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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                           วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ฉันทามตทิางวิทยาศาสตร์" ต่อต้านความเช่ือเท็จเกี่ยวกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจาก Radboud University ในเนเธอร์แลนด์ 
ได้ท า เอกสารที่ แจ้งใ ห้ผู ้คนทราบถึงฉันทามติทาง
วิทยาศาสตร์ที่คดัคา้นความเช่ือที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกบัอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified 
foods) และสามารถช่วยแก้ไขความเช่ือเหล่านั้นได้ ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านข้อมูลที่ ผิด 
เกี่ยวกบัประโยชน์ของอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม 

นักวิจัยได้ท าการตรวจสอบว่า การช่วยให้ผูค้นเข้าใจและทราบถึงฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ในช่วง
เร่ิมแรก จะสามารถช่วยเปล่ียนความเช่ือและน าไปสู่ความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีขึ้นได้หรือไม่ โดยใช้
แพลตฟอร์ม crowdsourcing ออนไลน์ (การกระจายค าถามไปยงักลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อค้นหาค าตอบและ
ส่วนมากในการท า Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online หรือในโลก Cyber) เพื่อเลือกผูเ้ขา้ร่วม 
1,500 คนจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความเช่ือว่าอาหารดดัแปลงพนัธุกรรมนั้นแย่ต่อสุขภาพของคนมากกว่าอาหารที่
ไม่ได้มาจากการดัดแปลงพนัธุกรรม ผูเ้ขา้ร่วมจะได้รับข่าวสารที่น าเสนอดว้ย Infographics (การน าขอ้มูลหรือ
ความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะของขอ้มูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์กราฟ แผนภูมิ
ไดอะแกรม แผนที่ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน 
สามารถส่ือให้ ผูช้มเขา้ใจความหมายของขอ้มูลทั้งหมดได้โดยไม่จ าาเป็นตอ้งมีผูน้ าเสนอ) เกี่ยวกับคุณค่าของ
ความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์และวิธีการในการระบุคุณค่า ต่อจากนั้น ผูเ้ข้าร่วมจะถูกขอให้อ่านบทความ
เกี่ยวกบัฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ที่ขดัแยง้กบัความเช่ือของพวกเขา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยพบหลักฐานที่ชัดเจนว่า  กลยุทธ์การส่ือสารใน 2 ขั้นตอน ประสบ
ความส าเร็จในการแกไ้ขการตีความที่ผิด การวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า การให้ผูค้นไดท้ าความเขา้ใจในประเด็นที่จะ
ส่ือสารและอ่านฉันทามติทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยแกไ้ขความเช่ือผิด ๆ ไดด้ีขึ้น นกัวิจยัจึงสรุปว่าการส่ือสาร
ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกบัแคมเปญการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเพ่ิมความเขา้ใจและการท า
ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับกลยุทธ์ในการต่อตา้นขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ที่
ผิด 
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(ครับ ลองท าดูกับความเช่ือที่ผิดของคนไทยในเร่ืองของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ก็น่าจะดี แต่อาจจะมี
ปัญหาอยู่ที่ จะหาฉันทามติไดอ้ย่างไร) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976211007788 
 

พันธุวิศวกรรมกับมะเขือเทศผลสีม่วง 
 

นักวิทยาศาสต ร์จ ากสถาบัน  Leibniz Institute for Plant 
Biochemistry (IPB) ใน Halle (ซ่ือเมืองในเยอรมนั) ได้ใช้วิธี
พนัธุวิศวกรรมเพื่อผลิตมะเขือเทศที่มีผลสีม่วงโดยใช้ยีนส์จาก
บีทรูท (beetroot คือ พืชชนิดหน่ึงที่นิยมน ารากที่อยู่ใต้ดินมา
รับประทาน) 

นักวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายฝากยีนส์ส าหรับสังเคราะห์
สารเบทานิน (Betanin เป็นสารที่ให้สีแดง-ม่วง และช่วยในการ

ต้านอนุมูลอิสระ พร้อมกับป้องกันการเส่ือมของเซลล์ได้ดี) ให้กับต้นมะเขือเทศและกระตุ ้นยีนเหล่าน้ีให้
แสดงออกในผลมะเขือเทศสุก สารเบทานินไม่สามารถผลิตขึ้นไดเ้องในตน้มะเขือเทศ แต่ไดม้าจากการถ่ายฝาก
ยีนส์จากบีทรูท สารน้ีมกัถูกใชเ้ป็นสีผสมอาหารตามธรรมชาติ เน่ืองจากมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระชั้นด ีนอกจากน้ี 
ผลมะเขือเทศสีม่วงท่ีผลิตขึ้นยงัสามารถใช้เป็นแหล่งของสารเบตานินส าหรับน ามาใช้เป็นสีผสมอาหาร ซ่ึงใน
ช่วงแรกมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมสีของโยเกิร์ตและน ้ ามะนาวด้วยสารเบทานินที่มาจากผลมะเขือเทศ ซ่ึงมี
แนวโนม้ท่ีดี 

การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้วิธีการทางพนัธุวิศวกรรมในการผลิตสารที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร ซ่ึงใน
กรณีของสารเบตานิน ไดม้กีารวางแผนและด าเนินการมาเป็นเวลานาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพในการสังเคราะห์
ตามที่ต้องการในต้นมะเขือเทศ และนักวิทยาศาสตร์จากเมือง Halle ไม่เพียงแต่ถ่ายฝากยีนส์ที่ใช้ในการ
สังเคราะห์สารเชิงซ้อนที่จ าเป็นจ านวน 3 ยีนส์ เพื่อการผลิตสารเบทานินในตน้มะเขือเทศเท่านั้น แต่ยงัมีสวิตช์ 
(เปิดปิด) ทางพนัธุกรรมอีกหลายตวั ที่สามารถกระตุน้ยีนส์ที่ถ่ายฝากให้ผลิตสารเบตานินเฉพาะในผลในเวลาที่
ผลสุกพอดี อย่างไรก็ตาม การผลิตสารเบทานินในผลมะเขือเทศในการศึกษาระยะแรกยงัมีน้อย ทีมวิจยัจึงตอ้ง
ถ่ายฝากยีนที่ 4 เพื่อช่วยให้การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนที่ใชเ้ป็นสีผสมอาหารสามารถเพ่ิมขึ้นได้อย่างยัง่ยืน ผลท่ี
ได ้คือ มะเขือเทศสีม่วงเขม้ท่ีมีสารเบทานินมากกว่าบีทรูท 

(ครับ บา้นเราจะไดป้ลูกไหม) 
อ่ าน เ พ่ิม เติ มได้ ท่ี  https://www.ipb-halle.de/oeffentlichkeit/aktuelles/artikel-detail/lila-tomaten-durch-

farbstoff-aus-der-roten-beete/ 
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คาโนล่าดดัแปลงพันธุกรรมที่ผลิต DHA (กรดไขมนัจ าเป็นในกลุ่ม Omega-3)  
มีความปลอดภยัในการใช้กับอาหารและอาหารสัตว์ 

 

นกัวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียไดต้ีพิมพ์
ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาความปลอดภยัด้านอาหารและ
อาหารของคาโนล่าดัดแปลงพนัธุกรรมที่ผลิต DHA (DHA 
canola) ซ่ึงพบว่ามีความปลอดภัยส าหรับใช้กับอาหาร
มนุษย ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร หรืออาหารสัตว ์ท าให้ DHA 
canola ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาทรัพยากร
ทางทะเลที่น ามาผลิตกรดไขมนัโอเมกา้ 3 

DHA canola เป็นหน่ึงในระบบการผลิตบนพ้ืนดินระบบแรก ส าหรับกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนสายยาว
โอเมก้า 3 ที่พัฒนาเป็นกรด docosahexaenoic acid (DHA) ในระดับสูง ส่วนที่ใช้ในการผลิตไขมันดังกล่าว 
ประกอบด้วยการแสดงออกของชุดยีน 7 ตวั ที่ใช้ในการสังเคราะห์ DHA และการออกแบบมาเพื่อเปล่ียนกรด
โอเลอิก (oleic acid) ให้เป็น DHA ที่มีอยู่ในเมล็ดคาโนล่า 

ได้มีการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ DHA canola อย่างละเอียดแล้ว ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทาง
โภชนาการของเมล็ด กาก และน ้ามนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความปลอดภยัของอาหารและอาหารสัตว์ 
ผลการวิจยัพบว่า ไม่มีองค์ประกอบอ่ืนใดที่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกบัของเดิม นอกจากองค์ประกอบ
ของกรดไขมนั และยงัไดท้ าการศึกษาโดยให้เป็นอาหารปลา ซ่ึงยืนยนัคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภยั
ของ DHA canola นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก DHA canola ปลอดภัยส าหรับใช้กับอาหารของ
มนุษย ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร หรืออาหารสัตว ์

(ครับ อีกไม่นานเราคงไดท้านโอเมกา้ 3 ที่มาจากคาโนล่า โดยไม่ไดท้ ามาจากปลาทะเล) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.716659/full 

 

การศึกษาเผยบทบาทของ OsFtsH2 ในการพัฒนาคลอโรพลาสต์ในข้าว 
 

นักวิจัยจาก Chinese Academy of Sciences และ Zhejiang 
University ใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 เพื่อ
ตรวจสอบกลไกระดับโมเลกุลของ OsFtsH2 และได้
รายงานผลการวิจยัในวารสาร BMC Plant Biology 

ในปัจจุบัน มีโปรตีน H (FtsH) สายยาวที่ไวต่อ
อุณหภู มิ  ( filamentation temperature-sensitive H (FtsH) 
proteins)  จ านวน  9 ชนิดที่พบในข้าว แต่บทบาทของ
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โปรตีนดังกล่าวยงัไม่ชัดเจน ดังนั้นนักวิจยัจึงได้พฒันาการกลายพนัธ์ุของ osftsh2 หลายตวัเพื่อหยุดการท างาน 
โดยใช ้CRISPR-Cas9 

ผลการศึกษาพบว่าการกลายพนัธ์ุดังกล่าวทั้งหมดท าให้เกิดมีใบสีขาวเผือก (albino) ที่โดดเด่นและไม่
สามารถอยู่รอดไดถึ้งการเกิดใบในระยะสามใบ และพบ OsFtsH2 ในคลอโรพลาสต ์(chloroplast เป็นส่วนหน่ึง
ของเซลล์ที่ท าหน้าที่สังเคราะห์แสง) และแสดงออกโดยเฉพาะในเน้ือเยื่อสีเขียว นอกจากน้ียงัพบว่าการกลาย
พนัธ์ุไม่สามารถพฒันาคลอโรพลาสตป์กติและสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์แสงอตัโนมตัิ การวิเคราะห์
เพ่ิมเติมแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสังเคราะห์
ดว้ยแสงไดร้ับผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัในการกลายพนัธ์ุ 

จากผลการวิจยัพบว่า OsFtsH2 มคีวามส าคญัต่อการพฒันาคลอโรพลาสตข์องขา้ว 
(ครับ เป็นผลงานวิจยัเชิงลึกเพื่อการต่อยอดน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-021-03222-z 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 6, 2021 
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