สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่ าผลกระทบของพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้ ก่อให้ เกิด Halo Effect
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/กระบวนการคิ ด เชิ ง
เทิ ดทู น ได้ ใ ห้ ค วามห มาย ข อง Halo effect ว่ า เ ป็ น
กระบวนการคิ ด เชิ ง ล าเอี ย ง (Cognitive bias) ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อสัญชาน (การรับรู ้) ของบุคลิ กภาพหนึ่ งก่ อตัวขึ้ น จาก
อิทธิ พลของอีกบุคลิกภาพเดิมบุคลิกภาพหนึ่ งตามขั้นตอน
ของกระบวนการการตีความหมาย ในกรณีของพืชดัดแปลง
พันธุ กรรมที่อา้ งถึงในเรื่ องนี้ ได้ก่อให้เกิด Halo Effect นั่น
คือ การคิดว่าได้ส่งผลกระทบที่ดีต่อพืชปกติ เนื้อหาโดยสรุ ปของเรื่ องมีดงั นี้
Graham Brookes นักเศรษฐศาสตร์การเกษตรของ PG Economics เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่โดดเด่นคนล่าสุ ดใน
ซี รี่ส์ ISAAA Webinar (การสัมมนาผ่านเว็บ) ซึ่ ง เป็ นการบรรยายมุ่งเน้นไปที่รายงานล่าสุ ดของ PG Economics
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมของพืชดัดแปลงพันธุกรรมทัว่ โลกในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา
Brookes กล่าวว่า "เทคโนโลยีพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังคงมีส่วนช่วยที่สาคัญ ต่อการลดผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้อมของการเกษตร และการจัดหาอาหารระดับ โลกในแนวทางที่ ย งั่ ยืน นอกจากนี้ ย งั ช่ วยยกระดับ
เกษตรกรรายย่อยที่ยากจนทรัพยากรรวมทั้งครอบครัวในประเทศกาลังพัฒนา” และ “รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมสูงเกือบถึง 19 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2561 และการปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 23 พันล้านกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับการเอารถยนต์ออก
จากถนนจานวน 15.3 ล้านคัน”
Brookes เน้นถึงผลกระทบของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่เริ่ มต้นจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุ กรรมใน
พื้นที่เฉพาะ จนถึงการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่า ไม่เพียงแต่ช่วยเกษตรกรที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว แต่
ยัง ช่ วยเกษตรกรที่ ป ลูก พื ช พันธุ์ป กติ ด้วยเช่ นกัน ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ด "halo effect" โดยอ้างถึ งกรณี ของมะละกอที่
ต้านทานต่อไวรัสในฮาวายเป็ นตัวอย่าง ด้วยการกล่าวว่าการยอมรับอย่างกว้างขวางในการปลูกมะละกอดัดแปลง
พันธุ กรรม จะช่วยลดผลกระทบของไวรัสอย่างมีนัยสาคัญ ส่ งผลให้ผูป้ ลูกมะละกอที่ไม่ใช่ มะละกอดัดแปลง
พันธุกรรมยังสามารถปลูกต่อไปได้ โดยได้รับประโยชน์จากการลดปริ มาณเชื้อไวรัสในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะช่วย
รักษาอุตสาหกรรมมะละกอของฮาวาย
1

การสัมมนาผ่านเว็บ ใน Zoom ในครั้งนี้ มีผูล้ งทะเบียนจานวน 1,936 รายทัว่ โลก มีการสตรี มพร้อมกัน
บน YouTube และ Facebook Live และรวมผูช้ มทัว่ โลกจานวน 3,372 คน
(ครับ นี่คือประโยชน์ที่ได้รับจริ ง ๆ จากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม)
ดู บั น ทึ ก ก า ร สั ม ม น า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ด้ ใ ห ม่ บ น ช่ อ ง YouTube ข อ ง ISAAA
(https://www.youtube.com/watch?v=QzqbXNdFw_A) และ รายงานสาหรับการออกข่าวมีให้อ่านได้ใน Science
Speaks (http://www.isaaa.org/blog/)
เริ่มทดลองวัคซีน COVID-19 ในมนุษย์ เป็ นวัคซีนที่ได้มาจากเทคโนโลยีด้านพืช
Medicago ประกาศว่ า บริ ษัท ได้ใ ห้ ว ัค ซี น เข็ ม แรกเพื่ อ
ป้ องกัน COVID-19 ในอาสาสมัครมนุ ษ ย์ ซึ่ งคาดว่า จะมี
ผลลัพธ์ออกมาเร็วที่สุดในเดือนตุลาคมของปี นี้
บริ ษัท ที่ ต้ ั ง อยู่ ใ น Quebec City สามารถพัฒ นา
วัคซี นที่ มี คุณภาพในการป้ อ งกัน ได้ใ นเวลาไม่กี่ สั ป ดาห์
โดยใช้เทคโนโลยีจากพืช ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยอนุภาค
คล้ายไวรั ส (VLP) แทนที่ จะเป็ นผลิ ตภัณฑ์จากสัตว์ห รื อ
ไวรัสมีชีวิต VLPs จะเลียนแบบรู ปร่ างของไวรัสและทาให้ร่างกายมนุษย์สามารถจดจาพวกมันได้ ดังนั้นจึงสร้าง
การตอบสนองทางภูมิคมุ ้ กันในลักษณะที่ไม่ติดเชื้อ
การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 เป็ นการทดลองแบบอาพราง (blinded study - คือการทดลองที่ปิดข้อมูล
เกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทาให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผทู ้ าการทดลอง หรื อผูร้ ับการทดลอง
หรื อทั้งสองฝ่ าย รับรู ้ จนกระทัง่ การทดลองได้จบเสร็ จสิ้ นลงแล้ว) โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองที่มีสุขภาพดีจานวน
180 คน เพื่อทาการประเมินอัตราการฉี ดวัคซี น 3 ขนาด คือ 3.75, 7.5 และ 15 ไมโครกรัม ขนาดยาอาจจะให้กบั
อาสาสมัค รเพี ย งอย่า งเดี ยว หรื ออาจเสริ ม สารประกอบอื่ นที่ ช่ วยเร่ งการตอบสนองใน prime-boost regimen
สารประกอบอื่น นี้ ถือว่ามีความสาคัญในช่วงการระบาดใหญ่ เนื่ องจากจะช่ วยเพิ่มการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้ กัน และลดปริ มาณของแอนติ เจนที่ จาเป็ นต่อยา วิธี การนี้ ช่วยให้สามารถผลิ ตวัคซี นได้มากขึ้น ทาให้
สามารถเพิ่มการป้องกันได้ในจานวนคนที่มากที่สุด
การทดลองในระยะที่ 2/3 คาดว่าจะเริ่ มได้ในเดือนตุลาคม 2563
(ครับ เริ่ มมีความหวังแล้วครับที่จะป้องกันการระบาดใหญ่ของ COVID 19)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-begins-phase-i-clinical-trialsfor-its-covid-19-vaccine-candidate/
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นักวิจัยหันไปใช้ การแก้ไขจีโนม CRISPR เพื่อสร้ างมันสาปะหลังปลอดไซยาไนด์
มันสาปะหลังเป็ นพืชที่สาคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลก แป้งจาก
หั ว มัน นี้ ใช้ ใ นการท าไข่ มุ ก เหนี ย วในชาไข่ มุ ก พุ ด ดิ้ ง มัน
ส าปะหลั ง และพบได้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ราศจากกลู เ ตนที่
หลากหลาย Jessica Lyons นัก วิ จัย หลัก ของโครงการแก้ไ ข
จี โ นมมั น ส าปะหลั ง ที่ Innovative Genomics Institute (IGI)
กล่าวว่า ประชาชนราวหนึ่ งพันล้านคนทัว่ โลกต้องพึ่งพามัน
สาปะหลังเป็ นแหล่งแคลอรี่ ที่รวมถึงร้อยละ 40 ของชาวแอฟริ
กัน อย่างไรก็ตามมันสาปะหลังมาพร้อมกับปั ญหาที่มีอยู่ในตัว คือ ไซยาไนด์ และทีมวิจยั จาก IGI กาลังทางาน
กับมันสาปะหลังปราศจากไซยาไนด์โดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม CRISPR
เพื่อพัฒนามันสาปะหลังที่ปราศจากไซยาไนด์ นักวิจยั ที่ IGI ร่ วมกับ Danforth Plant Science Center ได้
ใช้การแก้ไขจีโนม CRISPR ในการสกัดกั้นการผลิตไซยาไนด์ เส้นทางการสังเคราะห์ทางชีวภาพของไซยาไนด์
ในมันสาปะหลังเป็ นที่เข้าใจกันดีแล้ว และนี่ เองที่ทาให้ทีมนักวิจยั ได้มีแผนที่ นาทางสาหรับการแก้ไขจีโนม
นอกจากนี้ นักวิจยั คนอื่ น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะเข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับเส้นทางนี้ โดยใช้ RNA
interference (RNAi) และสามารถลดระดับไซยาไนด์
Lyons กล่ า วว่า "การแก้ไ ขจี โ นมนั้ น ท าได้เ รี ย บร้ อ ยกว่ า RNAi แก้ไ ขได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ แ ละท าการ
เปลี่ยนแปลงจีโนมที่มีท้ งั ความเสถียรและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม" ในทางทฤษฎีแล้วเทคนิค ที่ใช้ในการ
ผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมนั้นสามารถกาจัดไซยาไนด์ได้ แต่ก็ยงั ไม่เกิดขึ้นในระยะเวลากว่า 7 พันปี ของการเพาะปลูก
มันสาปะหลังนั้นปลูกจากท่อนพันธุ์ ซึ่ งเป็ นความท้าทายของการปรับปรุ งพันธุ์ในลักษณะที่ไม่ตอ้ งการ เพราะ
เป็ นขยายพันธุ์ของพืชแม่ Lyons กล่าวเสริ มว่า "CRISPR นั้นทาได้เร็ วกว่าการผสมพันธุ์แบบทัว่ ไปและมีความ
แม่นยามาก"
(ครับ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการแก้ไขยีน)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://innovativegenomics.org/news/crispr-cyanide-free-cassava/
ISAAA เปิ ดตัวการเข้าถึงทรัพยากรในการแก้ไขจีโนม (Genome Editing)
ISAAA ได้ติ ด ตามความก้า วหน้า ในการแก้ไ ขจี โ นม
และการนาไปใช้ในด้านอาหารและการเกษตร บทความ
ในวารสารที่ มี ก ารตรวจสอบโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญ จะถู ก
ตีพิมพ์ทุกสัปดาห์ใน Crop Biotech Update และสรุ ปไว้
ใ น ท รั พ ย า ก ร ก า ร แ ก้ ไ ข จี โ น ม ( Genome Editing
Resource) ที่ เปิ ดไว้ใ ห้ ส าธารณะชนได้มี โอกาศเข้าถึง
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โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ การโต้เถียงที่มีขอ้ มูลและการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การแก้ไขจีโนม เป็ นหนึ่ งในเทคนิ ค ใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถ
ปรับปรุ งลักษณะของสิ่ งมีชีวิต รวมถึงพืช สัตว์และแบคทีเรี ย เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการแก้ไขจีโนม ทางาน
เหมือนกับกรรไกร ตัด DNA ในตาแหน่งเฉพาะจากนั้นลบออก เพิ่มเข้าหรื อแทนที่ DNA ที่ถูกตัด เทคโนโลยีที่
ใช้มากที่สุดในการแก้ไขจีโนม คือ clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)- CRISPR
ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน 9 (Cas9), transcription activator-like effector nucleases (TALENs), zinc-finger nucleases
(ZFNs) และ homing endonucleases หรื อ meganucleases
สาหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ผลการวิจยั ใน Crop Biotech Update กรุ ณาส่ งบทสรุ ปของผลการวิจยั
ไปที่ knowledge.center@isaaa.org
(ครับ ก็เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขยีน ที่สาธาระชนทัว่ ไปสามารถเข้าไป
เรี ยนรู ้ได้)
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 22, 2020
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิ รานุ สรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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