm-mechanism-study-shows/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 7, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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