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วันที่ 25 มีนาคม 2563

นักวิทยาศาสตร์ กล่ าวว่า COVID-19 Coronavirus มีต้นกาเนิดจากธรรมชาติ
โคโรน่ า ไวรั ส (coronavirus) ที่ มีชื่อ ว่ า SARS-CoV-2
เป็ นไวรัสตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองหวู่ฮนั่ ประเทศจีน
ในเดือนธันวาคม 2562 และได้ก่อให้เกิ ดการระบาด
ของ COVID-19 (ชื่ อใหม่ที่ใช้เรี ยกอย่างเป็ นทางการ)
แพร่ กระจายไปยัง 170 ประเทศนั้น (ในขณะที่รายงาน
ในเรื่ องนี้ ) เป็ นผลที่ เ กิ ด จากการวิ ว ัฒ นาการทาง
ธรรมชาติ ซึ่ งอ้า งอิ งมาจากการค้นพบที่เ ผยแพร่ โดย
นักวิทยาศาสตร์ จากสหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจัก ร
และออสเตรเลีย ในวารสาร Nature Medicine โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลลาดับจีโนมที่เป็ นข้อมูลสาธารณะ ของ SARS-CoV-2 และ
ไวรัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบหลักฐานว่าไวรัสตัวนี้ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบตั ิการหรื อได้รับการดัดแปลงเป็ นอย่างอื่น
ไม่นานหลังจากการแพร่ ระบาดเริ่ มขึ้น นักวิทยาศาสตร์ ชาวจีนได้ลาดับจีโนมของ SARS-CoV-2 และได้เผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าว ทาให้นักวิจยั ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจานวนผูป้ ่ วยจาก COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นนั้น มา
จากการติดต่อจากคนสู่ คน จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ ได้วิเคราะห์พนั ธุ กรรม ของ spike proteins ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ใช้เกาะกับตัวรับ
(receptor) ศึกษาโครงสร้างภายนอกของไวรัสที่ใช้ในการจับและเจาะผนังด้านนอกของเซลล์มนุษย์และสัตว์ พวกเขาตรวจสอบ
คุณสมบัติที่สาคัญสองอย่า งของ spike proteins คือ receptor-binding domain (RBD) เป็ นเสมือนตะขอชนิ ดหนึ่ งที่เกาะติ ดกับ
เซลล์ของโฮสต์ (คนที่ติดเชื้อ) และ cleavage site หรื อจุดการแบ่งตัว ซึ่งเป็ นโมเลกุลที่สามารถทาให้ไวรัสเปิ ดและเข้าไปในเซลล์
ของโฮสต์ได้.
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า RBD ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง SARS-CoV-2 spike proteins นั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกาหนดเป้ าหมาย ที่
เป็ นคุณสมบัติโมเลกุลในด้านนอกของเซลล์มนุ ษย์ที่เรี ยกว่า ACE2 ซึ่ งเป็ นตัวรับ หรื อ receptor ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความ
ดันโลหิต SARS-CoV-2 spike proteins มีประสิ ทธิภาพมากในการจับกับเซลล์ของมนุษย์ อันที่จริ งนักวิทยาศาสตร์สรุ ปว่ามันเป็ น
ผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและไม่ได้เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม
Coronaviruses เป็ นตระกูลไวรัสขนาดใหญ่ ที่ส ามารถก่อให้เกิดความเจ็บ ป่ วยได้หลากหลายระดับความรุ นแรง การ
เจ็บป่ วยที่รุนแรงครั้งแรกที่รู้จักที่เกิดจาก coronavirus เกิดขึ้นกับการระบาดของโรคทางเดิน หายใจเฉี ยบพลัน (Severe Acute
Respiratory Syndrome - SARS) ในประเทศจีนในปี 2546 ครั้งที่สองในปี 2555 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจตะวัน ออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome - MERS) ศู น ย์ท รั พ ยากรโคโรน่ า ไวรั ส Johns Hopkins (Johns
Hopkins Coronavirus Resource Center) รายงานจานวนผูป้ ่ วย COVID-19 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีท้ งั หมด 422,989 ราย มี
ผูเ้ สี ยชีวิต 18,916 รายและผูป้ ่ วยที่หายจากโรค 108,578 ราย
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ชาวอเมริกนั ส่ วนใหญ่เชื่อว่า GMOs มีแนวโน้ มที่จะช่ วยให้โลกมีอาหารพอเพียง
ในการสารวจปี 2562 ศูนย์วิจยั
Pew (Pew Research Center)
เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ใ น ข ณ ะ ที่ ค น
อเมริ กนั มีมุมมองที่หลากหลาย
เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร ที่ ม า จ า ก
สิ่ งมี ชีวิ ต ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม
(GMOs) และการน ามาใช้ใ น
สั งคม ประมาณ 3 ใน 4 หรื อ
ร้อยละ 74 ของผูท้ ี่ถูกสารวจกล่าวว่า อาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม ไม่มากก็น้อยที่จะเพิ่มให้อาหารของโลกมี
พอเพียง และ ร้อยละ 62 กล่าวว่าอาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จะมีราคาที่สามารถจับจ่ายได้มากขึ้น
มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบลบต่อสุ ขภาพของอาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม ลดลงมากในช่วงระหว่างปี
2559 ถึงปี 2561 และมีความคงที่ต้ งั แต่น้ นั มา จากการสารวจของ Pew Research Center ที่เป็ นการสารวจล่าสุ ดในเดือนตุลาคม
2562 เปิ ดเผยว่าครึ่ งหนึ่ งของผูถ้ ู กสารวจในสหรัฐ หรื อร้อยละ 51 คิดว่า อาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิ ต ดัด แปลงพัน ธุ กรรม ทาให้
สุ ขภาพของคนแย่ลงมากกว่าอาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในขณะที่ร้อยละ 41 บอกว่า อาหารที่มา
จากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไม่มีผลต่อสุ ขภาพ และมีเพียงร้อยละ 7 ที่กล่าวว่าอาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ดี
ต่อสุ ขภาพมากกว่าอาหารอื่น ๆ
การสารวจยังแสดงให้เห็นว่า ผูช้ ายมีมุมมองเชิ งบวกเกี่ยวกับอาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม มากกว่าผูห้ ญิง
ผูห้ ญิงประมาณร้อยละ 58 ของผูถ้ ูกสารวจ กล่าวว่าอาหารที่มาจากสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม นั้นแย่ต่อสุ ขภาพ และเชื่อว่าอย่าง
น้อยที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุ ขภาพสาหรับประชากรโดยรวมหรื อสร้างปัญหาสิ่ งแวดล้อม

เจ้าหน้ าที่รัฐบาลท้องถิ่นในยูกันดา เตือนนักวิทยาศาสตร์ ทอี่ อกมาวิจารณ์เทคโนโลยีชีวภาพ
เจ้า หน้ า ที่รั ฐ บาลท้อ งถิ่ นจากกว่า 10 อ าเภอในเขตภาค
กลางของยู กั น ดา ได้ เ ตื อ นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ อ อกมา
วิจารณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่พวกเขาอ้างถึงความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ค ว า ม ไ ม่ คื บ ห น้ า ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
เทคโนโลยีชีวภาพ การเตือนนี้เป็ นผลมาจากการประชุม
เชิ งปฏิบัติการการรับรู ้เทคโนโลยี (NARO technologies
awareness workshop) ที่ จั ด ขึ้ น โ ด ย ศู น ย์ ข้ อ มู ล
วิ ท ยาศาสตร์ ชี วภา พยู กั น ดา ( Uganda Biosciences
Information Centre - UBIC) ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ส ถาบั น วิ จั ย ทรั พ ยากรพื ช แห่ ง ชาติ (National Crops Resources Research Institute NaCRRI) ร่ วมกับ สถาบันวิจยั ทรัพยากรปศุสัตว์แห่งชาติ (National Livestock Resources Research Institute - NaLIRRI) เมื่อวัน
พุธที่ 18 มีนาคม 2563
เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึง ประธานระดับอาเภอ เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและฝ่ ายผลิต ได้เตือนนักวิทยาศาสตร์ ที่วิจารณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มกั ทาให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด คาเตือนนี้กระตุน้ ให้นักวิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่มากขึ้นและมี
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ส่ วนร่ วมกับเกษตรกรในระดับอาเภอมากขึ้น เพื่อลดความเข้าใจผิดในความพยายามของพวกเขา ซึ่ งความพยายามดังกล่าว คือ
การร้องขอให้มีการอนุญาตให้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อการขยายพันธุ์ และกระจายพันธุ์
ในการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยปศุสัตว์ ผูน้ าท้องถิ่นได้ขอให้นักวิทยาศาสตร์ บริ จาคสัตว์ให้พวกเขาเช่นกัน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งฝูงปศุสัตว์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาก็แสดงความผิดหวังกับความล่าช้าของกฎระเบียบ ในการระงับการแก้ไข
ปัญหามากมายจากเกษตรกร สิ่ งเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อสนับสนุนความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ โดยให้สมาชิกรัฐสภาใน
พื้นที่ของตน มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้าวกลายพันธุ์ที่มีการสร้ างลิกนินเพิ่มขึน้ โดยไม่มียนี OsWRKY36 และ OsWRKY102
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และ สถาบันที่เป็ น
พันธมิตร ได้พฒ
ั นาสายพันธุ์ข้าวที่มีการกลายพันธุ์ที่ 2
ตาแหน่ งของยี น (double mutants) ที่ ส ามารถเพิ่ ม การ
สะสมลิกนิ น ที่เป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนของลิ ก นิ น ที่
สาคัญสาหรับใช้เป็ นอาหารสัตว์ การค้นพบครั้งนี้ได้ถูก
รายงานในวารสาร Plant Science
การเพิ่มคุณค่าของลิก นิ นในพื ชนั้น มีส่วนช่ว ย
ในการพัฒนาการใช้งานของชี ว มวลที่ มีส ารประกอบ
เชิ งซ้ อ นของลิ ก นิ น (lignocellulosic biomass) เพื่ อ เป็ น
เชื้ อเพลิงชี วภาพ และเพื่อเป็ นสารเคมีกลิ่นหอม (aromatic chemicals) ที่มีคุณค่า สิ่ งนี้ เองที่ทาให้ Takuji Miyamoto และเพื่อน
ร่ วมงาน ได้พฒั นาสายพันธุ์ขา้ วดัดแปลงพันธุกรรม ที่ไม่มียีน OsWRKY36 และ OsWRKY102 ที่จะสร้าง putative transcriptional
repressors ส าหรั บ การสร้ า งผนังเซลล์ช้ ัน ที่ 2 หรื อ ผนังเซลล์ทุ ติย ภู มิ โดยใช้วิ ธี CRISPR / Cas9-mediated ที่ จุ ดกลายพัน ธุ์
เป้าหมาย และ สารเคมี และ nuclear magnetic resonance (NMR) เพื่อกาหนดลักษณะผนังเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษาพบว่าการไม่มียีน OsWRKY36 และ OsWRKY102 นั้น ทาให้มีปริ มาณลิกนิ นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 และ 32
ตามลาดับ นอกจากนี้ การกลายพันธุ์ที่ 2 ตาแหน่ งของยีน ได้เพิ่มลิกนิ นในผนังเซลล์สูงถึงร้ อยละ 41 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของลาต้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่การกลายพันธุ์ที่ตาแหน่งยีนเดียว และสายพันธุ์ป่า
ผลการวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่า ทั้ง OsWRKY36 และ OsWRKY102 มีส่วนร่ วมในการควบคุมการสร้างลิกนินในต้นข้าว

พืชดัดแปลงพันธุกรรมทีใ่ กล้ปลดปล่อย เพือ่ พัฒนาคุณภาพอาหารและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม
พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ได้มีการปลูกอยู่ในประเทศต่าง ๆ มานาน
กว่า 20 ปี เริ่ มจากปี 2539 และในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรมประมาณ 1,198 ล้านไร่ ที่มีมูลค่าตลาดสู ง เช่น ถัว่ เหลือง
ข้าวโพด ฝ้ายและคาโนลา ที่ทนต่อสารกาจัดวัชพืช ข้าวโพด ฝ้าย
มันฝรั่งและข้าว ที่ตา้ นทานต่อแมลงศัตรู และสควอช และ มะละกอ
ที่ ต้า นทานไวรั ส ด้ว ยวิ ธี พ ัน ธุ วิ ศ วกรรมสามารถท าให้ ล ัก ษณะที่
ได้รับการดัดแปลงพันธุ กรรมมากกว่า 1 ลักษณะ รวมเข้าอยู่ในต้น
เดียวกัน พืชดัดแปลงพันธุ กรรมที่มี มากกว่า 1 ลักษณะ สามารถพบ
เห็นได้ในเชิงพาณิ ชย์
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จนถึ งปั จ จุ บัน พื ชดัดแปลงพัน ธุ ก รรมที่ ป ลู ก เชิ งพาณิ ชย์ ได้ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กับ การผลิ ตพื ช แต่ ย งั มี พื ชดัดแปลง
พันธุกรรมจานวนมากที่ใกล้จะปลดปล่อย ที่จะมีส่วนโดยตรงต่อคุณภาพอาหาร มีประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อม ต่อการผลิตยา และ
ต่อพืชที่ไม่ได้ใช้เป็ นอาหาร ตัวอย่างของพืชดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะ ที่ให้ผลผลิต
ได้ดีข้ นึ ท่ามกลางความเครี ยดที่เกิดจากสิ่ งไม่มีชีวิต (abiotic stresses) ต้นเกาลัดดัดแปลงพันธุกรรมที่ตา้ นทานต่อโรคไหม้ ต้นส้ม
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ตา้ นทานต่อโรคกรี นนิ่ ง มันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมที่อุดมด้วยเบต้าแคโรทีน ข้าวฟ่ างดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีคุณค่าทางอาหาร กล้วยดัดแปลงพันธุ กรรมให้ต้านทานต่อโรคเหี ยวที่เกิดจากแบคทีเรี ย และโรค Bunchy top virus ข้าวสาลี
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ตา้ นทานแมลงศัตรู และอื่น ๆ
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 25, 2520
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