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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 25 มีนาคม 2563 
 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า COVID-19 Coronavirus มีต้นก าเนิดจากธรรมชาต ิ
 

โคโรน่าไวรัส (coronavirus) ที่มีช่ือว่า SARS-CoV-2 
เป็นไวรัสตัวใหม่ท่ีเกิดข้ึนในเมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน
ในเดือนธันวาคม 2562 และได้ก่อให้เกิดการระบาด
ของ COVID-19 (ช่ือใหม่ที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการ) 
แพร่กระจายไปยงั 170 ประเทศนั้น (ในขณะท่ีรายงาน
ในเ ร่ืองน้ี ) เ ป็นผลท่ี เกิดจากการวิว ัฒนาการทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงอ้างอิงมาจากการค้นพบที่เผยแพร่โดย 
นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

และออสเตรเลีย ในวารสาร Nature Medicine โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลล าดบัจีโนมที่เป็นขอ้มูลสาธารณะ ของ SARS-CoV-2 และ
ไวรัสท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงไม่พบหลกัฐานว่าไวรัสตวัน้ีถูกสร้างข้ึนในห้องปฏิบติัการหรือไดร้ับการดดัแปลงเป็นอย่างอื่น 

ไม่นานหลงัจากการแพร่ระบาดเร่ิมข้ึน นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ล าดับจีโนมของ SARS-CoV-2 และได้เผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว ท าให้นักวิจยัทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจ านวนผูป่้วยจาก COVID-19 ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น มา
จากการติดต่อจากคนสู่คน จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์พนัธุกรรม ของ spike proteins ซ่ึงเป็นส่วนที่ใช้เกาะกับตัวรับ 
(receptor) ศึกษาโครงสร้างภายนอกของไวรัสที่ใชใ้นการจับและเจาะผนงัดา้นนอกของเซลล์มนุษยแ์ละสัตว ์พวกเขาตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ส าคัญสองอย่างของ spike proteins คือ receptor-binding domain (RBD) เป็นเสมือนตะขอชนิดหน่ึงที่เกาะติดกับ
เซลลข์องโฮสต์ (คนท่ีติดเช้ือ) และ cleavage site หรือจุดการแบ่งตวั ซ่ึงเป็นโมเลกุลที่สามารถท าให้ไวรัสเปิดและเขา้ไปในเซลล์
ของโฮสต์ได.้ 

นักวิทยาศาสตร์พบว่า RBD ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง SARS-CoV-2 spike proteins นั้น ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อก าหนดเป้าหมาย ท่ี
เป็นคุณสมบัติโมเลกุลในด้านนอกของเซลลม์นุษยท์ี่เรียกว่า ACE2 ซ่ึงเป็นตัวรับ หรือ receptor ที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมความ
ดนัโลหิต SARS-CoV-2 spike proteins มีประสิทธิภาพมากในการจบักบัเซลลข์องมนุษย ์อนัที่จริงนกัวิทยาศาสตร์สรุปว่ามนัเป็น
ผลมาจากการคดัเลือกโดยธรรมชาติและไม่ไดเ้กิดจากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

Coronaviruses เป็นตระกูลไวรัสขนาดใหญ่ ที่สามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้หลากหลายระดับความรุนแรง การ
เจ็บป่วยท่ีรุนแรงครั้ งแรกท่ีรู้จักท่ีเกิดจาก coronavirus เกิดข้ึนกับการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนั (Severe Acute 
Respiratory Syndrome - SARS) ในประเทศจีนในปี 2546 ครั้ งท่ีสองในปี 2555 ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ดว้ยโรคระบบทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome - MERS) ศูนย์ทรัพยากรโคโรน่าไวรัส Johns Hopkins (Johns 
Hopkins Coronavirus Resource Center) รายงานจ านวนผูป่้วย COVID-19 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 มีทั้งหมด 422,989 ราย มี
ผูเ้สียชีวิต 18,916 รายและผูป่้วยที่หายจากโรค 108,578 ราย 
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ชาวอเมริกนัส่วนใหญ่เช่ือว่า GMOs มีแนวโน้มที่จะช่วยให้โลกมอีาหารพอเพียง 
 

ในการส ารวจปี 2562 ศูนยว์ิจยั 
Pew (Pew Research Center) 
เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  ใ น ขณ ะที่ ค น
อเมริกนัมีมุมมองที่หลากหลาย
เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร ที่ ม า จ า ก
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
(GMOs) และการน ามาใช้ใน
สังคม ประมาณ 3 ใน 4 หรือ

ร้อยละ 74 ของผูท่ี้ถูกส ารวจกล่าวว่า อาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม ไม่มากก็น้อยท่ีจะเพิ่มให้อาหารของโลกมี
พอเพียง และ ร้อยละ 62 กล่าวว่าอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม จะมีราคาท่ีสามารถจบัจ่ายไดม้ากข้ึน 

มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบลบต่อสุขภาพของอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม ลดลงมากในช่วงระหว่างปี 
2559 ถึงปี 2561 และมีความคงท่ีตั้งแต่นั้นมา จากการส ารวจของ Pew Research Center ที่เป็นการส ารวจล่าสุดในเดือนตุลาคม 
2562 เปิดเผยว่าคร่ึงหน่ึงของผูถู้กส ารวจในสหรัฐ หรือร้อยละ 51 คิดว่า อาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม ท าให้
สุขภาพของคนแย่ลงมากกว่าอาหารท่ีไม่มีส่วนผสมท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ในขณะท่ีร้อยละ 41 บอกว่า อาหารที่มา
จากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่มีผลต่อสุขภาพ และมีเพียงร้อยละ 7 ท่ีกล่าวว่าอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ดี
ต่อสุขภาพมากกว่าอาหารอื่น ๆ 

การส ารวจยงัแสดงให้เห็นว่า ผูช้ายมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม มากกว่าผูห้ญิง 
ผูห้ญิงประมาณร้อยละ 58 ของผูถู้กส ารวจ กล่าวว่าอาหารท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม นั้นแย่ต่อสุขภาพ และเช่ือว่าอย่าง
น้อยท่ีสุดก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพส าหรับประชากรโดยรวมหรือสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในยกูันดา เตือนนกัวิทยาศาสตร์ทีอ่อกมาวิจารณ์เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจากกว่า 10 อ าเภอในเขตภาค
กลางของยูกันดา ได้เตือนนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมา
วิจารณ์เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ ที่พวกเขาอา้งถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ค ว า ม ไ ม่ คื บ หน้ า ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
เทคโนโลยีชีวภาพ การเตือนน้ีเป็นผลมาจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการการรับรู้เทคโนโลยี (NARO technologies 
awareness workshop) ท่ี จั ด ข้ึ น โ ด ย ศู น ย์ ข้ อ มู ล
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพยู กัน ดา  (Uganda Biosciences 

Information Centre - UBIC) ที่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยทรัพยากรพืชแห่งชาติ (National Crops Resources Research Institute - 
NaCRRI) ร่วมกับ สถาบันวิจยัทรัพยากรปศุสัตวแ์ห่งชาติ (National Livestock Resources Research Institute - NaLIRRI) เม่ือวนั
พุธที่ 18 มีนาคม 2563 

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  รวมถึง ประธานระดับอ าเภอ เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและฝ่ายผลิต ได้เตือนนักวิทยาศาสตร์ที่วิจารณ์
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมกัท าให้เกษตรกรเกิดความเขา้ใจผิด ค าเตือนน้ีกระตุน้ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นท่ีมากข้ึนและมี
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ส่วนร่วมกับเกษตรกรในระดับอ าเภอมากข้ึน เพื่อลดความเข้าใจผิดในความพยายามของพวกเขา ซ่ึงความพยายามดังกล่าว คือ 
การร้องขอให้มีการอนุญาตให้เขา้ถึงเมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อการขยายพนัธ์ุ และกระจายพนัธ์ุ 

ในการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยปศุสัตว์ ผูน้ าท้องถิ่นได้ขอให้นักวิทยาศาสตร์บริจาคสัตว์ให้พวกเขาเช่นกัน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงฝูงปศุสัตวข์องพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาก็แสดงความผิดหวงักบัความล่าชา้ของกฎระเบียบ ในการระงบัการแก้ไข
ปัญหามากมายจากเกษตรกร ส่ิงเหล่าน้ีไดร้ับการแกไ้ขเพื่อสนบัสนุนความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ โดยให้สมาชิกรัฐสภาใน
พื้นท่ีของตน มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ข้าวกลายพันธุ์ที่มีการสร้างลิกนินเพิ่มขึน้ โดยไม่มียนี OsWRKY36 และ OsWRKY102 
 

ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัเกียวโต และ สถาบันที่เป็น
พนัธมิตร ได้พฒันาสายพนัธ์ุข้าวที่มีการกลายพนัธ์ุที่ 2 
ต าแหน่งของยีน (double mutants) ท่ีสามารถเพิ่มการ
สะสมลิกนิน ที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของลิกนินที่
ส าคญัส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว ์การค้นพบครั้ งน้ีไดถู้ก
รายงานในวารสาร Plant Science 

การเพิ่มคุณค่าของลิกนินในพืชนั้น มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาการใช้งานของชีวมวลที่มีสารประกอบ
เชิงซ้อนของลิกนิน( lignocellulosic biomass) เพื่อเป็น

เช้ือเพลิงชีวภาพ และเพื่อเป็นสารเคมีกลิ่นหอม (aromatic chemicals) ท่ีมีคุณค่า ส่ิงน้ีเองท่ีท าให้ Takuji Miyamoto และเพื่อน
ร่วมงาน ไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุขา้วดดัแปลงพนัธุกรรม ที่ไม่มียีน OsWRKY36 และ OsWRKY102 ที่จะสร้าง putative transcriptional 
repressors ส าหรับการสร้างผนังเซลล์ชั้นท่ี 2 หรือ ผนังเซลล์ทุติยภูมิ โดยใช้วิธี CRISPR / Cas9-mediated ที่จุดกลายพันธ์ุ
เป้าหมาย และ สารเคมี และ nuclear magnetic resonance (NMR) เพื่อก าหนดลกัษณะผนงัเซลลท์ี่เปลี่ยนแปลง 

ผลการศึกษาพบว่าการไม่มียีน OsWRKY36 และ OsWRKY102 นั้น ท าให้มีปริมาณลิกนินเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 28 และ 32 
ตามล าดับ นอกจากน้ีการกลายพนัธ์ุท่ี 2 ต าแหน่งของยีน ได้เพิ่มลิกนินในผนังเซลล์สูงถึงร้อยละ 41 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของล าตน้อย่างมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบัสายพนัธ์ุที่การกลายพนัธ์ุที่ต าแหน่งยีนเดียว และสายพนัธ์ุป่า  

ผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่า ทั้ง OsWRKY36 และ OsWRKY102 มีส่วนร่วมในการควบคุมการสร้างลิกนินในตน้ขา้ว 
 

พืชดัดแปลงพันธุกรรมทีใ่กล้ปลดปล่อย เพือ่พัฒนาคุณภาพอาหารและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 
 

พืชดัดแปลงพนัธุกรรม ได้มีการปลูกอยู่ในประเทศต่าง ๆ มานาน
กว่า 20 ปี เร่ิมจากปี 2539 และในปี 2561 มีพื้นท่ีปลูกพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมประมาณ 1,198 ลา้นไร่ ท่ีมีมูลค่าตลาดสูง เช่น ถัว่เหลือง 
ข้าวโพด ฝ้ายและคาโนลา ที่ทนต่อสารก าจัดวชัพืช ข้าวโพด ฝ้าย 
มนัฝรั่งและขา้ว ท่ีตา้นทานต่อแมลงศตัรู และสควอช และ มะละกอ 
ที่ต้านทานไวรัส ด้วยวิธีพันธุวิศวกรรมสามารถท าให้ลักษณะที่
ได้รับการดัดแปลงพนัธุกรรมมากกว่า 1 ลกัษณะ รวมเข้าอยู่ในตน้
เดียวกัน พืชดัดแปลงพนัธุกรรมที่มีมากกว่า 1 ลกัษณะ สามารถพบ

เห็นไดใ้นเชิงพาณิชย ์ 
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จนถึงปัจจุบันพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ปลูกเชิงพาณิชย์ ได้สร้างประโยชน์ให้กับการผลิตพืช แต่ยงัมีพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมจ านวนมากท่ีใกลจ้ะปลดปล่อย ท่ีจะมีส่วนโดยตรงต่อคุณภาพอาหาร มีประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อการผลิตยา และ
ต่อพืชท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นอาหาร ตวัอย่างของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมี 3 ลกัษณะ ที่ให้ผลผลิต
ไดดี้ข้ึนท่ามกลางความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงไม่มีชีวิต (abiotic stresses) ตน้เกาลดัดดัแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานต่อโรคไหม ้ตน้ส้ม
ดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีตา้นทานต่อโรคกรีนน่ิง มนัฝรั่งดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีอุดมดว้ยเบตา้แคโรทีน ขา้วฟ่างดดัแปลงพนัธุกรรมท่ี
มีคุณค่าทางอาหาร กล้วยดัดแปลงพนัธุกรรมให้ต้านทานต่อโรคเหียวที่เกิดจากแบคทีเรีย และโรค Bunchy top virus ข้าวสาลี
ดดัแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานแมลงศตัรู และอื่น ๆ 
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